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‹
ki bin bir y›l›n›n Eylül ay›nda Amerika Birleflik Dev-

letleri’nin iki büyük kentine düzenlenen ve binlerce

insan›n ölümüne ve yaralanmas›na neden olan sal-

d›r›lar›n ard›ndan tüm dünya ‘terörizm’ kavram›n›

yeniden tart›flmaya bafllad›. Çünkü bu sald›r›, hiç beklenmedik bir za-

manda, dünyan›n tek süper gücü olarak kabul edilen çok güçlü bir ül-

keye karfl› ve hiç tahmin edilmeyen bir flekilde gerçekleflti. Sald›r›y› ta-

kip eden günlerde, baflta Amerika olmak üzere tüm dünyada büyük

bir korku ve panik havas› yafland›. Ancak bu flok k›sa sürede atlat›ld›

ve herkes “terörizmle nas›l mücadele etmeliyiz?” sorusunun cevab›n›

aramaya bafllad›. Bunun sadece Amerika’ya yönelik bir tehdit olmad›-

¤›, her ülkenin ayn› durumla karfl› karfl›ya kalabilece¤i anlafl›lm›flt›.

Art›k hiçbir ülke “nas›l olsa bu sald›r› bana karfl› de¤ildi!” diye düflü-

nüp, terörizmle yap›lan mücadeleden uzak duramazd›. ‹nsanlar gece

yataklar›nda uyurken, evlerinde televizyon izlerken, sokakta yürür-

ken, bir parkta çocuklar›yla dinlenirken ya da iflyerlerinde çal›fl›rken

terörizmin karanl›k yüzüyle karfl›laflabileceklerinin fark›na vard›lar.

Anlad›lar ki, teröristlerin amac›, toplum hayat›n› felç etmek, insanlar›

soka¤a ç›kamaz, toplu tafl›ma araçlar›na binemez, al›flverifl yapamaz

hale getirmek, k›saca bir korku toplumu oluflturmakt›r.

Amerika sald›r›n›n flokunu atlat›r atlatmaz, pek çok ülkenin deste-

¤iyle güçlü bir koalisyon oluflturdu ve terörizme karfl› dünya çap›nda

bir mücadele bafllatt›. Ancak yap›lan mücadelenin askeri alanda k›s›t-

l› kalmas›n›n yeterli olmayaca¤› daha en bafl›ndan biliniyor ve pek çok



yetkili taraf›ndan dile getiriliyordu. Peki terörizmle nas›l mücadele et-

mek gerekiyordu? Bu sorunun cevab›n› bulmak için, terörün kaynak-

lar›n› teflhis etmek gerekir. Bunun içinse, terörizmin tarihte ilk kez bü-

yük bir güç haline geldi¤i 20. yüzy›l› ele almak zorunludur. 

20. yüzy›l fliddetin ve terörün yüzy›l› oldu. Büyük savafllar, bölge-

sel çat›flmalar ve çeflitli terör olaylar› bu yüzy›la damgas›n› vurdu.

Özellikle de 20. yüzy›l›n sonlar›nda fliddet araçlar›n›n geliflimi, teröriz-

min çok daha genifl alanlarda etkili olmas›n› sa¤lad›. Art›k teröristler

tek bir dü¤meye basarak, yüzlerce masum kifliyi bir anda öldürebili-

yor, ileri-teknoloji terörizmiyle ülkelerin ekonomisine milyonlarca do-

larl›k zarar verebiliyor, hiç ortaya ç›kmadan perde arkas›ndan dünya
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11 Eylül sald›r›lar› binlerce insan›n hayat›n› kaybetmesine, 
pek çok insan›n da yaralanmas›na neden oldu. 



siyasetine yön verebiliyorlar. Dünyan›n en büyük teknolojik gücü sa-

y›lan Amerika Birleflik Devletleri’nin Pentagon ve Dünya Ticaret Mer-

kezi gibi iki hayati merkezine yap›lan sald›r›, terörizm karfl›s›nda hiç-

bir ülkenin ‘ulafl›lamaz’ ve ‘sald›r›lamaz’ olmad›¤›n› da tüm aç›kl›¤›y-

la ortaya koydu. Bunun yan› s›ra nükleer, biyolojik ya da kimyasal sal-

d›r› tehditleri de -e¤er gereken önlemler al›nmazsa- 21. yüzy›lda terö-

rizmin çok daha büyük bir güç haline gelebilece¤ini ve bir sald›r›yla

on binlerce insan› ortadan kald›rabilece¤ini göstermektedir.

TTeerröörrüünn  DDoo¤¤rruu  TTaann››mm››

Terörizmin dünya gündeminin ilk s›ras›na yerleflti¤i günümüzde,

‘terör’, ‘terörist’ ve ‘terörizm’ tan›m› da çok büyük bir önem kazand›.

Her ülke kendi ulusal ç›karlar› do¤rultusunda terörizmi tan›ml›yor,

bir terörist profili çiziyor ve terör örgütü listesi oluflturuyor. Baz› ülke-

ler için “terörist örgüt” olarak görülen gruplar, di¤erleri için özgürlük

savaflç›s›, baz›lar› için “terörist ülke” olarak görülen ülkeler, bir di¤eri

için “sad›k müttefik” olabiliyor. O halde terör nas›l tan›mlanmal›, ki-

min terörist oldu¤una nas›l karar verilmelidir?

Bu karar için kullan›lacak kriterler aç›kt›r:

1) Sivil insanlar›n hedef al›nmas›: Ülkesi iflgal edilmifl bir ulusun

iflgal ordusuna karfl› direnmesi elbette meflru bir hakt›r. Ama e¤er bu

direnifl sivil insanlara yönelik fliddet eylemlerini de içermeye bafllarsa,

bu hak ortadan kalkar ve terörizm bafllam›fl olur. Bu kitapta görece¤i-

miz gibi, bu tan›m ‹slam’›n savafl hakk›ndaki kurallar›na da tamamen

uygundur. Hz. Muhammed (sav), Müslümanlara savafl açanlara karfl›

savaflmay› emretmifl, ancak sivillerin kesinlikle hedef al›nmamas›, ak-

sine güvenliklerine özen gösterilmesi talimat›n› vermifltir. 
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Günümüzde terör dünyan›n pek çok ülkesini kana bulamaktad›r. 
Bu nedenle terörle mücadelede, as›l olarak terörü besleyen fikri kaynaklar›n

kurutulmas› ve bunun için bar›fltan yana olanlar›n ittifak etmesi gerekir. 



2) Bar›fl›n bozulmas›: Askeri veya resmi hedeflere yönelik sald›r›-

lar da terör kapsam›na al›nabilir. E¤er ortada ilan edilmifl bir savafl ha-

li yoksa, aralar›nda bar›fl bulunan iki ülkenin (veya toplumun) bar›fl

halini bozmak için askeri bir hedefe de olsa sald›r› düzenlemesi terö-

rizmdir. 

Bar›fl› bozan ya da savafl hali dahi olsa sivilleri hedef alan her sal-

d›r› terörizmdir. Bu tür bir sald›r›n›n savunulmas›, hakl› görülmesi,

onaylanmas› düflünülemez.

Bu nedenle de terörizmle yap›lacak mücadele çok kapsaml›, her

aflamas› dikkatle düflünülmüfl ve bu büyük batakl›¤› tamamen yok et-

meye yönelik olmal›d›r. Bunun için de önce terörün her türlüsünün,

kime karfl› ve ne flekilde olursa olsun lanetlenmesi, her ülkenin ve her

ferdin terörle kendi aras›na çok büyük bir mesafe koymas› gerekmek-

tedir. Terör, kim taraf›ndan ve ne flekilde uygulan›rsa uygulans›n, her

yerde terördür. Samimiyetle teröre karfl› olan kifli, Dünya Ticaret Mer-

kezi’nde binlerce masum insan›n insafs›zca öldürülmesine, Japon-

ya’da ya da ‹spanya’da meydana gelen terörist sald›r›larda hayat›n›

kaybeden masum insanlara, Do¤u Türkistan’da, Endonezya’da ma-

sum sivillerin hayatlar›n› yitirmelerine, Ruanda’da yar›m milyondan

fazla Hutu’nun katledilmesine, ‹srail’de ve Filistin’de insafs›zca katle-

dilen savunmas›z insanlara ya da dünyan›n herhangi bir bölgesinde

terörist sald›r›lar nedeniyle hayat›n› yitiren insanlara ayn› flekilde sa-

hip ç›kar. Terörün her türlüsünü, hangi nedenle ve hangi hedefe yöne-

lik olursa olsun, en fliddetli flekilde k›nar. Böylece teröristler hiçbir ül-

kenin s›n›rlar› içinde var olamayacak, hiçbir ülkeden destek alamaya-

cak ve yaflam sahalar›n› tam anlam›yla yitireceklerdir. 
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TTeerröörrüünn  ‹‹ddeeoolloojjiikk  DDaayyaannaa¤¤››

Terörizmle yap›lacak mücadelenin kesin sonuca ulaflabilmesi için

hedefin do¤ru tespit edilebilmesi, yöntemlerin de buna göre belirlen-

mesi gerekir. Bu nedenle bu kitapta bir yandan terörün neden oldu¤u

felaketler üzerinde dururken bir yandan da terörün as›l ç›k›fl noktas›-

n› vurgulad›k. Terörün ç›k›fl noktas›, fliddeti, çat›flmay› ve anarfliyi tek

yol olarak sunan ideoloji ve ak›mlard›r. Bir terörist, masum insanlar›

katleder, kamu huzurunu ve düzenini bozarken kendisine empoze

edilen fikirlerin ve görüfllerin etkisi alt›nda, sözde makul bir mücade-

le içinde oldu¤unu düflünür. Ne zaman ki bu kifli, kendisini fliddete

iten ideolojilerin yanl›fll›¤›n› ve mant›ks›zl›¤›n› anlar, bu ideolojilerden

yola ç›karak bir yere varamayaca¤›n› kavrarsa, iflte ancak o zaman te-

rörden vazgeçer. Aksi takdirde –teröre kaynak olan ideolojilerin yan-

l›fll›klar› ve çeliflkileri iffla edilmedikçe, bu ideolojiler y›k›lmad›kça-, te-

rörizme karfl› al›nan tedbirler hep k›sa süreli olacak, bir süre sonra te-

rör, baflka yerlerde, baflka koflullarda, bambaflka bir yüzle yine insan-

l›¤›n karfl›s›na ç›kacakt›r. 

‹flte bu nedenle terörizmin sona ermesi ancak terörün fikri alt ya-

p›s›n›n tamamen ortadan kald›r›lmas› ile mümkündür. Kitab›n ilerle-

yen bölümlerinde terörün fikri dayana¤›n›n Darwinizm ve Darwi-

nizm’den hayat bulan materyalist ak›mlar oldu¤unu göreceksiniz.

Materyalizmin Darwinizm ile birlikte insanlara verdi¤i, ‘yaflam bir

mücadele alan›d›r’, ‘yaln›zca güçlü olanlar ayakta kalabilirler ve zay›f

olanlar elimine olmaya mahkumdur’, ‘insan ve tüm kainat kör tesa-

düflerin eseridir, dolay›s›yla kimse yapt›klar›ndan dolay› kimseye

karfl› sorumlu de¤ildir’ gibi telkinler, insanlar› adeta hayvanca bir ya-
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flama sürüklemektedir. Bu durumun do¤al bir neticesi olarak da ac›-

mas›zl›k, sald›rganl›k ve fliddet ola¤an karfl›lan›r hale gelmektedir. 

Teröre baflvuran, hedefine ancak fliddet yolu ile ulaflabilece¤ini sa-

vunan kifli, hangi dine, hangi ›rka, hangi gruba mensup olursa olsun

asl›nda materyalist düflüncenin ve Darwinizm’in etkisi alt›nda kalarak

bu eylemi gerçeklefltirmektedir. Buna zaman zaman din ad›na ortaya

ç›kt›klar› iddias›nda bulunan terörist gruplar da dahildir. Çünkü ger-

çek din ahlak›n› yaflayan kimsenin fliddeti çözüm yolu olarak benim-

semesi, insanlar› öldürerek ve katlederek amac›na ulaflmaya çal›flmas›

kesinlikle mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu tarz kifliler uygulamalar›

ile din ahlak›n›n tam tersi bir yaflam sürmektedirler ve eylemlerini

materyalist ideolojilerin etkisi ile gerçeklefltirmektedirler. 

Günümüzde politikac›lar, siyaset uzmanlar› ve çeflitli akademis-

yenler de terörizm batakl›¤›n›n sadece askeri güç kullan›larak kuru-

tulmas›n›n mümkün olmad›¤› konusunda hemfikirdirler. Biz de bu ki-

tab›m›zda terörü ortadan kald›rman›n ancak sevgi, hoflgörü ve bar›fl

ile mümkün olabilece¤inin üzerinde duraca¤›z. Allah’›n elçileri vas›ta-

s›yla gönderdi¤i hak dinler bizlere bu konuda gerçek birer yol göste-

ricidirler. Bu nedenle de kitapta Kuran’dan, ‹ncil’den ve Eski Ahit’ten

örnekler vererek terörün tüm ‹lahi dinlerce yasaklanan, lanetlenen bir

zorbal›k oldu¤unu ortaya koyaca¤›z. Ayr›ca terör ile tek mücadele

yönteminin din ahlak›n›n insanlara kazand›rd›¤› sevgi, flefkat, merha-

met, tevazu, ince düflünce, affedicilik, hoflgörü ve adalet anlay›fl› oldu-

¤unu tarihten örneklerle gözler önüne serecek ve “Allah bar›fl yurdu-

na ça¤›r›r...” (Yunus Suresi, 25) ayeti gere¤i, insanlar› bar›fl ve sevgi

dolu bir dünya oluflturma konusunda gayret göstermeye davet edece-

¤iz. 
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T
erörizm 21. yüzy›lda dünyam›z› tehdit eden en bü-

yük tehlikelerden biridir. Çünkü terörizm, öngörü-

len siyasi hedefe fliddet eylemleri arac›l›¤› ile ulafl-

may› tek yol olarak görmektedir. Bir teröriste göre,

siyasi anlaflmazl›klar, etnik ve kültürel farkl›l›klar nedeni ile yaflanan

sorunlar yaln›zca fliddet yoluyla çözülür. Her grup kendi talebini an-

cak zorbal›kla ve bask› ile elde edebilir. (Burada, sorun, talep ya da ak-

sakl›klar›n ne oldu¤u, teröristin hayata bak›fl aç›s›na göre de¤iflir.) 

Terörist, hedefine ulaflman›n ancak mevcut toplum düzeninin bo-

zulmas› ve günlük hayata kargafla, korku ve tedirginli¤in hakim olma-

s› ile mümkün olabilece¤ine inan›r. Baz› teröristlerin amac›, fliddet yo-

luyla taleplerini kabul ettirmek veya fliddet eylemlerinin meydana ge-

tirdi¤i kaos ortam›ndan yararlanarak örgütlerinin propagandas›n›

yapmakt›r. ‹stikrar›n ortadan kalkt›¤›, toplumda korku ve tedirginli-

¤in olufltu¤u bir ortamda, teröre baflvuran gruplar hedeflerine çok ko-

lay ulaflabileceklerini san›rlar. Bu yolla kendilerince ‘hak ve adalet’

sa¤lamay› iddia ederler. Oysa hakk›n ve adaletin terör eylemleri ile te-

sis edilece¤ini sanmak, sorunlar›n fliddete baflvurarak çözülece¤ini

düflünmek çok büyük bir yan›lg›d›r. Allah’›n “... yeryüzünde bozgun-

culuk ç›karanlar...” (Rad Suresi, 25) olarak tarif etti¤i bu kiflilerin bu-

güne kadar elde ettikleri tek netice, hem kendi yandafllar›n›n hem de

masum insanlar›n kay›plar›n› art›rmak olmufltur. Dünyada her y›l bin-

lerce insan terörist sald›r›lar nedeniyle hayat›n› yitirmekte, yaralan-

makta, ekonomik kayba u¤ramakta, korku ve tedirginlik içinde haya-



t›n› devam ettirmektedir. Terörizmin bilançosu çok ürkütücüdür. Bu

nedenle de tüm insanl›¤› tehdit eden terörizm tehlikesiyle mücadele

etmek, aciliyetli ve gereklidir. 

TTeerröörriizzmm  YYaann››  BBaaflfl››nn››zzddaa!!

Dünya üzerinde yaklafl›k 500 terörist grup oldu¤u tahmin edil-

mektedir. Bu terörist gruplar aras›nda uyuflturucu, silah ve fuhufl tra-

fi¤ini kontrol eden uluslararas› suç flebekeleri, yeralt› örgütleri, marji-

nal oluflumlar, sapk›n tarikatlar ve sözde din ad›na eylemlerde bulu-

nan çeflitli radikal gruplar bulunmaktad›r. Birçok terörist örgüt kendi

ülkesi s›n›rlar› içinde faaliyet gösterirken, bir k›s›m örgütler, düflman

olarak nitelendirdikleri ülkeleri ya da ses getirece¤ini düflündükleri

çeflitli merkez noktalar› ve kiflileri hedef olarak seçmektedirler. 

Terörizm eski ça¤lardan beri vard›r. Ancak bu tehdit as›l olarak 20.

yüzy›lda yükselmifltir. Bu yüzy›lda terörizm ve teröristler büyük bir

patlama yapt›lar. Kitlesel tahrip gücü yüksek silahlar›n ortaya ç›kma-

s› ve teknolojide -özellikle de bilgi teknolojisinde- yaflanan h›zl› geli-

flim terör eylemlerinin fleklini de¤ifltirdi, y›k›c›l›¤›n› art›rd›. 

60’l› y›llarda atom bombas› ya da farkl› bir nükleer silah›n herhan-

gi bir terörist grubun eline geçmesiyle nelerin olabilece¤i ciddi olarak

düflünülüyordu. Nükleer, biyolojik ya da kimyasal bir sald›r› on bin-

lerce, hatta yüz binlerce insan›n hayat›n› kaybetmesiyle sonuçlanabi-

lir, ülkeleri ortadan kald›rabilirdi. Ancak böyle bir sald›r› gerçekleflme-

di. 1990’l› y›llara gelindi¤inde ise beklenen tarzda bir sald›r›n›n ger-

çekleflme ihtimali artt›. Özellikle de SSCB’nin y›k›lmas› ve sahip oldu-

¤u nükleer silahlar üzerindeki denetimin zay›flamas›, bu kayg›lar› ar-

t›rd›. ‹nternetin geliflimi ve yayg›nlaflmas› sonucunda her türlü bilgiye
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ulafl›m›n kolaylaflmas› bu kayg›n›n daha da artmas›na neden oldu.1 Bu

korkuyu konu alan yüzlerce film çevrildi, kitaplar yaz›ld›, araflt›rma-

lar yap›ld›, raporlar haz›rland›. Art›k terörist eylemler bombalama,

gasp, uçak kaç›rma, rehin alma gibi al›fl›lm›fl eylemlerin ötesine geçe-

bilir, teröristler genifl kitlelere yönelik sald›r›lar gerçeklefltirebilirlerdi.

Üstelik bu eylem, do¤rudan bir insan›n müdahalesi olmadan, uzaktan

kumanda ile ya da bir bilgisayar yard›m›yla olabilirdi. 

Yak›n zamanlarda biyolojik silah kullan›larak gerçeklefltirilen baz›

terörist eylemler biyoterörizm tehlikesinin boyutlar›n› da ortaya koy-

du. Günümüzde teröristler, basit bir laboratuvarda ve deneyimli bir

kimyagerin yard›m›yla binlerce insan› tehdit edebilecek bir biyolojik

silah yapabilmektedirler. Bunun ilk örneklerinden biri, 1984 y›l›nda

ABD’nin Oregon eyaletindeki bir kasabada restoranlarda yemek yiyen

750 kiflinin zehirlenmesi oldu. Bu olaydan, o bölgede faaliyet gösteren
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ve Oregon yerlileriyle çat›flma içinde bulu-

nan bir terörist örgütün sorumlu oldu¤u

ortaya ç›kar›ld›. Örgüt üyeleri çiftlikle-

rinde yetifltirdikleri salmonella bakteri-

lerini, bölgedeki dört restoran›n salata

barlar›na yaym›fllard›.2 1995 y›l›nda Tok-

yo metrosuna “sarin” ad› verilen kimya-

sal silahla düzenlenen sald›r›ysa, teröriz-

min halk› ne kadar yak›ndan tehdit eden bir

tehlike oldu¤unu gözler önüne serdi. Aum

Shinrikyo (Üstün Gerçek) adl› sapk›n bir tari-

kat›n düzenledi¤i bu terörist sald›r›da 12 kifli öldü, 5500 kifli de yara-

land›. Daha sonra yap›lan araflt›rmalar bu tarikat›n kendi laboratuvar-

lar›nda biyolojik silahlar üzerinde çal›flt›¤›n› ortaya koydu.3

Biyolojik ve kimyasal silahlar›n yan› s›ra bilgi teknolojisinin de 21.

yüzy›lda terörist sald›r›larda önemli bir rol oynayabilece¤i öngörül-

mektedir. Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar dünya-

n›n dört bir yan›nda terörist bombalamalar, kundaklamalar, uçak ka-
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ç›rmalar, rehin almalar da büyük bir h›zla devam etmektedir. Örne¤in

‹spanya’n›n Bask Bölgesi’nin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele ettiklerini id-

dia eden ETA (Euskadi Ta Askatasuna) teröristleri, 1962 y›l›ndan bu

yana ‹spanya’da çok büyük terör eylemlerine imza atm›fl, 800’den faz-

la insan›n ölümüne neden olmufltur.4 Kuzey ‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤›-

n› amaçlayan IRA da periyodik olarak gerçeklefltirdi¤i bombalama ey-

lemleriyle y›llard›r dünya gündeminde ön s›ralarda yer almaktad›r.

‹ngiltere’nin Kuzey ‹rlanda’dan çekilmesini, ‹rlanda Cumhuriyeti Hü-

kümeti’ni devirip, sosyalist bir cumhuriyet kurmay› hedefleyen IRA,

çeflitli kaçakç›l›k, soygun ve haraç olaylar›na da kar›flmaktad›r. Genel-

de Kuzey ‹rlanda ve baflta Londra olmak üzere ‹ngiltere içinde eylem-

lerde bulunan IRA, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de çeflitli bom-

balama olaylar›na kar›flm›flt›r. IRA’n›n 1969 y›l›ndan bu yana gerçek-

lefltirdi¤i terörist sald›r›larda, her iki taraftan 3200’ün üzerinde insan

hayat›n› yitirmifltir.5 ‹ngiltere’nin çeflitli bölgelerinde arabalara, hava-

limanlar›na, metro istasyonlar›na ve sivillere yönelik IRA taraf›ndan

gerçeklefltirilen bombal› sald›r›lar milyonlarca dolarl›k zarara neden

olmufltur. 15 Haziran 1996 tarihinde ‹ngiltere’nin Manchester flehrin-

de, bir Avrupa Futbol fiampiyonas› karfl›laflmas› s›ras›nda IRA’n›n bir

arabaya yerlefltirdi¤i bomban›n al›flverifl merkezinde patlamas› sonu-

cu 200 kifli yaralanm›flt›r.

Günümüzde hiçbir ülke terör sald›r›lar›ndan yana güvende de¤il-

dir ve yukar›da sayd›¤›m›z birkaç örnek terörizmin insan hayat›na ne

kadar girdi¤ini aç›kl›kla ortaya koymaktad›r. Terörizm art›k yaln›zca

belli ülkelerin sorunu olmaktan ç›km›fl, tüm insanl›¤›n sorunu haline

gelmifltir. Terörün ne zaman, nerede, kimi hedef alaca¤› belli de¤ildir.

Bu nedenle de art›k hiç kimse terörizmle mücadeleyi belli ülkelerin ya

da belli örgütlerin görevi olarak göremez. Terörizm tüm dünyam›z›
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tehdit etmektedir ve bu sorun ancak insanlar›, bar›fl›, dostlu¤u, kar-

deflli¤i seven iyi niyetli insanlar›n elele verip, birbirine destek olmas›

ile çözülecektir. 

TTeerröörriizzmmiinn  KKaarraannll››kk  YYüüzzüü

Bugün ABD’den Angola, Uganda, Nijerya gibi Afrika ülkelerine,

‹ngiltere, ‹spanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden Sri Lanka, Tay-

land, Japonya gibi Asya ülkelerine, Ortado¤u ülkelerinden Latin Ame-

rika’ya kadar birçok ülkede terör binlerce insan›n can›n› yakmakta ve

çok büyük maddi kay›plara neden olmaktad›r. ‹nsanlar terörizmle, ev-

lerinde otururken, bir sinemada film izlerken, bir al›flverifl merkezin-

de dolafl›rken, otobüste yolculuk ederken ya da iflyerlerinde çal›fl›rken

hiç beklemedikleri bir anda karfl›laflmaktad›rlar. Terörizmin evlerine

kadar girmifl olmas›, do¤al olarak insanlarda büyük bir tedirginlik,

korku ve endifleli bir bekleyifl oluflturmaktad›r. ‹nsanlar kalabal›k or-

tamlara girmekten, toplu tafl›ma araçlar›n› kullanmaktan çekinmekte,

günlük hayatlar›n› yaflayamaz hale gelmektedirler. ‹flte bu, terörizmin

hedefledi¤i toplum modelidir: Korku ve tedirginlik içindeki kitleler.

Dünya üzerinde gerçekleflen terörist sald›r›lar›n ürkütücü tablosu

ise bu tedirginli¤i do¤rular boyuttad›r. 1996’daki 296 olayla k›yaslan-

d›¤›nda, 1997 boyunca toplam 304 uluslararas› terörist olay kaydedil-

mifltir. 1997’de 221 kifli öldürülmüfl ve 693 kifli de sald›r›larda yaralan-

m›flt›r. 1996’da 314 kifli öldürülmüfl ve 2.912 kifli de yaralanm›flt›r.

1997’de bütün dünyada gerçeklefltirilen 439 sald›r›dan 398’i iflyerleri-

ne ya da resmi olmayan tesislere karfl› düzenlenmifltir ve 139 sivil, te-

rörist sald›r›larda hayat›n› kaybetmifltir. Bu kiflilerin 39’u ise memur-

lar ya da askeri personeldir.6
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ABD D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n sundu¤u bilgilere göre, 2000 y›l›nda

1999’a k›yasla terörist eylemlerin say›s›nda %8’lik art›fl olmufl ve yal-

n›z bu y›l içinde 423 kifli hayat›n› kaybetmifl, 791 kifli de yaralanm›flt›r.

1981-2000 y›llar› aras›nda terörist sald›r›lar sonucu hayat›n› kaybeden-

lerin say›s› ise 9.184’dür.7

Amerikan D›fliflleri’nin verdi¤i bu rakamlara, dünyadaki bütün te-

rör olaylar› nedeniyle hayat›n› kaybeden tüm insanlar dahil edilme-

mifltir. Bu rapor haz›rlan›rken, yaln›zca uluslararas› terör örgütlerinin

eylemleri göz önünde bulundurulmufl, yerel terör örgütlerinin eylem-

lerine yer verilmemifl, ABD taraf›ndan terör örgütü olarak ilan edilme-

mifl olan baz› gruplar›n sald›r›lar› verilere dahil edilmemifltir. Dahil

edilmeyen bu rakamlar da göz önünde bulunduruldu¤unda, tablo çok

daha vahim bir hal almaktad›r. Örne¤in yaln›zca Türkiye’de, 15 A¤us-

tos 1984 ile 31 Ekim 2001 tarihleri aras›nda 21.866 adet terörist sald›r›

gerçeklefltirilmifl ve bu sald›r›lar neticesinde 5605 güvenlik görevlisi,

4646 vatandafl hayat›n› kaybetmifltir. 16.562 güvenlik görevlisi, 5.091

sivil, sald›r›lar s›ras›nda yaralanm›flt›r.8

Amerikan Ulusal Sa¤l›k ‹statistikleri Merkezi’nin (National Center

for Health Statistics) bir raporuna göre, 1998’de sadece ABD’de 3.792

çocuk ve genç, ateflli silahlar›n yol açt›¤› yaralanmalardan dolay› ha-

yat›n› kaybetmifltir. 1998’de ateflli silahlardan ölen her yafltaki insan›n

toplam say›s› 30.708’dir.9

Bununla birlikte terör eylemleri nedeniyle oluflan maddi kay›p ve

ekonomik çöküntü de olay›n ayr› bir boyutudur. Eylemlerin sebep ol-

du¤u kargafla ve anarfli, bu bölgelere yat›r›m yap›lmas›n› engellemek-

tedir. Teröristlerin, ilgili bölgelerin ekonomik altyap›s›n› oluflturan un-

surlara yönelik sald›r›lar gerçeklefltirmeleri, bu bölgelerde sadece kal-

k›nmay› engellemekle kalmamakta, mevcut imkanlar› da yok etmekte-
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Yukar›daki grafikler ABD D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
Üstteki grafikte,1995-2000 y›llar› aras›nda yaflanan terör olaylar›n›n

bölgesel da¤›l›m› görülmektedir. Afla¤›daki grafik ise 1981-2000 y›llar›
aras›nda gerçekleflen terör olaylar›n›n da¤›l›m›n› göstermektedir.
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dir. Ekonomik engellemeler, baflta e¤itim olmak üzere sosyal hayat›n

pek çok alan›nda geri kalm›fll›¤a neden olmaktad›r. Terörle mücadele

için yap›lan askeri harcamalar ise her ülke için ayr› bir yük oluflturmak-

tad›r. Halk›n refah seviyesini yükseltmek için kullan›labilecek maddi

imkanlar askeri giderlere kayd›r›lmakta ve bu durum hem ülke ekono-

misini hem de global ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yukar›da k›saca özetledi¤imiz bu bilgiler, terörün dünya üzerinde

oluflturdu¤u karanl›k tabloyu gözler önüne sermektedir. Terörizm,

tüm dünyaya büyük y›k›m getirmekte, insanlar›n hayatlar› üzerinde

çok olumsuz etkiler oluflturmaktad›r. 

AAyydd››nnll››kk  YYooll’’uunn  KKaannll››  BBiillaannççoossuu

Dünyan›n en kanl› terör örgütlerinden biri de, Peru’da faaliyet

gösteren Marksist-Leninist-Maoist gerilla grubu Ayd›nl›k Yol’dur.

1960’l› y›llarda felsefe profesörü Abimael Guzman önderli¤inde kuru-

lan örgüt, ilk y›llarda herhangi bir siyasi hareket gibi de¤erlendirili-

yordu. Ancak Ayd›nl›k Yol 1970’li y›llarda dünyan›n en vahfli gerilla

örgütlerinden biri haline geldi.

Örgüt lideri Guzman’›n fliddet yanl›s› aç›klamalar› çok dikkat çe-

kiciydi. Abimael Guzman 19 Nisan 1980’de yapt›¤› bir konuflmada

“Gelecek, silahlarda ve toplarda yatmaktad›r.’’ diyordu.10 Bir Ayd›nl›k

Yol gerillas› ise “Kan bizi daha da güçlü k›lmaktad›r ve e¤er ak›yorsa

bize zarar vermez, aksine güç verir.” fleklindeki sözleriyle fliddeti yü-

celtiyordu. Örgüt, mücadelelerinin temelinin fliddet üzerine kurulu ol-

du¤unu aç›kça ifade ediyor ve ülkede fliddetin nas›l art›r›labilece¤ini

tart›fl›yordu. Sonuçta 23.000’in üzerinde insan, yaflanan gerilla sava-

fl›nda hayat›n› kaybetmiflti. O dönem yaflananlar özetle flu flekildeydi: 
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1980’li y›llar, Guzman’›n ö¤retim kariyerine son vermifl ve Peru’da

devam eden terörizme yeni bir bafllang›ç getirmiflti... Guzman ve Ay-

d›nl›k Yol da II. Dünya Savafl› boyunca Japonya’daki kamikazeler gibi

ölümü romantiklefltirmifllerdi. ‹nand›klar› ölüm, Guzman’›n “kan

nehri’’ olarak söz etti¤i ve onlar› ileride bekleyen hediyeler için öde-

meleri gereken ufak bir bedeldi. Çok say›da masum sivil kaç›r›lm›fl, te-

cavüze ve iflkenceye u¤ram›fl ve öldürülmüfltü. Nüfusun %1’inden

fazlas› fliddet politikas› nedeniyle vahflice öldürülmüfltü. fiu anda

“Baflkan Gonzalo’’ olarak bilinen Guzman ve Ayd›nl›k Yol, ö¤retmen-

ler, belediye baflkanlar› ve sivil liderleri öldürmüfllerdi.11

Ayd›nl›k Yol, y›llar boyunca Peru halk›na maddi ve manevi anlam-

da çok büyük bir y›k›m getirmifl, halk›n dehflet içinde yaflamas›na ne-

den olmufltur. Bu, terörün do¤al sonucudur. Terörü yenmenin yolu

ise, kitap boyunca üzerinde detayl› olarak durulaca¤› gibi, sevgidir.
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Ayd›nl›k Yol terör örgütü Peru'da 
23 binden fazla kiflinin ölümüne 
neden olmufltur. 
Üstteki resimde örgütün lideri
Abimeal Guzman görülmektedir. 





B
ir hastal›¤›n tedavisinde etkili bir sonuç elde

edebilmek için do¤ru teflhis çok önemlidir.

Teflhisin ard›ndan bafllayan tedavi ise, söz ko-

nusu hastal›k vücuttan at›lana kadar, titizlik

ve kararl›l›kla devam ettirilmelidir. Aksi takdirde hastal›¤›n nükset-

mesi kaç›n›lmazd›r. Ayn› anlay›fl, toplumsal hastal›klar için de geçerli-

dir. Herhangi bir toplumsal sorunla mücadele ederken, öncelikle ya-

p›lmas› gereken fley, o sorunun ortaya ç›k›fl nedenlerinin belirlenmesi

olmal›d›r. Yoksa al›nan önlemler geçici olmaya mahkumdur. Nitekim

insanlar›n toplumsal sorunlar karfl›s›nda köklü çözümler üretememe-

lerinin en önemli sebeplerinden biri de, bu nedenleri do¤ru teflhis ede-

memeleridir. 

Yüzy›l›m›z›n en önemli toplumsal sorunlar›ndan biri olan terö-

rizm için de sebepler ço¤u zaman somut olaylarda aranmakta, müca-

dele de bu yüzeysel hedeflere yönelik planlanmaktad›r. Bu nedenle te-

rörizmle mücadelede kal›c› sonuç almak mümkün olmamaktad›r.

Dünyan›n terörden kurtulabilmesi için, önce terörist yetifltiren ana

kaynak tespit edilmeli ve bu kaynak tam olarak ortadan kald›r›lmal›-

d›r. 

TTeerröörriissttiinn  MMaanntt››kk  ÖÖrrggüüssüü

Teröre sadece askeri güçle veya emniyet tedbirleriyle çözüm bul-

mak mümkün de¤ildir. Çünkü salt askeri tedbirler, büyük bir ihtimal-

le daha fazla fliddetle karfl›l›k bulacak ve bir k›s›rdöngü içinde kan dö-



külmeye devam edecektir. Emniyet tedbirleri ise hiçbir zaman teröre

karfl› kesin bir güvence sa¤layamayacakt›r. Terörle mücadeleye bafllar-

ken teröristin düflünce yap›s›n›n, hayata ve insana bak›fl aç›s›n›n ve

fliddeti hangi yollarla meflrulaflt›rd›¤›n›n çok iyi anlafl›lmas› ve bunlar-

la mücadele edilmesi gerekmektedir.

Terörist, baflar›ya sadece fliddet yoluyla ulaflaca¤›na inan›r. Çevre-

sindeki insanlar›n kendisinden korkmas›n› ister ve bu korkuyu olufl-

turmak için insafs›z, ac›mas›z, tavizsiz ve sald›rgan bir karaktere bü-
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için insafs›z, ac›mas›z, tavizsiz ve sald›rgan bir karaktere bürünür. 



rünür. Kendi düflüncesinin karfl›s›ndaki her kifli onun için bir düflman-

d›r. Düflman›n› ise bir insan olarak de¤il, bertaraf edilmesi gereken bir

hedef olarak görür. Journal Sentinel gazetesi yazarlar›ndan psikotera-

pist Philip Chard teröristlerin savunmas›z insanlara yönelik vahfli ey-

lemlerde bulunmay› nas›l meflru hale getirdiklerini sorgulad›¤› ‘Terro-

rists view us as targets, not as humans’ (Teröristler bizi insan olarak

de¤il, birer hedef olarak görüyor) bafll›kl› makalesinde teröristin man-

t›k örgüsünü flu flekilde tarif eder:

Araflt›rmac›lar teröristlerin davran›fllar›n›n alt›nda yatan psikolo-

jik nedenleri araflt›rd›lar. Bunlar›n en dikkat çekeni, kurbanlar›n› bir

eflya, bir nesne ve (olmas›n› umduklar› flekliyle) kurban listesine ekle-

necek bir kifli haliyle istatistik olarak görme yetenekleridir. 

Kurbanlar›yla insani iliflkiler, bir insan›n arkadafl›yla ya da sevdi¤i

biriyle sahip olaca¤› çeflit bir iliflki kurmak istemezler. Aksine onlar›

politik bir satranç tahtas›ndaki piyonlar olarak görmeye gayret eder-

ler. Sonuç olarak teröristler kendi bak›fl aç›lar›na göre, kendilerini ‘’in-

sanlar› öldüren kifliler’’ olarak alg›lamazlar. Kolayl›kla ve hiçbir fley

hissetmeksizin, hiç ald›rmadan katletmek için fikirsel olarak bizi insan

d›fl› hedefler haline getirirler...

Teröristlere göre, her ne olursa olsun hedefleri, yeterince kutsal,

yüce ya da herfleyi göze alabilen türdendir. Ki bu flekilde teflvik ettik-

leri katliam› kendilerince hakl› ç›karmaktad›rlar. Teröristlerin ana he-

defleri kifliler de¤il, sonuçlard›r. Onlar için önemli olan katliam de¤il,

katliam›n etkisidir. Teröristler bir grup insan›n ya da tüm bir toplu-

mun ümitlerini, flevkini ya da hayat fleklini öldürmek isterler. Terörist-

ler insanlar› öldürürler, çünkü bunu yapman›n amaçlar›na ulaflman›n

en h›zl› ve direkt yolu oldu¤una inan›rlar.12
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Philip Chard’›n dikkat çekti¤i konu son

derece önemlidir. Teröristler karfl›lar›ndaki kiflile-

rin ölümlerinden en ufak bir üzüntü duymaz, aksi-

ne ne kadar çok masum insan ölürse, o kadar baflar›l›

olduklar›n› düflünür ve eylemin baflar›s›ndan büyük bir sevinç

duyarlar. Masum insanlara hiç ac›maks›z›n kurflun s›kabilir, küçük ço-

cuklar›n üzerine bomba atabilirler. Kan dökmek onlar için bir zevk ha-

line gelir. ‹nsanl›ktan ç›k›p, gözü dönmüfl birer vahfli hayvana dönü-

flürler. Aralar›nda en ufak bir merhamet hissi gösteren olsa, onu he-

men hain ilan ederler. Zaten ço¤u zaman birbirlerine karfl› da silaha

sar›l›r, kendi içlerindeki fraksiyonlara karfl› kanl› sald›r›lar gerçekleflti-

rirler.

‹flte teröristlerin yukar›da k›saca tarifini yapt›¤›m›z fliddet yanl›s›

mant›k örgüleri materyalist ve Darwinist düflünceden kaynak bul-

maktad›r. ‹nsan› bir hayvan olarak gören, canl›lar›n geliflimini do¤a-

daki yaflam mücadelesine ba¤layan, bu mücadeleyi güçlü olanlar›n

kazanaca¤›n› ve zay›flar›n ezilerek yok olacaklar›n› savunan Darwi-

nizm, teröristin hastal›kl› düflünce yap›s›n›n özünü oluflturur. 
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TTeerröörriisstt  ‹‹ddeeoolloojjii  DDaarrwwiinniizzmm  ÜÜzzeerriinnee  KKuurruullmmuuflflttuurr

Darwinizm’e göre, do¤ada ac›mas›z bir yaflam mücadelesi, daimi

bir çat›flma vard›r. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt etmekte ve gelifl-

me de bu sayede mümkün olmaktad›r. Bu ideolojinin kurucusu Dar-

win, gerçek d›fl› bu ‘yaflam mücadelesi’ slogan›n›, ‘kay›r›lm›fl ›rklar’

(Avrupal› beyazlar) ve ‘afla¤› ›rklar’ (Asyal› ya da Afrikal› ›rklar) ifade-

leriyle ›rkç› bir mant›k üzerine oturtmufl, dünya üzerindeki çat›flmala-

r›n, savafllar›n temelini oluflturmufltur. Darwin’in ortaya att›¤› ‘en güç-

lülerin hayatta kalmas›’ düflüncesi, insanl›¤› kine, düflmanl›¤a, çat›fl-

maya, savafla sevk eden pek çok fikir ak›m›na meflru zemin haz›rla-

m›flt›r. 

Darwinizm, insanlara sadece geliflmifl bir tür hayvan olduklar› ya-

lan›n› de¤il, ayn› zamanda bafl›bofl tesadüflerin bir eseri olduklar›n›,

yani bir Yarat›c›lar›n›n olmad›¤› yalan›n› da telkin eder. Yani bu teori-

ye göre, yeryüzünde sadece cans›z tafl›n, topra¤›n, gazlar›n vs. bulun-

du¤u bir dönemde, rüzgar›n, ya¤murun, y›ld›r›mlar›n etkisiyle tesa-

düfen canl› bir varl›k oluflmufltur. Oysa evrim teorisinin bu iddias›, bi-

yolojinin en temel kanunlar›na dahi ayk›r› olan, ak›l ve mant›kla çeli-

flen büyük bir aldatmacad›r. Bu telkinleri okullar›ndaki ders kitapla-

r›ndan, seyrettikleri filmlerden, okuduklar› kitaplardan alan insanlar

kendilerini sorumsuz zannederler. Baflar›l› olmak için her türlü kötü-

lü¤ü meflru gören, hayat› ac›mas›z bir savafl meydan› olarak gören

Darwinist mant›klarla e¤itilen insanlar›n, birbirlerine hayvan muame-

lesi yapmay›, hatta birbirlerini yok etmeyi son derece ola¤an karfl›la-

yan zalimane fikirlerle beyinleri y›kanm›flt›r. 

‹flte söz konusu zalimane fikirlerle e¤itilen bu insanlar 20. yüzy›l›

bir fliddet yüzy›l›na çevirmifl, Darwinizm’e dayanarak ‘’çat›flmay› ve
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savaflmay›” desteklemifl, hatta bunu en önemli yöntem olarak benim-

semifllerdir. ‘Diyalektik çat›flma’ komünist ideologlar›n katliamlar›

için sözde dayanak oluflturmufl, komünist terör 20. yüzy›l boyunca

yaklafl›k 120 milyon insan› katletmifltir. Darwinizm’in “›rklar aras› ya-

flam mücadelesi” ve “do¤al seleksiyon” hezeyanlar› ise Nazizmin te-

meli haline gelmifltir. Sadece üstün ›rklar›n bu sözde mücadele dünya-

s›nda ayakta kalabilece¤ini savunan Adolf Hitler ise faflist terör ile

tüm dünyada bir cinayet f›rt›nas› bafllatm›flt›r. Nazizm’in iflgal ve sa-

vafl politikalar› neticesinde bafllayan 2. Dünya Savafl›’nda yaklafl›k 55

milyon insan hayat›n› yitirmifltir. Onlar›n 21. yüzy›ldaki takipçileri de

yine fliddeti tek yol olarak görmekte ve 21. yüzy›l›n tarihe ‘terör yüz-

y›l›’ olarak geçmesini istemektedirler. Tarih bize Darwinizm’in insan-

lar›n bilinçalt›na afl›lad›¤› “insan, çat›flan hayvand›r” telkini insanlar

üzerinde çok büyük bir tahribat oluflturdu¤unu göstermifltir ve günü-

müzdeki ürkütücü terör olaylar› da bu gerçe¤i kan›tlamaktad›r. fiidde-

ti yücelten, çat›flmay› destekleyen, savafl› bir erdem olarak gören, an-

cak güçlü olan›n baflar›l› olaca¤›n› savunan sapk›n Darwinist slogan-

lar art›k tarihin karanl›¤›na gömülmelidir. Çünkü Darwinizm’in orta-

dan kald›r›lmas›, çat›flmac› ve fliddet yanl›s› felsefelerin de dayanakla-

r›n› kaybetmeleri anlam›na gelmektedir. 

Yeryüzündeki insanlar›n büyük bölümünün inand›¤› üç ‹lahi din

de (H›ristiyanl›k, Yahudilik ve ‹slam) çat›flmac›l›¤a karfl›d›r. ‹lerleyen

bölümlerde detayl› olarak görece¤imiz gibi, her üç ‹lahi din de, yeryü-

zünde bar›fl ve huzur sa¤lanmas›n› amaçlamakta, masum insanlar›n

öldürülmesine, zulüm ve iflkence görmesine karfl› ç›kmaktad›r. Çat›fl-

may› ve fliddeti, Allah’›n insanlar için belirlemifl oldu¤u ahlaka ayk›r›

olan, anormal ve istenmeyen kavramlar olarak kabul etmektedir. Oy-

sa Darwinizm, çat›flmay› ve fliddeti, mutlaka var olmas› gereken, do-
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¤al, do¤ru ve meflru kavramlar olarak görmekte ve göstermektedir.

Dolay›s›yla dünyam›z› saran terör belas›n›n kökeni, dinsizlikte, din-

sizli¤in ça¤›m›zdaki karfl›l›¤› olan ‘Darwinizm’ ve ‘materyalizm’de

gizlidir. 

Günümüzde dünyan›n hemen her ülkesinde, Darwinizm’in tüm

okullarda bilimsel bir gerçekmifl gibi okutuldu¤u düflünülürse, yeni

terörist gençlerin yetiflmesi de kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu bak›mdan,

rastlant›lar sonucunda oluflmufl, atalar› hayvanlar olan, Allah’a karfl›

sorumlu olmayan, bafl›bofl varl›klar olduklar› ve ancak savafl ve çat›fl-

ma ile üstün gelerek hayatta kalabilecekleri ö¤retilen gençlerin, bu tel-

kinlerden uzak tutulmalar› son derece aciliyetlidir. Çünkü böylesi çar-

p›k fikirlerle yetiflen gençlerin kavgac›, ac›mas›z, bencil, fliddet e¤ilim-

li olmalar› kaç›n›lmazd›r. Bu gençler, anarfli yanl›s› ve terörist ideoloji-

lerin telkinlerine de kolayl›kla kap›labilmekte, daha sonra gözünü

k›rpmadan küçük çocuklar› katlebilecek, kendi kardeflini öldürebile-

cek, her türlü vicdana ve akla ayk›r› eylemi yapabilecek kadar zalim-

leflebilmektedirler. Nitekim son bir yüzy›ld›r dünyay› kas›p kavuran

›rkç› ve faflist terör gruplar›, bu e¤itim sisteminin ürünleridir. 

O halde öncelikle yap›lmas› gereken fley, teröristin mant›k örgüsü-

nün çürüklü¤ünün tüm delillerle ortaya konmas›d›r. Darwinizm’i sa-

vunanlar›n ve buna inananlar›n hepsinin yan›ld›klar› en etkin flekilde

insanlara anlat›lmal›d›r. ‹nsan bafl›bofl ve sorumsuz de¤ildir. Onu ya-

ratan, her an›n› gözleyen, düflüncelerini dahi bilen ve öldükten sonra

onu sorgulayarak yapt›¤› herfleye karfl›l›¤›n› verecek olan bir Yarat›c›-

m›z vard›r. Ve Rabbimiz insan› hayvanlardan farkl› olarak bir ruh,

ak›l, irade, muhakeme ve yarg› yetene¤i ile yaratm›flt›r. Örne¤in bir

olay karfl›s›nda fliddetle öfkelenen, iradesi zay›f bir insan kendini ve

karfl›s›ndaki insan› hayvan gibi görürse, ona hiç düflünmeden zarar
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verebilir, ac›mas›zca davranabilir. Karfl›s›ndakinin küçük bir çocuk,

savunmas›z bir insan olmas› hiç fark etmez. Ancak, Allah’›n kendisine

verdi¤i ruhu tafl›d›¤›n› bilen, ak›l ve vicdan sahibi insan ise, her türlü

durumda öfkesine hakim olur. Muhakemesi ve vicdan› her an aç›k

olur. Allah’a hesap veremeyece¤i en küçük bir harekette bulunmaz. 

Allah Kuran’da insanlara hem kötülü¤ün hem de kötülüklerden

sak›nman›n ilham edildi¤ini bildirir. (fiems Suresi, 7-10) Dolay›s›yla,

baz› insanlar›n ahlaklar›ndaki bozukluklar›n, suç ifllemelerinin ard›n-

daki neden hayali bir evrim süreci de¤ildir. Bunun nedeni, Allah’a

iman etmemeleri, yapt›klar›ndan dolay› Allah’a hesap vermeyecekle-

rini zannetmeleri ve bu nedenle sak›nmamalar›d›r. Bugün bütün dün-

yada meydana gelen savafllar›n, ›rkç› katliamlar›n, çete kavgalar›n›n,

dazlaklar›n ac›mas›z sald›r›lar›n›n, insanlar›n açl›¤a, sefalete terk edil-
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melerinin, adaletsizli¤in, merhametsizli¤in ard›ndaki neden budur.

‹nsanlar› hayvan olarak görenler, hayvanlar gibi yaflam mücadelesi

içinde olmalar› gerekti¤ini zannedenler, Allah’› ve ahireti unutan ve

unutturanlar hiçbir zalimlikte s›n›r tan›mazlar. 

Her insan Allah’›n kendisine üfledi¤i ruhu tafl›r ve kendisini yok-

tan var eden Yarat›c›m›za karfl› sorumludur. Allah, Kuran’da kendisi-

ni bafl›bofl zannedenlere yarat›l›fllar›n› ve ölümden sonra tekrar dirile-

ceklerini flöyle hat›rlat›r:

‹nsan, ‘kendi bafl›na ve sorumsuz’ b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Ken-

disi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? Sonra bir alak

(embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir ‘düzen içinde bi-

çim verdi.’ Böylece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›. (Öy-

leyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren de¤il midir? (K›yamet Su-

resi, 36-40)

Kitab›n buraya kadar olan bölümlerinde terörizmin fliddeti yücel-

ten, her türlü soruna fliddetle çözüm bulmak isteyen bir ideoloji oldu-

¤unun ve Darwinizm’in terörizmin temel dayana¤› oldu¤u üzerinde

durduk. ‹flte bu nedenle de insana bir hayvan oldu¤unu, sadece fizik-

sel olarak güçlü olan insanlar›n yaflamlar›n› devam ettirebileceklerini,

insan hayat›n›n bir mücadele arenas› oldu¤unu ö¤reten bu Darwinist

ideolojinin ortadan kalkmas›, terörizmin de temel dayanaklar›ndan bi-

rini yitirmesi anlam›na gelmektedir. Bununla birlikte insanlar› terör

belas›ndan uzak tutman›n en önemli yolu kiflilerin manevi e¤itimleri-

dir. Toplumlar›n kal›c› bar›fla kavuflabilmeleri ancak bireylerin güzel

ahlak› ö¤renmeleri ve bu ahlak› yaflamaya bafllamalar› ile mümkün

olur. Bunun d›fl›nda al›nacak tedbirler, toplum yaflam›n› düzenlemek

için konulan kurallar ve tedbirler bir yere kadar etki sa¤layacak, terör

belas›n› tam anlam›yla ortadan kald›rmayacakt›r.
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‹
nsan› yaratan Allah, ona, Kendi ruhundan üfürdü¤ü-

nü (Secde Suresi, 9) ve onun yeryüzünde Kendisinin

halifesi oldu¤unu (Enam Suresi, 165) bildirir. ‹nsan›

di¤er canl›lardan ay›ran en önemli özelliklerinden bi-

ri, onun nefsi ve vicdan› ile birlikte yarat›lm›fl olmas›d›r. Her insanda

kendisine kötülü¤ü emreden bir nefis ve kötülükten nas›l sak›naca¤›n›

ilham eden bir vicdan vard›r. ‹nsan vicdan›n›n ilham etti¤i sevgi, feda-

karl›k, merhamet, tevazu, flefkat, do¤ruluk, dürüstlük, sadakat, nezaket

ve yard›mseverlik gibi güzel özelliklerinin yan› s›ra, nefsinden gelen y›-

k›c› ve olumsuz özelliklere de sahiptir. Ancak inançl› bir insan vicdan›

sayesinde do¤ru ile yanl›fl› birbirinden ay›rabilir ve her zaman güzel

ahlak› tercih eder. Allah’a olan güçlü iman› ve korkusu, ahiretin varl›¤›-

na olan inanc›, sonsuz cehennem azab›ndan duydu¤u fliddetli korku ve

cennet hayat›na duydu¤u özlem onu nefsinin azg›nl›klar›ndan uzak tu-

tar. ‹nsanlara karfl› güzellikle davran›r, her zaman affedici olur, kötülü-

¤e karfl› iyilikle cevap verir, ihtiyaç içinde olan›n hemen yard›m›na ko-

flar, merhametlidir, sevgi doludur, flefkatlidir ve hoflgörülüdür.

Teröristler ise nefislerinin sesini dinleyip, her türlü kötülü¤ü rahat-

l›kla iflleyen, vicdanlar›n›n sesini dinlemeyen insanlard›r. Bu nedenle

de sevgisiz, sald›rgan, her türlü ahlaks›zl›¤› kolayl›kla yapan, insanla-

ra hiç vicdani s›k›nt› duymadan eziyet edebilen kimselerdir. Bunun

nedeni ise bu kiflilerin Allah korkusuna sahip olmamalar› ve din ahla-

k›n› bilip uygulamamalar›d›r. Çünkü Allah’tan korkmayan bir insan›

suç ifllemekten engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. 



Toplumun mevcut kurallar› insanlar› suçtan ve kötü ahlaktan an-

cak bir noktaya kadar al›koyabilir. Devlet kamuya aç›k yerleri, sokak-

lar› ve merkezi bölgeleri güvenlik birimleri sayesinde k›smen koruya-

bilir, toplumun düzenini sa¤layabilir, güçlü bir adalet sistemi sayesin-

de suç oran›n› düflürme konusunda gereken önlemleri alabilir. Ancak

her insan›n yirmi dört saat kontrol edilmesi mümkün olmad›¤›na gö-

re, belli bir yerden sonra insan›n vicdan› devreye girmelidir. Vicdan›-

n› dinlemeyen insan, yaln›zken ya da kendisi gibi düflünen kimselerle

birlikteyken kolayl›kla suç iflleyebilir. Bu durumda gerekti¤inde yala-

na baflvuran, haks›z kazanç sa¤lamaktan çekinmeyen, mazlumu ez-

mekten hiçbir rahats›zl›k duymayan bireylerden oluflan bir toplum

modeli ortaya ç›kar. Allah korkusunun olmad›¤›, manevi de¤erlerin

yitirildi¤i bir toplumda fiziksel tedbirlerin ve uygulamalar›n netice

vermeyece¤i aç›kt›r. Oysa din ahlak›, insana, yaln›z bafl›na da olsa,

yapt›¤› kötülük nedeniyle çevresindeki hiç kimse onu cezaland›rma-

yacak olsa da, kötülükten sak›nmas›n› emreder. Yapt›¤› her hareket-

ten, ald›¤› her karardan, söyledi¤i her sözden dolay› Allah kat›nda he-

saba çekilece¤ini ve sonsuz ahiret hayat›nda bu yapt›klar›na göre kar-

fl›l›k bulaca¤›n› bilen bir insan›n kötülükten fliddetle sak›naca¤› aç›kt›r. 

‹nsanlar›n kendi r›zalar›yla kötülükten sak›nmay› ö¤rendikleri bir

toplumda, terör örgütlerinin yaflam sahas› bulmalar› mümkün de¤il-

dir. Çünkü din ahlak›n›n hakim oldu¤u bir toplumda, fliddet yanl›s›

pek çok örgütün ortaya ç›kmas›na neden olan sorunlar da do¤al ola-

rak ortadan kalkm›fl olur. Toplumun geneli dürüstlük, fedakarl›k, sev-

gi, flefkat, adalet gibi yüksek erdemlere sahipse bu toplumda fakirlik,

gelir eflitsizli¤i, adaletsizlik, haks›zl›k, mazlumun ezilmesi, özgürlük-

lerin k›s›tlanmas› gibi olumsuzluklarla karfl›lafl›lmaz. Tam tersine ihti-

yaç içinde olanlar›n ihtiyaçlar›n›n giderildi¤i, zengin olan›n fakir ola-
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n› kollad›¤›, güçlü olan›n zay›f olan› korudu¤u, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m

gibi sosyal imkanlarda herkesin en iyisini kullanabildi¤i, farkl› etnik

kökenler, dinler ve kültürler aras›nda hoflgörü ve anlay›fl›n hakim ol-

du¤u bir toplum düzeni olur. ‹flte bu nedenledir ki, güzel ahlak, pek

çok toplumsal sorunun çözümünün anahtar›d›r. Bu ahlak›n kayna¤›

da, Allah’›n insanlara bir rehber olarak gönderdi¤i Kuran’d›r. 

IIll››mmll››  ‹‹ssllaamm;;  DDii¤¤eerr  BBiirr  DDeeyyiiflflllee  GGeerrççeekk  ‹‹ssllaamm

‹slam dini Hz. Muhammed (sav)’e ilk ayetin vahyedilmesinden

sonra geçen yar›m as›rl›k dönem içinde, tarihte efline az rastlan›r bir

geliflme göstermifltir. ‹slam’›n Arap Yar›madas›’ndan ç›k›p tüm Orta-

do¤u, Kuzey Afrika ve hatta ‹spanya’ya yay›lmas›, Bat›’da yaflayan

pek çok insan›n da dikkatini bu dine yöneltmifltir. Ünlü ‹slam uzman›

John L. Esposito’nun ifadesiyle, “‹slam’›n ilk yay›l›fl› hakk›ndaki en etkile-

yici fley, h›z› ve baflar›s›d›r. Bat›l› akademisyenler buna hayran olmufllar-

d›r.”13 Aradan geçen 14 yüzy›l içinde ‹slam Endonezya’dan Latin Ame-

rika’ya kadar dünyan›n her köflesine ulaflm›flt›r. Bugün Müslümanlar

1 milyar› aflk›n nüfuslar› ile dünya nüfusunun yaklafl›k 5’te birini olufl-

turmaktad›rlar ve ‹slam en h›zl› büyüyen din olarak kabul edilmekte-

dir. Özellikle de 11 Eylül’deki terörist sald›r›lar›n ard›ndan ‹slam’a

olan ilgi daha da artm›fl, ‹slam dininin mesaj›n› anlaman›n ne kadar

önemli oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 

Bugün Müslüman dünyas›na bak›ld›¤›nda ‹slami uygulamalar›n

genifl bir yelpaze içinde yer ald›¤›n› görürüz. Uygulamalardaki farkl›-

l›klar toplumlar›n örf ve adetlerine, kültür birikimlerine ve dünyay›

alg›lay›fl biçimlerine göre flekillenir. Bu çeflitlilik zaman zaman ‹slam’›

anlamaya çal›flan veya ‹slamiyet üzerine araflt›rmalar yapan kiflilerin

3377

Bilim Araflt›rma Vakf›



yanl›fl kanaatlere kap›lmas›na neden olmaktad›r. ‹slam ile ilgili do¤ru

kanaate ulaflman›n tek yolu ise bu farkl›l›klar› bir kenara b›rak›p, ‹s-

lam ahlak›n›n özünün anlat›ld›¤› Kuran’a ve Peygamber Efendimizin

uygulamalar›na bakmakla mümkündür. Çünkü ço¤u zaman söz ko-

nusu farkl›l›klar, Kuran ahlak›nda olmayan, ancak o toplumun gele-

neksel de¤erlerini simgeleyen unsurlar olabilmektedir.

Bir toplumun ço¤unlu¤unun Müslümanlardan oluflmas›, o toplum

içinde al›fl›lagelmifl hareket biçimlerinin, anlay›fllar›n ve yarg›lar›n tam

anlam›yla ‹slami oldu¤u veya bunlar›n ‹slam ad›na savunulmas› ge-

rekti¤i anlam›na gelmez. Bir grubun veya toplumun ‹slam anlay›fl›n›

de¤erlendirirken bu gerçe¤in göz önünde bulundurulmas› gerekir.

Farkl›l›klar o kiflilerin veya gruplar›n içinde bulunduklar› koflullara

göre yapt›klar› yorumlardan kaynaklanmaktad›r. Bu yorumlar›n ve ç›-

kar›mlar›n do¤ru olup olmad›¤› ise ancak, ‹slam’› bize en do¤ru flekil-

de aktaran kayna¤a, yani Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünneti-

ne bak›larak anlafl›labilir. 

Kuran’› incelemeden, yap›lan uygulamalar›n Kuran’da yeri olup

olmad›¤›n› bilmeden, ‹slamiyet ve Müslümanlar hakk›nda yorum ya-

p›lmas› son derece hatal›d›r. Tek bir toplulu¤un veya toplumun yaflam

tarz›n› ele alarak, ‹slam’› anlamaya çal›flmak, ‹slam hakk›nda kanaat

belirtmek ve çeflitli öngörülerde bulunmak kifliyi çok yan›ltabilir. Öy-

leyse öncelikli olarak yap›lmas› gereken gerçek ‹slam’›n ö¤renilmesi

olmal›d›r. ‹slam dinini gerçek kayna¤›ndan ö¤rendikten sonra dünya-

n›n farkl› ülkelerinde yaflanan modellerin bu k›staslara göre ele al›n-

mas› gerekir. ‹flte o zaman ‹slam dinini tan›d›¤›n› zanneden pek çok ki-

fli belki de hayat›nda ilk defa gerçek ‹slam’la tan›flm›fl olacak ve bugü-

ne kadar kap›ld›¤› tüm yan›lg›lar ortadan kalkacakt›r. 
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‹‹ssllaamm  mmaassuumm  iinnssaannllaarr››nn  ööllddüürrüüllmmeessiinnii  yyaassaakkllaarr

‹slam dinine göre suçsuz bir insan› öldürmek çok büyük bir gü-

naht›r ve masum bir insan› öldüren kifli ahiret hayat›nda çok büyük

bir azapla karfl›l›k görecektir:

... Kim bir nefsi, bir baflka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada kar-

fl›l›k olmaks›z›n (haks›z yere) öldürürse, sanki bütün insanlar› öl-

dürmüfl gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltir-

se, bütün insanlar› diriltmifl gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara

apaç›k belgelerle gelmifllerdir. Sonra bunun ard›ndan onlardan bir-

ço¤u yeryüzünde ölçüyü tafl›ranlard›r. (Maide Suresi, 32)
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Yukar›daki ayette de görüldü¤ü gibi, Kuran’da masum bir kimse-

yi öldürmek, tüm insanlar› öldürmekle bir tutulmaktad›r. Müminlerin

insan hayat›na verdikleri önem Furkan Suresi’nde flu flekilde bildirilir:

Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ilaha tapmazlar. Allah’›n ha-

ram k›ld›¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bun-

lar› yaparsa ‘a¤›r bir ceza ile’ karfl›lafl›r. (Furkan Suresi, 68)

Allah bir di¤er ayetinde ise insanlara flu flekilde emretmektedir:

De ki: “Gelin size Rabbinizin neleri haram k›ld›¤›n› okuyay›m: O’na

hiçbir fleyi ortak koflmay›n, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-en-

diflesiyle çocuklar›n›z› öldürmeyin. -Sizin de, onlar›n da r›z›klar›n›

Biz vermekteyiz- Çirkin-kötülüklerin aç›¤›na ve gizli olan›na yak-

laflmay›n. Hakka dayal› olma d›fl›nda, Allah’›n (öldürülmesini) ha-

ram k›ld›¤› kimseyi öldürmeyin. ‹flte bunlarla size tavsiye (emr) et-

ti; umulur ki ak›l erdirirsiniz.” (Enam Suresi, 151)

Allah’a samimi bir kalple iman eden, O’nun ayetlerini titizlikle uy-

gulayan ve sonsuz ahiret azab›ndan korkan bir Müslüman tek bir in-

sana bile zarar vermekten sak›n›r. Çünkü Allah’›n sonsuz adalet sahi-

bi oldu¤unu ve her yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› mutlaka alaca¤›n› düflünür.

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde Allah’›n hoflnut olmad›¤› insanla-

r› flu flekilde saym›flt›r:

Harem (Kutsal bölge) içinde zulüm ve haks›zl›k eden, cahiliye adetini arzu-

layan ve haks›z yere insan kan› ak›tmak isteyen olmak üzere üçtür.14

‹‹ssllaamm,,  aaddaalleettllee  ddaavvrraannmmaayy››  eemmrreeddeerr

‹slam ahlak› iman edenlere; bir karar verirken, bir söz söylerken,

bir ifl üzerindeyken, k›saca hayatlar›n›n her an›nda adaletli davranma-

lar›n› emreder. Allah’›n Kuran’da bildirdi¤i emirleri ve Peygamberi-
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miz (sav)’in sünneti bu adalet anlay›fl›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini tüm

detaylar›yla bizlere tarif eder. Kuran’da bize bildirilen tüm elçiler, uya-

r›c› olarak gönderildikleri topluluklara adalet ve bar›fl getirmifl, pey-

gamberlerin gelifli ümmetlerin üzerindeki zulmün ve zorbal›¤›n kalk-

mas›na vesile olmufltur. Allah Yunus Suresi’nde flu flekilde bildirir:

Her ümmetin bir resulü vard›r. Onlara resulleri geldi¤i zaman, ara-

lar›nda adaletle hüküm verilir ve onlar zulme u¤rat›lmazlar. (Yu-

nus Suresi, 47)

Müslüman›n adalet anlay›fl›n›n en önemli özelli¤i, karfl›s›ndaki ki-

fli kendi yak›n› da olsa, her durumda adaletle hükmetmesidir. Allah

ayetinde flu flekilde buyurur:

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine

bile olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) is-

ter zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›n-

d›r. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er di-

linizi e¤ip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz

Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 135)

Ayette de görüldü¤ü gibi, iman eden bir insan için karfl›s›ndaki ki-

flinin maddi durumu ya da sosyal statüsü hiçbir önem teflkil etmez.

Önemli olan hakk›n gerçekleflmesi, hiç kimsenin haks›zl›¤a u¤rama-

mas› ve Allah’›n ayetlerinin kusursuz bir flekilde yerine getirilmesidir.

Maide Suresi’nde ise flu flekilde buyurulmaktad›r:

Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tu-

tun. Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet

yap›n. O, takvaya daha yak›nd›r. Allah’tan korkup-sak›n›n. fiüphe-

siz Allah, yapmakta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi,

8)
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Yukar›daki ayette ise Allah iman edenlere, kendi düflmanlar› lehin-

de dahi olsa, her zaman adaletle hükmetmelerini emretmektedir. Müs-

lüman karfl›s›ndaki kiflinin kendisine haks›zl›k yapt›¤›n›, kendisini zor

durumda b›rakt›¤›n› veya kendisine düflman oldu¤unu düflünüp ani

kararlar vermez, her zaman vicdan›yla ve Kuran ayetleri do¤rultusun-

da düflünür. Karfl› taraf gerçekten yanl›fl bir tutum içinde olsa dahi, o

iyilikle karfl›l›k vermekle ve Allah’›n emretti¤i ahlak› göstermekle yü-

kümlüdür. 

Allah Mümtehine Suresi’nin 8. ayetinde ise “Allah, sizinle din ko-

nusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karmayanlara iyi-

lik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sak›nd›r-

maz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever.” fleklinde buyurmufl ve

Müslümanlar›n di¤er topluluklarla olan iliflkilerinin hangi s›n›rlar

içinde olmas› gerekti¤ini bildirmifltir. Bu ayetler iman eden bir insan›n

tüm insanlara bak›fl aç›s›n›n temelidir. Müslüman›n tavr› karfl›s›ndaki

kifliye göre de¤il, Allah’›n Kuran’da bildirdiklerine göredir. Bu neden-

le samimi bir kalple iman eden Müslüman her zaman do¤rulardan ya-

nad›r. ‹man edenlerin bu konudaki kararl›l›klar› "Yaratt›klar›m›zdan,

hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti k›lan (uygulayan) bir ümmet

vard›r.” (Araf Suresi, 181) ayetiyle de bizlere müjdelenmektedir. Ku-

ran’da adaletle ilgili di¤er ayetler ise flu flekildedir:

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi

ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emre-

diyor. Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah,

iflitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58)

De ki: “Rabbim adaletle davranmay› emretti. Her mescid yan›nda

(secde yerinde) yüzlerinizi (O’na) do¤rultun ve dini yaln›z Kendisi-

ne has k›larak O’na dua edin. “Bafllang›çta sizi yaratt›¤›” gibi dö-

neceksiniz.” (Araf Suresi, 29)
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fiüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara vermeyi emreder; çirkin

utanmazl›klardan (fahfladan), kötülüklerden ve zorbal›klardan sa-

k›nd›r›r. Size ö¤üt vermektedir, umulur ki ö¤üt al›p-düflünürsünüz.

(Nahl Suresi, 90)

Kuran’da tarif edilen adalet anlay›fl›na göre, karfl› taraf›n hangi di-

ne, ›rka ya da cinsiyete sahip oldu¤u bir önem tafl›maz. Çünkü ‹slam

›rklar, cinsiyetler aras›nda eflitlili¤i savunur. Her türlü etnik ayr›mc›l›-

¤› reddeder. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “Bütün insanlar Hz.

Adem’den, Hz. Adem ise topraktand›r”15 fleklindeki sözleriyle insanlar

aras›nda hiçbir fark olmad›¤›n› vurgulam›flt›r. Derinin rengi, sosyal

statü, zenginlik gibi özellikler hiçbir insanda bir üstünlük oluflturmaz. 

Bugün dünyan›n dört bir yan›nda insanlar ›rklar›, dilleri ya da ten-

lerinin rengi nedeniyle zalimce muamelelere maruz kalmaktad›rlar.

Kuran’da ise farkl› halklar›n ve kabilelerin yarat›lmas›n›n hikmetlerin-

den biri, insanlar›n “birbirleriyle tan›flmalar›” olarak bildirilir. Hepsi de

Allah’›n kulu olan farkl› milletler veya kabileler, birbirleriyle tan›flma-

l›, birbirlerinin farkl› kültürlerini, dillerini, örflerini, yeteneklerini ö¤-

renmelidir. Farkl› ›rk ve milletlerin bulunmas›n›n bir amac› da, çat›flma

ve savafl de¤il, kültürel bir zenginliktir. ‹man eden bir insan tek üstün-

lü¤ün takva ile, yani Allah korkusu ve Allah’a imandaki üstünlükle ol-

du¤unu çok iyi bilir. Allah Hucurat Suresi’nde flu flekilde bildirir:

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve

birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler k›ld›k. fiüphe-

siz, Allah kat›nda sizin en üstün olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il)

takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber alan-

d›r. (Hucurat Suresi, 13)

Bir di¤er ayette ise Allah “Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile dille-

rinizin ve renklerinizin ayr› olmas›, O’nun ayetlerindendir. fiüphesiz
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bunda, alimler için gerçekten ayetler vard›r.” (Rum Suresi, 22) fleklin-

de bildirmektedir. 

‹slam tarihine bakt›¤›m›z zaman iman

edenlerin farkl› ›rklara yönelik adaletli uy-

gulamalar›yla ilgili pek çok örnek görü-

rüz. ‹slam, Afrika, Asya ve Avrupa’y›

içine alan çok genifl bir alanda çok müt-

hifl bir h›zla büyümüfl ve bu fetihler

arac›l›¤›yla ‹slam ahlak›n›n güzellikleri

de yay›lm›flt›r. ‹slam her ›rka, milliyete,

sosyal yap›ya ve co¤rafyaya yay›lm›fl,

dünyan›n daha önce benzerini görmedi¤i

bir kardefllik ba¤› ile milyonlarca insan› bir-

lefltirmifltir. ‹nsan ›rk›n›n kollar› ve siyah ›rk›n di¤er kültürlerle olan

iliflkilerini inceleyen ve bu konudaki önemli çal›flmalar›yla tan›nan

araflt›rmac› Joel Augustus Ragers ünlü kitab› Sex and Race (Cinsiyet

ve Irk) isimli eserinde ‹slam dininin dünya üzerindeki etkisini flu fle-

kilde tarif eder:

‹slam’›n as›rlard›r par›lt›l› bir flekilde ayakta kalmas›n›n bir sebebi,

bu dinde ›rk ve s›n›f peflin hükümlerinin hemen hemen tamam›yla yok

olmas›, derinin rengi veya sosyal durumu hiç hesaba kat›lmaks›z›n, ce-

miyetin en yüksek basamaklar›na kadar yükselmenin yetene¤e ba¤l›

bulunmas› yüzündendir… ‹slam, tarihinin en büyük ve ayn› zamanda

en hür ›rk potas›n› oluflturmufl ve bu ›rklar kar›fl›m›, dünyan›n bir eflini

daha görmedi¤i en genifl ‹mparatorluk bünyesi içinde gerçekleflmifltir.

Gücünün doru¤unda iken, ‹slam ‹mparatorlu¤u, Bat›’da ‹spanya ve
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Fransa ortalar›ndan, Orta Asya bölgeleri de dahil, Do¤u’da Hint, Çin ve

Pasifik Okyanusu’na kadar uzan›yordu. Bu genifl topraklar›n sultanlar›

çeflitli deri renklerine sahiptiler. Bir bahçenin çiçeklerinin renklerinin

baflka baflka oluflu, bu çiçekler aç›s›ndan ne kadar önemliyse, derilerinin

renklerinin farkl›l›¤›, Müslümanlar için bundan daha az önemliydi.16

Dünyan›n en tan›nm›fl ‹slam uzmanlar›ndan biri olan Profesör Ha-

milton Alexander Rossken Gibb Whither Islam? (‹slam Nereye?) isimli

eserinde ‹slam dininin farkl› ›rklara bak›fl aç›s›n› flu flekilde ifade eder:

‹nsanl›¤›n bunca farkl› ›rk›n› statü, f›rsat ve giriflim aç›s›ndan eflit

haklara sahip olacak flekilde biraraya getirmede bu kadar baflar›l› olan

baflka bir toplum yoktur. ‹slam kesinlikle ba¤daflmayacak gibi görü-

nen farkl› ›rklar› uzlaflt›rma gücüne sahiptir. Do¤u ve Bat›’daki büyük

toplumlar›n muhalefeti yerini iflbirli¤ine b›rakt›¤› takdirde, ‹slam’›n

uzlaflt›r›c› rolü kaç›n›lmaz olacakt›r…17

‹slam ahlak› kardefllik, bar›fl, hürriyet ve huzur temelleri üzerinde

bir toplum hedefler. Bu nedenle de ‹slam’la tan›flan her toplum geçmifl

dönemlerin bask›c›, zorba, çat›flmac› anlay›fllar›ndan s›yr›lm›fl, yeni-

den bar›fl temelli bir toplum infla etmifltir. (Detayl› bilgi için Bknz. Ku-

ran’da Adalet ve Hoflgörü, Vural Yay›nc›l›k, Harun Yahya) Pek çok bat›l›

tarihçi de bu gerçe¤i eserlerinde dile getirmifl, ‹slam’la tan›flman›n

farkl› toplumlar üzerinde çok derin ve olumlu etki yapt›¤›n› ifade et-

mifltir. Profesör Robert Briffault, ‹nsanl›¤›n Geliflimi (The Making of Hu-

manity) isimli eserinde Bat› toplumunun ‹slam ile olan iliflkisine flu fle-

kilde de¤inir:

Bütün befleriyet için hürriyet, insani kardefllik, insanlar›n kanun

önünde eflitli¤i, dan›flmay› ve genel seçimi kullanan demokratik hükü-

met idealleri, Amerikan anayasas›n›n haz›rlanmas›na öncülük eden ve

‹nsan Haklar› Beyannamesi’ni ilham eden idealler, Bat›’n›n yenilikleri
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de¤ildi. Bu ideallerin hepsinin temelleri Kutsal Kitap Kuran’da bulun-

maktad›r. Bu idealler, Ortaça¤ Avrupas›’n›n ayd›nlar›n›n Müslüman

‹spanya, Sicilya, Haçl›lar ve ‹slami kardefllik derneklerini taklit yoluy-

la, Haçl›lar sonras›nda Avrupa’da geliflen cemiyetler arac›l›¤›yla ‹s-

lam’dan ö¤rendiklerinin özüdür.18

Yukar›daki al›nt›da anlat›lan gerçekler, ‹slam ahlak›n›n tüm dün-

yaya as›rlar boyunca bar›fl, hoflgörü ve adalet dersi verdi¤inin ifadesi-

dir. Günümüzde de tüm dünya insanlar› böyle bir kültürün özlemi

içindedirler ve böyle bir kültürün tekrar oluflmamas› için ortada hiçbir

neden yoktur. Gereken tek fley insanlar›n önce kendilerinden bafllaya-

rak Kuran ahlak›n› yaflamaya niyet etmeleri, daha sonra da insanlar

aras›nda ayn› ahlak› yaymak için gayret göstermeleridir. Kuran’da

emredilen ahlak yafland›¤› zaman, en üst kademedeki yöneticiden en

alta kadar, herkes adaletli, merhametli, hoflgörülü, sevgi dolu, sayg›l›,

affedici, dürüst olacak, tüm toplumlara huzur ve bar›fl gelecektir.

MMüüssllüümmaann,,  ‹‹ssllaamm  aahhllaakk››nnaa  ggüüzzeell  ssöözzllee  ddaavveett  eeddeerr

‹nsanlar› ‹slam ahlak›na davet etmek ve onlara Allah’›n varl›¤›n›

ve yarat›l›fl delillerini anlatmak her Müslüman›n sorumlulu¤udur.

Allah “Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten

(münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte

bunlard›r.” (Al-i ‹mran Suresi, 104) ayetiyle bu sorumlulu¤u tüm Müs-

lümanlara bildirmifltir. Allah ayetlerde bu davetin nas›l olaca¤›n› da

bildirmektedir:

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel

bir biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sapan›

bilendir ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)
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Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden eziyet gelen bir sadakadan da-

ha hay›rl›d›r. Allah hiçbir fleye ihtiyac› olmayand›r, yumuflak dav-

ranand›r. (Bakara Suresi, 263)

Salih müminler “Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman eder, ma-

ruf olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar.

‹flte bunlar salih olanlardand›r.” (Al-i ‹mran Suresi, 114) ayetiyle de

dikkat çekilen bu görevin öneminin bilincindedirler. Bu nedenle çev-

relerindeki herkesi, yak›nlar›n›, ailelerini ve ulaflabildikleri tüm insan-

lar› Allah’a iman etmeye, korkup sak›nmaya ve güzel ahlak› yaflama-

ya davet ederler. Müminlerin bu güzel özellikleri Tevbe Suresi’nde flu

flekilde haber verilir:

Mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yi-

li¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, ze-

kat› verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. ‹flte Allah’›n ken-

dilerine rahmet edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlü-

dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Bu ayetten de anlafl›ld›¤› gibi, iman eden her insan dünya hayat›

boyunca sürekli güzel ahlak› anlatmakla, bizzat kendisi yaflamakla ve

insanlara güzellikleri tavsiye edip, onlar› kötülüklerden sak›nd›rmak-

la yükümlüdür. Allah “Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemele-

rini söyle…” (‹sra Suresi, 53) ayetiyle iman edenlere güzel sözle ko-

nuflmalar›n› emretmifltir. Güzel söz ve kötü söz, ‹brahim Suresi’nde flu

benzetmeyle tarif edilmektedir:

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir söz, gü-

zel bir a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit, dal› ise göktedir. Rabbinin

izniyle her zaman yemiflini verir. Allah insanlar için örnekler verir;

umulur ki onlar ö¤üt al›r-düflünürler. Kötü (murdar) söz ise, kötü

bir a¤aç gibidir. Onun kökü yerin üstünden kopar›lm›fl, karar› (ye-
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rinde durma, tutunma imkan›) kalmam›flt›r. Allah, iman edenleri,

dünya hayat›nda ve ahirette sapasa¤lam sözle sebat içinde k›lar.

Zalimleri de flafl›rt›p-sapt›r›r; Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim Sure-

si, 24-27)

Güzel bir hayat isteyen insan›n güzellikleri teflvik etmesi, iyilik is-

teyenin iyili¤i yaymak için çaba harcamas›, vicdanl› davran›fllar gör-

mek isteyen kiflinin vicdanl› olmay› tavsiye etmesi, zulme raz› olma-

yan›n zalimleri uyarmas›, k›sacas› do¤ruluk isteyen insan›n di¤er in-

sanlar› da do¤ruya davet etmesi flartt›r. Bu daveti yaparken akl›ndan

ç›karmamas› gereken en önemli noktalardan biri ise, hidayeti verecek

ve güzel sözü karfl› tarafta etkili k›lacak olan›n ancak Allah oldu¤udur.

Allah Peygamberimiz (sav)’in de yüksek karakterinin ve üstün ahlak›-

n›n bir neticesi olarak insanlara hep güzellikle davrand›¤›n› bildirmifl

ve O’nu tüm insanlara örnek k›lm›flt›r. 

‹‹ssllaamm,,  iinnssaannllaarr  aarraass››nnddaa  ddaayyaann››flflmmaayy››  vvee  yyaarrdd››mmllaaflflmmaayy››  eemmrreeddeerr

Allah Kuran’da insanlara flu flekilde emretmifltir: 

... ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi aflmada

yard›mlaflmay›n ve Allah’tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah (ce-

za ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

Ayette de aç›kland›¤› gibi, müminler sadece iyilik konusunda çaba

sarf ederler. Onlar Allah’›n “Hay›r ad›na her ne yaparsan›z, flüphesiz

Allah onu bilir.” (Nisa Suresi, 127) ayetini düflünür ve her yapt›klar›-

n›n karfl›l›¤›n› Rabbimiz kat›nda mutlaka alacaklar›n› hiç unutmazlar.

Yukar›daki ayette Allah makbul olan yard›mlaflman›n “iyilik ve tak-

va” konusunda olmas› gerekti¤ini bildirmifltir. ‹yili¤in ne oldu¤u ise

bize Kuran’da aç›klanm›flt›r:
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Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama iyilik,

Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve Peygamberlere iman

eden; mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nlara, yetimlere, yoksul-

lara, yolda kalm›fla, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için)

veren; namaz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahid-

lerine vefa gösterenler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› za-

manlarda sabredenler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤-

ru olanlard›r ve müttaki olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

Görüldü¤ü gibi gerçek iyilik, toplumda alg›lanan fleklinden farkl›-

d›r. Kuran ahlak›n› yaflamayan kimseler iyili¤i, insan›n can› istedi¤i za-

man, karfl› tarafa bir lütuf olarak bir yard›mda bulunmas› olarak alg›-

larlar. Bu iyilikler ise genelde sadece yolda görülen bir dilenciye para

vermek, yolculukta yafll›lara yer vermek gibi al›flkanl›klarla s›n›rl›d›r. 

Oysa Bakara Suresi’ndeki ayette gördü¤ümüz gibi, Kuran’›n bildir-

di¤i iyilik müminin tüm hayat›n› kapsayan bir ahlak fleklidir ve sadece
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kiflinin can› istedi¤inde, akl›na geldi¤inde de¤il, tüm yaflam› boyunca

uygulad›¤› bir ibadettir. Müslüman kendisi ihtiyaç içinde olsa dahi

yoksula ve yetime yard›mda bulunan, sevdiklerinden infakta bulunan

(‹nsan Suresi, 8) ihlas sahibi bir kuldur. Çünkü Allah “Onlar›n malla-

r›nda dilenip-isteyen (ve iffetinden dolay› istemeyip de) yoksul olan

için de bir hak vard›.” (Zariyat Suresi, 19) ayetiyle yard›mlaflmay›, in-

fak etmeyi ve iyilikte bulunmay› bir Müslüman vasf› olarak haber ver-

mifltir. Onlar›n yard›m› hiçbir flarta ba¤l› de¤ildir. Mümin gerekti¤inde

iyilik yapabilmek ve baflkalar›n› iyili¤e teflvik edebilmek için her türlü

fedakarl›¤› göze alabilir. Yapt›¤› yard›m karfl›-

l›ks›zd›r, sadece Allah r›zas›n› hedefler.

Allah ‹nsan Suresi’nde müminlerin

tavr›n› flu flekilde bildirir:
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Biz size, ancak Allah’›n yüzü (r›zas›) için yediriyoruz; sizden ne bir

karfl›l›k istiyoruz, ne bir teflekkür. Çünkü biz, as›k suratl›, zorlu bir

gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz.” (‹nsan Suresi, 9-10)

Müslüman Allah’›n sonsuz adalet sahibi oldu¤unu bilir ve dünya

hayat›nda yapt›¤› güzel davran›fllar›n mutlaka bir karfl›l›¤› olaca¤›n›

akl›ndan ç›karmaz. Dünya hayat›n›n geçici oldu¤unu, as›l yurdun

Rabbimiz kat›nda oldu¤unu hiç unutmaz. Çünkü Allah insanlar› bu

kaç›n›lmaz sonla uyarmakta ve herkesi güzel davran›fllarda bulunma-

ya davet etmektedir:

Biz gökleri yeri ve her ikisinin aras›ndakilerini hakk›n d›fl›nda (her-

hangi bir amaçla) yaratmad›k. Hiç flüphesiz o saat de yaklaflarak-

gelmektedir; öyleyse (onlara karfl›) güzel davran›fllarla davran.

(Hicr Suresi, 85)

Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir fleyi ortak koflmay›n. Anne-baba-

ya, yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak›n komfluya, uzak

komfluya, yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin

malik olduklar›na güzellikle davran›n. Çünkü Allah, her büyüklük

taslay›p böbürleneni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

Güzel davran›flta bulunanlar›n alaca¤› karfl›l›¤› ise, Allah ayetlerde

flu flekilde bildirmekte ve tüm insanl›¤a çok güzel bir müjde vermek-

tedir:

fiüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz gerçekten en

güzel davran›flta bulunan›n ecrini kayba u¤ratmay›z. (Kehf Suresi,

30)

(Allah’tan) Sak›nanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” dendi¤inde, “Ha-

y›r” dediler. Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara güzellik

vard›r; ahiret yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yurdu

ne güzeldir. Adn cennetleri; ona girerler, onun alt›ndan ›rmaklar
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akar, içinde onlar›n her diledikleri fley vard›r. ‹flte Allah, takva sa-

hiplerini böyle ödüllendirir. (Nahl Suresi, 30-31)

‹‹ssllaamm,,  iiyyiillii¤¤ii  eemmrreeddiipp,,  kkööttüüllüükklleerrddeenn  ssaakk››nndd››rrmmaayy››  eemmrreeddeerr

‹man edenler gerçek iyilik ve gerçek kötülü¤ün ne oldu¤unu Allah’›n

“do¤ruyu yanl›fltan ay›ran” bir kitap olarak gönderdi¤i Kuran’dan

ö¤renirler. Kuran’da, do¤ru ve yanl›fl, iyilik ve kötülük gibi kavram-

lar, örnekler verilerek her insan›n anlayabilece¤i gibi aç›klanm›flt›r.

Ayr›ca müminlere, Allah’tan korkmalar› nedeniyle, iyiyi kötüden

ay›rt etmelerini sa¤layan bir nur ve anlay›fl da verilmifltir. (Enfal

Suresi, 29) 

Müslüman Kuran’da tarif edilen do¤ru ve yanl›fllar› çok iyi bilir ve

tüm hayat›nda uygulamak için gayret eder. Ancak onun üzerine yük-

letilen önemli bir sorumluluk daha vard›r: ‹nsanlar›, do¤rular› görme-

ye, yanl›fllardan sak›nmaya, Kuran ahlak›n› yaflamaya davet etmek.

Bu nedenle müminler bütün hayatlar› boyunca insanlara iyiyle kötü-

nün aras›ndaki fark› anlat›rlar. Allah müminlere flöyle emretmifltir:

Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten

(münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler

iflte bunlard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 104)

Kuran’da ayr›ca Allah’›n bu emrini yerine getiren insanlar›n di¤er

insanlar için ne kadar hay›rl› kimseler olduklar›na da dikkat çekilmifl-

tir:

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹s-

lam’a uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah’a

iman edersiniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için

hay›rl› olurdu. ‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›s-

ka sapanlard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 110)
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Müminler, Kuran’›n iyili¤i emretme hükmünü sadece do¤ru ve

yanl›fl› hiç bilmeyen ve dini hiç tan›mayan insanlara de¤il, ayn› za-

manda müminlere karfl› da uygularlar. Çünkü insan sadece bilmedi-

¤inden de¤il, bazen de unuttu¤undan, yan›ld›¤›ndan ya da nefsinin

telkinlerine uydu¤undan hata yapabilir. ‹flte bu durumda müminler

birbirlerine Kuran’›n hükümlerini hat›rlatarak iyili¤i emretmifl ve kö-

tülü¤ü engellemifl olurlar. Birbirlerine, dünya hayat›nda ancak iyilik

yapanlar›n ve salih amellerde bulunanlar›n cennetle müjdelenecekle-

rini, kötülükten sak›nmayanlar›n ise cehennem azab›yla karfl›l›k göre-

ceklerini söyleyerek uyar›rlar. Bu güzel sorumluluk nedeniyle en ufak

bir b›kk›nl›k ya da s›k›nt› duymaz, karfl›lar›ndaki insan ne kadar çok

hata yaparsa yaps›n sab›rla, flefkatle ve merhametle hat›rlatmaya de-

vam ederler. Çünkü Allah pek çok ayetinde sabredenleri sevdi¤ini bil-

direrek, müminleri Kuran ahlak›n› uygulamakta sab›rl› olmaya davet

etmifltir. Allah ayetlerde flu flekilde bildirir:

Ey iman edenler, sab›rla ve namazla yard›m dileyin. Gerçekten Allah

sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153)

Sabredenler ve salih amellerde bulunanlar baflka. ‹flte, ba¤›fllanma

ve büyük ecir bunlar›nd›r. (Hud Suresi, 11)

‹‹ssllaamm,,  kkööttüüllüü¤¤ee  iiyyiilliikkllee  kkaarrflfl››ll››kk  vveerrmmeeyyii  eemmrreeddeerr

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü)

uzaklaflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda düflman-

l›k bulunan kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermifltir. (Fussilet

Suresi, 34)

Kötülü¤ü en güzel olanla uzaklaflt›r; Biz onlar›n nitelendiregeldik-

lerini en iyi bilenleriz. (Müminun Suresi, 96)
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Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi Allah müminlere, kötülü-

¤e karfl› en güzel tav›rla karfl›l›k verdikleri takdirde hay›rl› bir sonuç

elde edeceklerini vaat etmifltir. Hatta karfl›lar›ndaki kifliyle aralar›nda

düflmanl›k söz konusu olsa dahi s›cak bir dostluk oluflabilece¤ine dik-

kat çekmifltir. Kötülü¤e karfl› iyilikle karfl›l›k vermek, inananlar›n mer-

hamet anlay›fllar›n›n da bir gere¤idir. Karfl› taraf›n Allah’›n be¤enme-

yece¤i kötü bir tav›r içerisinde oldu¤unu gördükleri zaman, herfley-

den önce bunun o kiflinin ahireti aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflüne-

rek, kibir ve gurura kap›lmadan, ona hoflgörülü ve tevazulu bir biçim-

de yaklafl›rlar. 

‹man edenler hayatlar› boyunca çok farkl› karakterde insanla kar-

fl›laflabilirler. Ama karfl›lar›ndaki insanlar›n tav›rlar›na göre, onlar da

ahlak anlay›fllar›n› de¤ifltirmezler. Karfl› taraf alayc› konuflabilir, çirkin

sözler sarf edebilir, öfkelenebilir, kötülükte bulunabilir ya da düflman-

ca tav›rlar sergileyebilir. Ancak müminin efendili¤i, tevazusu, merha-

metli ve yumuflak bafll› tavr› hiçbir zaman de¤iflmez. Kendisine söyle-

nen kötü bir söze bir benzeriyle karfl›l›k vermez. Alay edene alayla, öf-

keye öfkeyle cevap vermez. Öfkelenen bir insana karfl› sakin ve itidal-

li olur. Sabreder ve müsamahakar olur. K›r›c› bir tavra karfl›l›k, onu

yapt›¤›ndan utand›racak, güzel ahlaka özendirecek bir hoflgörü ve

merhamet anlay›fl›yla hareket eder. Bu, Peygamberimiz (sav)’in de

bizlere tavsiye etti¤i bir ahlakt›r. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde

“Müsamahakar ol ki, sana da müsamahakar davran›ls›n”19 fleklinde buyur-

mufltur. Bir di¤er hadisinde de müminlere flu flekilde seslenmifltir:

Hiçbiriniz: “Ben insanlarla beraberim. ‹nsanlar iyilik yaparsa ben de yapa-

r›m, kötü davran›rsa ben de kötü davran›r›m” diyen flahsiyetsiz kimselerden

olmas›n!’ Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davran›rlar-

sa, haks›zl›k etmemek için nefsinizi terbiye edin.20
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Maide Suresi’nde Peygamberimiz (sav)’e baz› ‹srailo¤ullar›’n›n

ihanetlerine karfl› affedici olmas› gerekti¤i flu flekilde bildirilmifltir:

... Kendilerine hat›rlat›lan fleyden (yararlan›p) pay almay› unuttu-

lar. ‹çlerinden biraz› d›fl›nda onlardan sürekli ihanet görür durur-

sun. Yine de onlar› affet ald›r›fl etme. fiüphesiz Allah iyilik yapanla-

r› sever. (Maide Suresi, 13)

Ayette de görüldü¤ü gibi Allah Peygamberimiz (sav)’e, sürekli

ihanet gördü¤ü bir k›s›m ‹srailo¤ullar›’na karfl› dahi ba¤›fllay›c› olma-

s›n› emretmifltir. Ayr›ca flunu da hiç unutmamak gerekir: Karfl› taraf›n

kötü bir ahlak göstermesi kiflinin kendisinin de kötü ahlak gösterme-

sine bir gerekçe de¤ildir. Her insan Allah’a karfl› yapt›klar›ndan tek

bafl›na sorumludur. Dahas› kötü bir tavra karfl› flefkat, merhamet ve

güzel ahlak gösterebilmek Kuran’a göre üstün bir ahlak›n göstergesi-

dir. Çünkü müminin bu güzel tutumu, onun Allah’a olan ba¤l›l›¤›n›n

gücünü ve fliddetini gösterir. Bu güzel tutumunun karfl›l›¤› ise Yunus

Suresi’nde flu flekilde haber verilir:

Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlas› vard›r. Onlar›n yüzlerini

ne bir karart› sarar, ne bir zillet, iflte onlar cennetin halk›d›rlar; ora-

da süresiz kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 26)

‹‹ssllaamm,,  mmüümmiinnlleerriinn  hheerr  zzaammaann  bbaa¤¤››flflllaayy››cc››  oollmmaallaarr››nn››  eemmrreeddeerr

Merhametin önemli göstergelerinden biri de kiflinin affedici ve ba-

¤›fllay›c› olabilmesidir. Allah Kuran’da iman eden kullar›n› “affedici

ve ba¤›fllay›c›” olmaya flöyle ça¤›rmaktad›r: 

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam’a) uygun olan› (örfü)

emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199)

Bu, insan›n nefsine zor gelebilen, ama Allah kat›nda güzel karfl›l›-
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¤› olan bir tav›rd›r. ‹nsan yap›lan bir hata karfl›s›nda öfkeye kap›labi-

lir ya da affetmek istemeyebilir. Ama Allah müminlere affetmenin da-

ha güzel oldu¤unu bildirmifl ve onlar› bu ahlaka teflvik etmifltir:

Kötülü¤ün karfl›l›¤›, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim

affeder ve ›slah ederse (dirli¤i kurup-sa¤larsa) art›k onun ecri Allah’a

aittir... (fiura Suresi, 40)

Bir baflka ayette Allah “Kim sabreder ve ba¤›fllarsa, flüphesiz bu,

azme de¤er ifllerdendir.” (fiura Suresi, 43) fleklinde bildirerek bunun

üstün bir ahlak oldu¤una dikkat çekmifltir. Allah, “Sizden, faziletli ve

varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret eden-

lere vermekte eksiltme yapmas›nlar, affetsinler ve hoflgörsünler.

Allah’›n sizi ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›fllayand›r,

esirgeyendir.” (Nur Suresi, 22) ayetiyle müminleri ba¤›fllay›c› olma ko-

nusunda kendi durumlar›n› düflünmeye de teflvik etmifltir. Çünkü ger-

çekten her insan Allah’›n kendisini ba¤›fllamas›n›, esirgemesini ve rah-

met etmesini ister. Yine ayn› flekilde bir hata yapt›¤› zaman, çevresin-

deki insanlar›n kendisini mazur görmesini ve affetmesini diler. ‹flte

Allah müminlere bu durumu hat›rlatarak kendilerine yap›lmas›ndan

hoflland›klar› bir tavr›, baflkalar›na da göstermelerini emretmifltir. Bu,

müminler aras›nda merhameti teflvik eden önemli bir hükümdür. Pey-

gamber Efendimiz de bir sözünde “... Bir haks›zl›¤›, bir zulmü affeden

hiçbir adam yoktur ki, Allah onun izzetini art›rmam›fl olsun.”21 fleklinde bu-

yurmufl ve müminleri ba¤›fllay›c› olmaya teflvik etmifltir. 

Müminler her insan›n hata yapabilece¤ini bildikleri için, karfl› ta-

rafa hoflgörü ile yaklafl›rlar. Zira Kuran’da yer alan tevbe ile ilgili ayet-

lerde önemli olan›n hata yapmak de¤il, hatay› fark eder etmez bir da-

ha tekrar etmeme gayretiyle vazgeçmek oldu¤u bildirilmektedir. Bu

ayetlerden biri flöyledir:
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Allah’›n (kabulünü) üzerine ald›¤› tevbe, ancak cehalet nedeniyle

kötülük yapanlar›n, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). ‹flte

Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve

hikmet sahibi oland›r. (Nisa Suresi, 17)

Kiflinin samimiyetini ifade eden bu flartlar olufltu¤u sürece mü-

minler de birbirlerine karfl› son derece ba¤›fllay›c› ve merhametli bir

tav›r gösterirler. E¤er hata yapan bir kifli yapt›¤›ndan samimi olarak

vazgeçmiflse, o kimseyi geçmiflte yapt›klar›ndan dolay› yarg›layamaz-

lar. Ayr›ca müminler kendileri tamamen hakl› olduklar› ve karfl› tara-

f›n tümüyle haks›z oldu¤u bir durumda bile hiç tereddütsüz affedebi-

lirler. Çünkü Allah bunun güzel bir ahlak özelli¤i oldu¤unu bildirerek

müminlere tavsiye etmifltir:

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve

insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah,

iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134) 

Müminler affetme konusunda hatalar› büyük ya da küçük diyerek

ay›rmaz ve hataya göre farkl› bir affedicilik anlay›fl› gelifltirmezler. Ha-

tay› yapan kifli istemeden büyük bir can ya da mal kayb›na neden ol-

mufl ve bu da karfl› taraf›n menfaatlerine büyük ölçüde zarar vermifl

olabilir. Ancak meydana gelen her olay›n Allah’›n izni ile ve bir kader

dahilinde geliflti¤ini bilen müminler, bu tür bir olay› tevekkülle karfl›-

lar ve flahsi bir k›zg›nl›k duymazlar. 

Yine bu kifli cehalet sonucu Kuran’›n bir hükmüne karfl› gelmifl ve

Allah’›n koydu¤u s›n›rlar› aflm›fl olabilir. Ancak bu tav›rlar›ndan dola-

y› kifliyi yarg›layacak olan yaln›zca Allah’t›r. Bu nedenle herhangi bir

konuda bir insan› yarg›lamak ya da affetmemek müminlerin sorumlu-

lu¤unda de¤ildir. Kiflinin samimi olarak tevbe edip bu tavr›ndan pifl-

man olmas› durumunda alaca¤› karfl›l›k sadece Allah kat›ndad›r. Nite-
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kim Allah pek çok ayetiyle “Allah’a ortak koflma” d›fl›nda müminlerin

samimiyetle vazgeçtikleri hatalar›n› affedebilece¤ini bildirmifltir. Mü-

minler bunu bilemeyecekleri için onlar ancak Allah’›n bildirdi¤i flekil-

de affeder ve e¤er bu konuda Kuran’da bildirilen bir aç›klama varsa,

hata yapan kifliye bu do¤rultuda davran›rlar. 

‹‹ssllaamm,,  ‹‹nnssaannllaarraa  YYuummuuflflaakk  HHuuyylluu  OOllmmaallaarr››nn››  EEmmrreeddeerr

Allah iman edenlere karfl› sonsuz merhamet sahibi oland›r, ba¤›fl-

lay›c›d›r, esirgeyicidir, yumuflak oland›r. O, kainattaki tüm nimetleri

insan›n emrine veren, onlar› do¤ru yola ileten elçilerle destekleyen, bi-

rer hidayet rehberi olan vahiyleriyle salih birer kul olmaya yönelten,

Rahman ve Rahim oland›r. Rabbimiz, Halim (çok yumuflak olan), Adl

(sonsuz adalet sahibi olan), Afüvv (aff› çok olan), Asim (koruyan), Berr

(kullar›na karfl› iyili¤i çok olan), Gaffar (ba¤›fllamas› çok olan), Hafiz

(koruyan ve gözeten), Kerim (ikram› bol ve cömert olan), Latif (lütuf

sahibi), Muhsin (sonsuz ihsan sahibi olan), Rauf (pek esirgeyen, çok

ac›yan), Selam (her türlü tehlikeden kullar›n› emniyete ç›karan), Tev-

vab (tevbeleri kabul eden) ve Vehhab (ba¤›fl› çok olan, karfl›l›ks›z ar-

ma¤an eden) oland›r.

‹man edenler, Rabbimizin üzerlerindeki korumas›n›n, sonsuz fazl

ve ihsan›n›n fark›ndad›rlar. Bu nedenle de Allah’›n raz› olaca¤›, son-

suz cennetine ve rahmetine lay›k bir kul olmak için ciddi çaba göste-

rirler. ‹man edenlerin en belirgin özelliklerinden biri -önceki sayfalar-

da da vurgulad›¤›m›z gibi- sevgi dolu ve merhametli olmalar›d›r.

Müslüman ayn› zamanda çok yumuflak huylu olan ve insanlara karfl›

hep güzel bir tutum içerisinde olan kimsedir. Allah Peygamberimiz

(sav)’in bu yumuflak huylu tavr›n› iman edenlere örnek vermifltir:
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Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er

kaba, kat› yürekli olsayd›n, onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öy-

leyse onlar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda on-

larla müflavere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. fiüp-

hesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Ali ‹mran Suresi, 159)

Ayette Peygamberimiz (sav)’in yumuflak huylu ahlak›n›n insanlar

üzerinde çok olumlu bir etki meydana getirdi¤i ve insanlar›n ona da-

ha da ba¤lanmalar›na vesile oldu¤u haber verilmektedir. Kuran’da di-

¤er peygamberlerin sevgi dolu ve yumuflak huylu ahlaklar› da insan-

lara örnek olarak verilmifltir. Bu peygamberlerden biri Medyen halk›-

na elçi olarak gönderilen Hz. fiuayb’d›r. Ayette kavminin Hz. fiuayb

için “… sen gerçekte yumuflak huylu, akl› bafl›nda (reflid bir

adam)s›n.” (Hud Suresi, 87) fleklinde söyledikleri haber verilmektedir.

Hz. ‹brahim de üstün ahlak›yla tüm insanlar için örnektir. Allah Ku-

ran’da Hz. ‹brahim’in duygulu, yumuflak huylu ve sevgi dolu oldu¤u-

nu bildirir. Ayetler flu flekildedir:

‹brahim’in babas› için ba¤›fllanma dilemesi, yaln›zca ona verdi¤i

bir söz dolay›s›yla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah’a düflman

oldu¤u aç›klan›nca ondan uzaklaflt›. Do¤rusu ‹brahim, çok duygu-

lu, yumuflak huyluydu. (Tevbe Suresi, 114)

Do¤rusu ‹brahim, yumuflak huylu, duygulu ve gönülden (Allah’a)

yönelen biriydi. (Hud Suresi, 75)

Allah iman edenlere hep güzel davran›fllarda bulunmalar›n›, güzel

söz söylemelerini ve insanlara iyilikte bulunmalar›n› emretmifltir.

Allah’›n elçileri de insanlara Allah’›n emretti¤i flekilde davranm›fl ve

güzel ahlaklar›ndan asla taviz vermemifllerdir. Örne¤in dönemin en

azg›n ve en zalim yöneticisi olan Firavun’a giden Hz. Musa’ya Allah

flu flekilde seslenmifltir:
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“Sen ve kardeflin ayetlerimle gidin ve Beni zikretmede gevflek dav-

ranmay›n. ‹kiniz Firavun’a gidin, çünkü o, azm›fl bulunuyor. Ona

yumuflak söz söyleyin, umulur ki ö¤üt al›p-düflünür veya içi titrer-

korkar.” (Taha Suresi, 42-44)

Yukar›daki ayetler tüm insanlar için çok önemli hat›rlatmalar içer-

mektedir. Her insan Allah’›n Kuran’da bildirdi¤i bu güzel ahlak› ek-

siksiz bir flekilde yaflamakla, peygamberlerin ahlak›n› kendine örnek

almakla yükümlüdür. Kuran’da Allah’›n yaratt›¤› tüm varl›klara karfl›

çok büyük bir muhabbet duyan, sevgisini en güzel flekilde ifade eden,

her zaman uzlaflmadan ve hoflgörüden yana olan, en zor durumda da-

hi güzel sözden asla vazgeçmeyen, isteyerek ve zevk alarak fedakar-

l›kta bulunan, insanlar için hep güzellik ve iyilik isteyen, flahsi menfa-

atlerini her zaman geri plana atan, kendi için istemedi¤ini baflkas› için

de istemeyen, ihtiyaç içinde olan›n hemen yard›m›na koflan, zulme ke-

sinlikle r›za göstermeyen bir insan modeli insanlara sunulmaktad›r.

Bu ise, hiç flüphesiz tüm insanlar›n özlemini duyduklar› ve ihtiyac›n›

hissettikleri bir modeldir.

‹‹ssllaamm,,  iinnaannçç  öözzggüürrllüü¤¤üünnüü  ssaavvuunnuurr

‹slam inanç konusunda insanlara kesin ve aç›k bir dille, tam hürri-

yet tan›r. ‹slam’›n vahyedildi¤i dönemden günümüze kadar geçerli

olan bu anlay›fl, ‹slam ahlak›n›n da temelini oluflturur. Bu konudaki

ayetler çok aç›kt›r. 

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›k-

l›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah’a ina-

n›rsa, o, sapasa¤lam bir kulpa yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur.

Allah, iflitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)
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‹slam ahlak›na göre insan istedi¤i inanc› seçmekte özgürdür ve hiç

kimse bir di¤erini inanç konusunda zorlayamaz. Müslüman ‹slam ol-

mas›n› talep etti¤i kifliye sadece tebli¤ yapmakla, Allah’›n varl›¤›n›,

Kuran’›n Allah’›n hak kitab› oldu¤unu, Hz.Muhammed (sav)’in

O’nun elçisi oldu¤unu, ahiretin ve hesap gününün varl›¤›n›, ‹slam ah-

lak›n›n güzelliklerini anlatmakla yükümlüdür. Ama bu yükümlülü¤ü

sadece dini anlatma ile s›n›rl›d›r.

Allah Peygamberimiz (sav)’in de

sadece bir tebli¤ci oldu¤unu Nahl

Suresi’nde flu flekilde bildirir:

Rabbinin yoluna hikmetle ve gü-

zel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en gü-

zel bir biçimde mücadele et. fiüp-

hesiz senin Rabbin yolundan sa-

pan› bilendir ve hidayete ereni de

bilendir. (Nahl Suresi, 125)

Bir di¤er ayette ise “... Hak

Rabbinizdendir; art›k dileyen

iman etsin, dileyen inkar etsin..."
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(Kehf Suresi, 29) fleklinde buyurulmakta ve Rabbimiz Peygamberimiz

(sav)’e “Onlar mü’min olmayacaklar diye neredeyse kendini kahrede-

ceksin (öyle mi?)" (fiuara Suresi, 3) fleklinde seslenmektedir. Kaf Sure-

si’nde ise Allah Peygambere flu hat›rlatmada bulunmaktad›r:

Biz onlar›n neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlar›n üzerin-

de bir zorba de¤ilsin; flu halde, Benim kesin tehdidimden korkanla-

ra Kur’an ile ö¤üt ver. (Kaf Suresi, 45)

Kendisine Allah’›n, kat›ndan bir hidayet olarak indirdi¤i ‹slam di-

ni anlat›ld›¤› zaman kifli kendi iste¤iyle iman eder, hiçbir bask› ya da

zorlama alt›nda kalmadan karar verir. ‹nsan do¤ruyu ya da yanl›fl›

seçmekte özgürdür. E¤er yanl›fl seçimi yaparsa ahirette bunun karfl›l›-

¤›n› alacakt›r. Kuran ayetlerinde bu konuyla ilgili çok aç›k emirler ve

hat›rlatmalar bulunmaktad›r:

E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman eder-

di. Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlaya-

caks›n? (Yunus Suresi, 99)

Örne¤in bir müminin tebli¤i karfl›s›nda bir kifli derhal iman eder-

ken, di¤er bir kifli inkar ederek alayc› ve sald›rgan tav›rlarla karfl›l›k

verebilir. Baflka bir kifli vicdan›n› kullan›p, hayat›n› Allah’›n raz› olaca-

¤› flekilde geçirmeye karar verirken, di¤er kifli ise inkarc›lardan olup,

güzel söze kötülükle karfl›l›k verebilir. Ancak bu inkar, daveti yapan

kimseyi hiçbir flekilde umutsuzlu¤a ya da üzüntüye düflürmez. Allah

Yusuf Suresi’nde flu flekilde buyurmaktad›r:

Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek de¤ildir.

Oysaki sen buna karfl› onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, alem-

ler için yaln›zca bir ‘ö¤üt ve hat›rlatmad›r.’ (Yusuf Suresi, 103-104)
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Burada önemli olan Kuran’a uymaya davet eden kiflinin, karfl›lafl-

t›¤› tepkiler ne olursa olsun her zaman için Allah’›n raz› olaca¤› ahla-

k› göstermesi, güzel ahlak›ndan kesinlikle taviz vermemesi, tevekkül-

lü davranmas›d›r. Nitekim Allah ‘‹çlerinde zulmedenleri hariç olmak

üzere, Kitap Ehli’yle en güzel olan bir tarz›n d›fl›nda mücadele etme-

yin. Ve deyin ki: “Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilah›m›z da,

sizin ilah›n›z da birdir ve biz O’na teslim olmufluz.” (Ankebut Suresi,

46) ayetiyle dinin nas›l anlat›laca¤›n› da bizlere bildirmifltir: “En güzel

tarzda.”

fiunu hiç unutmamak gerekir ki, yeryüzündeki küçük büyük her

olay Allah’›n yaratt›¤› kader do¤rultusunda geliflmektedir. Ve iman et-

meye davet edilen bir kifliye hidayeti veren de   Allah’t›r. Bu nedenle

müminler, inkarc›lar›n davran›fllar› ile ilgili olarak hiçbir s›k›nt› duy-

mazlar. Kuran’da bu konuyla ilgili pek çok örnek verilmifltir. Allah

“fiimdi onlar bu söze (Kur’an’a) inanmayacak olurlarsa sen, onlar›n

pefli s›ra esef ederek, kendini kahredeceksin (öyle mi)?” (Kehf Suresi, 6)

ayetiyle Peygamberimiz (sav)’e Kuran’a davet etti¤i insanlar›n iman

etmemelerinin onda bir s›k›nt› oluflturmamas› gerekti¤ini bildirmifltir.

Bir baflka ayette ise; “Gerçek flu ki, sen, sevdi¤ini hidayete erdiremez-

sin, ancak Allah, diledi¤ini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olan-

lar› daha iyi bilendir.” (Kasas Suresi, 56) fleklinde bildirilmifltir. Dola-

y›s›yla bir insan›n yapt›¤› davet, söyledi¤i güzel sözler, anlatt›¤› her

ayr›nt› ancak Allah’›n dilemesiyle karfl›daki kifli üzerinde etki eder.

‹man eden kiflinin tek sorumlulu¤u Kuran’a davet etmektir. ‹nkar-

c›lar›n inkarda diretmelerinden ve bu yapt›klar› nedeniyle cehennem
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azab›n› hak etmelerinden yana hiçbir yükümlülü¤ü yoktur. Rabbimiz

“fiüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyar›c› olarak, hak (Kur’an) ile

gönderdik. Sen cehennemin halk›ndan sorumlu tutulmayacaks›n.”

(Bakara Suresi, 119) ayetiyle bu gerçe¤i Peygamber Efendimize de bil-

dirmifltir. 

Allah insana ak›l ve vicdan vermifltir. Elçileri ve elçilerine vahyet-

ti¤i kutsal kitaplar›yla hak yolunu göstermifltir. Bu nedenle de insan

kendi seçimlerinden sorumludur. ‹slam ahlak› ancak samimi kararla,

Allah’a teslimiyetle ve her zaman do¤rular› emreden vicdan›n sesini

dinleyerek yaflanabilir. Bir kifliyi ibadet etmeye zorlamak ‹slam ahlak›-

na tamamen ayk›r›d›r. Çünkü önemli olan kiflinin kalben Allah’a tes-

lim olmas›, samimi olarak iman etmesidir. E¤er bir sistem insanlar›

inanca ve ibadete zorlayacak olursa, bu durumda insanlar o sistemden

korktuklar› için dindar olurlar. Din aç›s›ndan makbul olan ise, vicdan-

lar›n tamamen serbest b›rak›ld›¤› bir ortamda Allah r›zas› için dinin

yaflanmas›d›r. Allah ⁄afliye Suresi’nde Peygamberimiz (sav)’e flu fle-

kilde buyurmaktad›r:

Art›k sen, ö¤üt verip-hat›rlat. Sen, yaln›zca bir ö¤üt verici-bir hat›r-

lat›c›s›n. Onlara ‘zor ve bask›’ kullanacak de¤ilsin. Ancak kim yüz

çevirir ve inkar ederse Allah, onu en büyük azab ile azabland›r›r.

fiüphesiz onlar›n dönüflleri Bizedir. Sonra onlar› hesaba çekmek de

elbette Bize aittir. (⁄afliye Suresi, 21-26)

‹slam dini, yukar›da da üzerinde durdu¤umuz gibi, insanlar› dini

inançlar›n› seçmede özgür b›rak›rken, onlar›n di¤er dinlere sayg›l› ol-

malar›n› emreder. Bir insan Kuran’da bat›l olarak tarif edilen bir inan-
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ca sahip olsa dahi, ‹slam topraklar›nda huzur ve bar›fl içinde yaflaya-

bilir, ibadetlerini özgürce yapabilir. Allah Peygamberimiz (sav)’e inkar

edenlere flu flekilde söylemesini emretmifltir:

Ben sizin tapt›klar›n›za tapmam. Benim tapt›¤›ma siz tapacak de-

¤ilsiniz. Ben de sizin tapt›klar›n›za tapacak de¤ilim. Siz de benim

tapt›¤›ma tapacak de¤ilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

(Kafirun Suresi, 2-6)

‹slam ahlak›na göre her insan kendi inançlar›na göre ibadetlerini

özgürce yerine getirebilir. Hiç kimse bir di¤erini kendi dininin ibadet-

lerini yerine getirmekten al›koyamaz. Ya da bir insan› istedi¤i flekilde

ibadet etmeye zorlayamaz. Bu ‹slam ahlak›na ayk›r›d›r ve Allah’›n ra-

z› olmad›¤› bir davran›fl biçimidir. ‹slam tarihini inceledi¤imizde her-

kesin özgürce ibadet edebildi¤i, inançlar›n›n gereklerini yerine getire-

bildi¤i bir toplum modeli görülür. Kuran’da Ehl-i Kitab’›n ibadet yer-

leri olan manast›r, kilise ve havralardan da Allah’›n korudu¤u ibadet

mekanlar› olarak söz edilir:

... E¤er Allah’›n, insanlar›n kimini kimiyle defetmesi olmasayd›, ma-

nast›rlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’›n isminin çokça an›ld›-

¤› mescidler, muhakkak y›k›l›r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard›m

edenlere kesin olarak yard›m eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r,

aziz oland›r. (Hac Suresi, 40)

Peygamberimiz (sav)’in hayat› da bu gibi örneklerle doludur. Hat-

ta Peygamberimiz (sav) kendisiyle görüflmeye gelen H›ristiyanlar›n

kendi mescidinde ibadet etmelerini söylemifl ve bu ifl için mescidi on-

lar›n kullan›m›na b›rakm›flt›r.22 Peygamberimiz (sav)’den sonraki hali-

feler devrinde de bu hoflgörülü anlay›fl korunmufltur. fiam fethedildi-

¤i zaman, camiye çevrilen bir kilise ikiye bölünmüfl, bir yar›s›nda H›-
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ristiyanlar, öbür yar›s›nda Müslümanlar ibadet etmifllerdir.23

‹‹ssllaamm,,  zzuullmmee  rr››zzaa  ggöösstteerriillmmeemmeessiinnii  eemmrreeddeerr

Müminler flahit olduklar›, duyduklar›, hatta dolayl› yoldan haber-

dar olduklar› hiçbir zulme karfl› duyars›z kalmazlar. Kuran ahlak›n-

dan kaynaklanan merhametleri onlar›, her türlü zorbal›¤a, kötülü¤e

ve zulme karfl› tav›r almaya, mazlumlar›n hakk›n› korumaya ve onlar

için fikri mücadele etmeye yöneltir. Karfl›lar›nda en yak›n dostlar› da

olsa, hiç tan›mad›klar› ve hiçbir menfaatlerinin olmad›¤› yabanc› biri

de olsa, yap›lan zulmü engelleme konusunda kararl› davran›rlar. Bu

durumun Allah’›n hoflnutlu¤unu kazanmak ve Kuran ahlak›n› uygu-

lamak için de¤erli bir f›rsat oldu¤unu düflünürler. Müminin vicdan›

çok duyarl› oldu¤u için merhamet anlay›fl› en küçük bir haks›zl›¤a ya

da zulme göz yummas›na kesinlikle izin vermez. En baflta kendisi

kimseye karfl› zulmedici, haks›zl›k edici bir tav›r göstermeyerek bu ah-

lak›n öncüsü olur. Baflkalar›nda flahit oldu¤unda ise bu durumu orta-

dan kald›rmak için elinden gelen en son noktaya kadar çaba sarf etme-

dikçe vicdan› rahat etmez. Çünkü gerçek merhamette zulmü görmez-

likten gelme, unutma ya da ona ald›r›fl etmeme gibi bir durum söz ko-

nusu olmaz. 

Cahiliye insanlar› ise zulüm kap›lar›na gelene kadar harekete geç-

mezler. “Bana dokunmayan y›lan bin y›l yaflas›n” atasözü bu yaklafl›-

m› en güzel flekilde vurgulamaktad›r. Bu onlar›n yap›lan iyiliklerin ve

gösterilen güzel ahlak›n ahirette karfl›lar›na ç›kaca¤›n› unutmalar›n-

dan veya bunu inkar etmelerinden kaynaklan›r. Mümin ise bu duru-

mun bilincindedir; bu nedenle de tan›mad›¤› bir insana bile merha-

metle yaklafl›p onu zulümden kurtarmaya çal›fl›r. Kimse destek olma-
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sa bile tek bafl›na, tüm imkanlar›n› seferber ederek kötülü¤ü engelle-

meye çal›fl›r. Aksi flekilde davranan insanlar ço¤unlukta da olsalar, on-

lar›n vicdans›zl›klar› ve umursuzluklar› inananlar› gevflekli¤e sürük-

lemez. Müslümanlar, ahirette her flahit olduklar› olayda haktan yana

nas›l bir çaba harcad›klar›ndan sorguya çekileceklerini ve bu zulmü

engellemek için ne yapt›klar›n›n kendilerine sorulaca¤›n› bilirler. Dün-

yada pek çok insan›n yapt›¤› gibi “görmedim, duymad›m ya da fark

etmedim” diyerek sorumluluktan kaçamayacaklar›n›, sadece vicdanl›

davranan›n kazançl› olaca¤›n› unutmazlar. Çünkü insan tek bafl›na

imtihan olmaktad›r ve “... o Bize, ‘yapayaln›z tek bafl›na’ gelecektir”

(Meryem Suresi, 80) ayetinde de belirtildi¤i gibi, tek bafl›na Allah’›n

huzuruna gidip, dünyada yapt›klar›n›n hesab›n› verecektir. ‹yi ve gü-

zel davran›fllarla bulunup, her türlü zulmün karfl›s›nda yer alanlar ve

kötülüklere karfl› Allah yolunda güzel bir mücadele gösterenler, amel-

lerinin karfl›l›¤›nda Allah’tan güzel bir ecir umabileceklerdir. Allah bir

ayetinde bu konudan flöyle bahsetmektedir: 

Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a

teslim ederse, art›k onun Rabbi kat›nda ecri vard›r. Onlar için kor-

ku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)
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Ö
nceki bölümde Allah’›n Kuran ayetleriyle insan-

lar› sevgiye, huzura ve güven dolu bir hayata

davet etti¤inin üzerinde durduk ve ‹slam’›n bir

bar›fl dini oldu¤unu vurgulad›k. Kuran ahlak›-

n›n yafland›¤› bir toplumda hoflgörülü, uzlaflmac›, insanc›l, düflünce

özgürlü¤üne sayg›l›, insan haklar›na önem veren bir model oluflaca¤›-

n› anlatt›k. Çünkü ‹slam ahlak› di¤er ‹lahi dinlerde de oldu¤u gibi se-

vecen, olgun, itidalli, ›l›ml›, yumuflak huylu, mülayim, nezaketli, kav-

ga ve çat›flmadan sak›nan, insafl›, vefal›, anlay›fll›, affedici ve hoflgörü-

lü ahlaka sahip insanlardan oluflan bir toplum modeli sunar ve iman

edenlere de böyle bir toplum oluflturmak için gayret etmelerini emre-

der.

Kuran’dan önce indirilen hak kitaplarda da Kuran’la uyum içinde

olan bölümler bulunmaktad›r. Kuran’da ismi geçen bu kitaplarda ay-

n› güzel ahlak emredilmekte, insanlar hep sevgiye ve bar›fla sevk edil-

mektedir. Bu bölümde de Eski ve Yeni Ahit’in  Kuran’la uyum içinde

olan bölümlerinden sevgiye, bar›fla ve hoflgörüye teflvik içeren aç›kla-

malara, terörün ve zulmün yasakland›¤› emirlere dikkat çekecek, dün-

yan›n dört bir yan›ndaki Yahudilerin ve H›ristiyanlar›n da bu emirler

do¤rultusunda hareket edip, terörün karfl›s›nda yer almalar› gerekti¤i-

nin üzerinde duraca¤›z. 



EEsskkii  AAhhiitt’’tteenn  TTeerröörrüü  LLaanneettlleeyyeenn,,

SSeevvggiiyyii  vvee  BBaarr››flfl››  TTeeflflvviikk  EEddeenn  AAçç››kkllaammaallaarr

Kötülü¤ü de¤il, iyili¤i arayın ki, yaflayasınız; 

ve böylece Rab, orduların Allah’ı, 

dedi¤iniz gibi sizinle beraber olur. 

Kötülükten nefret edin, ve iyili¤i sevin... 

(Amos, Bap 5, 14-15)

Kitab›n önceki bölümlerinde de detayl› olarak vurgulad›¤›m›z gi-

bi, Allah’›n kullar›na bir hidayet rehberi olarak gönderdi¤i hak kitap-

lar›nda sevgiye, bar›fla, hoflgörüye ve adalete dayal› bir toplum mode-

li tarif edilmektedir. Örne¤in Allah Maide Suresi’nde Yahudilere indi-

rilen Tevrat’›n insanlar için bir yol gösterici oldu¤unu bildirmektedir:

Gerçek flu ki, Biz Tevrat’›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik.

Teslim olmufl peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bil-

gin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’›n

kitab›n› korumakla görevli k›l›nd›klar›ndan ve onun üzerine flahid-

ler olduklar›ndan (onunla hükmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)

Tevrat’taki bu ‹lahi emirlerin bir k›sm›n› bugün de Eski Ahit’te

bulmak mümkündür. Eski Ahit’te de insanlar kötülük yapmaktan,

zorbal›ktan, h›rs›zl›ktan, rüflvetten, sahtekarl›ktan, zalimlikten men
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edilmekte, hep güzel ahlaka yönlendirilmektedirler. Nitekim Allah

Araf Suresi’nde flu flekilde bildirmektedir:

(Allah:) “Ey Musa” dedi. “Sana verdi¤im risaletimle ve seninle ko-

nuflmamla seni insanlar üzerinde seçkin k›ld›m. Sana verdiklerimi

al ve flükredenlerden ol.” Biz ona Levhalar’da herfleyden bir ö¤üt ve

herfleyin yeterli bir aç›klamas›n› yazd›k. (Ve:) “fiimdi bunlara s›k›-

ca sar›l ve kavmine de emret ki, en güzeliyle sar›ls›nlar. Size fas›k-

lar›n yurdunu pek yak›nda gösterece¤im” (dedik). (Araf Suresi,

144-145)

‹srailo¤ullar›’n›n kutsal kitab›n›n pek çok bölümünde güzel ahlak

detayl› olarak ve çeflitli örnekler verilerek tarif edilmektedir. Birçok

bölümde de fliddetin, zorbal›¤›n yerildi¤i, fliddeti yol edinenlerin la-

netlendi¤i ifadeler bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar›n› afla¤›da ince-

leyece¤iz: 

fifiiiddddeett  vvee  ZZoorrbbaall››¤¤››nn  HHeerr  TTüürrllüüssüü  YYaassaakkllaannmm››flfltt››rr

Eski Ahit’te kötülük yapanlar›n ve insanlar aras›nda kötülü¤ün

yay›lmas›n› isteyen kiflilerin alaca¤› karfl›l›k detayl› olarak tarif edil-

mekte, insanlar bu kiflilerin yolunu izlememe konusunda uyar›lmak-

tad›rlar. Öfkeye kap›l›p insanlara zarar vermek, onlar› do¤ru yollar›n-

dan uzaklaflt›rmak, kan dökmek, bir kifliyle çekiflmek Allah’›n hofllan-

mad›¤› ve yasaklad›¤› hareketler olarak anlat›lmaktad›r. Allah flerrin

ve zorban›n ard›ndan gidenleri fliddetle lanetlemekte ve bu kiflilerin

asla selamet bulamayacaklar›n› bildirmektedir. Eski Ahit’te yer alan

baz› aç›klamalar flu flekildedir:

Simeon ve Levi kardefltirler; zorbalık silahları onların kılıçlarıdır. Ey canım,

sen onların meclislerine girme; ey izzetim, sen onların cemiyetleriyle birlefl-
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me; çünkü onlar öfkelerinde adam öldürdüler; ve kızgınlıklarında sı-

¤ırlar topal ettiler. Onların öfkesi lânetli olsun, çünkü o vahfli idi;

onların gazabı lânetli olsun, zira gaddardı; (Tekvin, Bap 49, 5-7)

... Kötüler çalkalanan deniz gibidirler; çünkü o rahat duramaz ve onun sula-

rı dıfları çamur ve kir atar. Allah’ım diyor: Kötülere selâmet yoktur. (‹fla-

ya, Bap 57, 20-21)

Ey ‹srail o¤ulları... memlekette hakikat ve iyilik ve Allah bilgisi
yok. Lânet ve yalan ve adam öldürme ve hırsızlık ve zinadan
baflka bir fley yok; zorbalık ediyorlar, ve kan üzerine kan dö-
külüyor. Bundan ötürü memleket yas tutacak ve onda oturan herkes, kır

hayvanları ve göklerin kuflları da zebun düflecek; ve denizin balıkları bile or-

tadan kaldırılacak. Ancak kimse çekiflmesin ve kimse azarlamasın; çün-

kü kavmin kâhinle çekiflenIer gibidir. (Hoflea, Bap 4, 1-4)

Gilead fesat iflleyenlerin flehridir; kan izleriyle doludur. Haydut çeteleri

adam bekledikleri gibi, kâhinler takımı fiekem’e giden yoIda adam öldürü-

yorlar; gerçek onlar hayasızlık ettiler. (Hoflea, Bap 6, 8-9)

Merhametli adam kendi canına iyilik eder; fakat gaddar adam kendi etine ifl-

kence eder... Salâhta sabit olan hayata erer; ve flerrin ardınca giden kendi ölü-

mü için eder... Emin ol, flerir adam suçsuz tutulmaz; fakat salihlerin zürri-

yeti kurtulacaktır. (Süleyman’›n Meselleri, Bap 11, 17-21)

Yaramaz adam fler çukurunu kazar; ve onun dudaklarında sanki yakan atefl

vardır. E¤ri adam kavga salar; ve çekifltirici adam yakın dostları ayırır. Zor-

ba adam arkadaflını ayartır ve onu iyi olmayan yolda yürütür... Geç öfkele-

nen adam yi¤itten iyidir... (Süleyman’›n Meselleri, Bap 16, 27-32)

Rab kötülerden uzaktır... (Süleyman’›n Meselleri, Bap 15, 29)

Eski Ahit’te kötülük yapanlar›n, insanlara zorbaca davrananlar›n,

gaddarlar›n, flerirlerin yapt›klar› zulüm detayl› olarak tarif edilmekte,

yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› mutlaka alacaklar› belirtilmektedir. Ancak bu-
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nun yan› s›ra e¤er yapt›klar›ndan geri döner, tevbe edip Allah’›n dini-

ne uyarlarsa art›k iyi bir insan olarak kabul edilecekleri de bildirilmek-

tedir. Bu konuyla ilgili aç›klamalar flu flekildedir:

Fakat siz: Rabbin yolu do¤ru de¤il, diyorsunuz. Ey ‹srail evi, flimdi dinleyin:

Benim yolum mu do¤ru de¤il? Do¤ru olmayan sizin yollarınız de¤il mi? Sa-

lih adam salâhından döner ve kötülük eder ve onlarda ölürse, ifllemifl oldu¤u

kötülükte ölür. Kötü adam da ifllemifl oldu¤u kötülükten döner ve hak

olanı ve do¤ru olanı yaparsa, o adam canını yaflatır. Madem ki görü-

yor ve iflledi¤i bütün günahlardan dönüyor, elbette yaflayacak, ölme-

yecektir. Ancak ‹srail evi: Rabbin yolu do¤ru de¤il, diyorlar. Ey ‹srail evi,

Benim yollarım mı do¤ru de¤il? Do¤ru olmayan sizin yollarınız de¤il mi?

Bundan dolayı, ey ‹srail evi, size, herkese kendi yollarına göre hükmedece-

¤im, Rab Yehova’nın sözü. Dönün ve kendinizi bütün günahlarınızdan dön-

dürün de, fesat sizi helâke düflürmesin. ‹fllemifl oldu¤unuz günahların hep-

sini üzerinizden atın ve kendinize yeni yürek ve yeni ruh yapın; ve niçin öle-

siniz, ey ‹srail evi? Çünkü ölen adamın ölümünden ben zevk duymam, Rab

Yehova’nın sözü; öyle ise, dönün de yaflayın. (Hezekiel, Bap 18, 25-32)
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Rab flöyle diyor: ... size karflı bir düzen düflünmekteyim; flimdi her biriniz,

kendi kötü yolunuzdan dönün ve yollarınızı ve ifllerinizi ıslâh edin.

Fakat onlar diyor: Bofluna; çünkü biz düzenlerimizin ardınca yürüyece¤iz ve

her birimiz kötü yüre¤imizin inatçılı¤ına göre iflleyece¤iz. (Yeremya,

Bap 18, 11-12)

... Atalarınız gibi olmayın; önceki peygamberler onlara ça¤ırıp dediler: Or-

duların Rabbi flöyle diyor: fiimdi kötü yollarınızdan ve kötü iflleriniz-

den dönün; fakat onlar iflitmediler ve beni iyi dinlemediler... (Zekarya, Bap

1, 3-4)

‹‹nnssaannllaarraa  ZZaarraarr  VVeerriillmmeessii  YYaassaakkllaannmm››flfltt››rr

Eski Ahit’te insanlara zarar vermemekle, cinayet ifllememekle, in-

sanlar aras›nda adaletle hükmetmekle, haks›zl›k yapmamakla ilgili de

pek çok emir bulunmaktad›r. 

Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komfluna karflı ya-

lan flehadet etmeyeceksin. Komflunun evine tamah etmeyeceksin... (Ç›k›fl,

Bap 20, 13-17)

Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz... ve kudretlinin hatırına itibar etme-

yeceksin; ve komfluna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekifltirici-

lik edip gezmeyeceksin; komflunun kanına karflı aya¤a kalkmayacaksın; Ben

Rab’›m... Öç almayacaksın ve kavminin o¤ullarına kin tutmayacaksın;

ve komflunu kendin gibi seveceksin; Ben Rab’›m. (Levililer, Bap 19, 15-18)

Allah’ın Rabbin miras olarak sana vermekte oldu¤u memleketinin içinde

suçsuz kan dökülmesin ve senin üzerine kan olmasın. (Tesniye, Bap 19,

10)

Ölüme götürülenleri kurtar ve öldürülmeye sendeleyerek gidenleri esirge. ‹fl-

te, bunu bilmiyorduk, dersen; Yürekleri tartan anlamaz mı? Ve senin canını

koruyan bilmez mi?... (Süleyman’›n Meselleri, Bap 24, 11-12)
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‹‹nnssaannllaarraa  ‹‹yyiilliikkllee  DDaavvrraannmmaakk  EEmmrreeddiillmmiiflflttiirr

Yine Tevrat’ta insanlar aras›nda kardeflli¤in yayg›nlaflmas›n›, sev-

giyi, fedakarl›¤›, tevazuyu emreden pek çok aç›klama bulunmaktad›r.

Yahudiler de ayn› Müslümanlar ve H›ristiyanlar gibi insanlara güzel-

likle davranmakla, iyilik yapmakla, do¤ruluktan asla sapmamakla,

›l›ml› ve yumuflak huylu olmakla, hoflgörülü ve affedici olmakla em-

rolunmufllard›r. Bu tavsiyelerden baz›lar› flunlard›r:

Kendiniz için do¤rulukla ekin, iyili¤e göre biçin... Kötülük ektiniz, fesat

biçtiniz; yalanın meyvasını yediniz; çünkü kendi yoluna, yi¤itlerinin çoklu-

¤una güvendin... 

Kendilerini kapıda azarlayan adamdan nefret ediyorlar ve do¤rulukla söyle-

yenden ikrah ediyorlar. Bundan ötürü, madem ki fakiri ayak altına alıyorsu-

nuz ve ondan bu¤day hediyeleri koparıyorsunuz; yontulmufl tafltan evler

yaptınız, fakat onlarda oturmayacaksınız... Çünkü cinayetlerinizin çok ve

suçlarınızın a¤ır oldu¤unu biliyorum, ey salihi sıkıfltıranlar, rüflvet alanlar

ve kapıda yoksulların hakkını saptıranlar! Bundan dolayı akıllı adam bu va-

kitte susacaktır; çünkü vakit kötüdür. Kötülü¤ü de¤il, iyili¤i arayın ki,

yaflayasınız; ve böylece Rab, orduların Allah’ı, dedi¤iniz gibi sizinle

beraber olur. Kötülükten nefret edin ve iyili¤i sevin ve kapıda hakkı

pekifltirin... (Amos, Bap 5, 10-15)

‹‹nnssaannllaarr  GGüüzzeell  AAhhllaakkaa  DDaavveett  EEddiillmmiiflfllleerrddiirr

Ey adam, iyi olan› sana bildirdi; ve hak olan› yapmak ve merhameti sev-

mek ve Allah’›nla alçak gönüllü olarak yürümekten baflka Rab senden ne

ister? (Mika, Bap 6, 8)

Ne vakte kadar haksız hüküm vereceksiniz ve kötülere saygı göstereceksiniz?

Zay›f›n ve yetimin davasını görün; düflküne ve yoksula adalet edin.
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Yahudiler de ayn› Müslümanlar
ve H›ristiyanlar gibi insanlara gü-

zellikle davranmakla ve iyilik
yapmakla sorumludurlar. 



Zay›f› ve fakiri çekip kurtarın; onları kötüler elinden azat edin. (Mez-

murlar, Bap 82, 2-4)

Do¤ruların kemali kendilerine yol gösterir; fakat hainlerin sapıklı¤ı ken-

dilerini helâk eder. Gazap gününde mal ifle yaramaz; fakat salâh ölümden

kurtarır. Kâmil adamın salâhı kendi yolunu do¤rultur; fakat kötü adam ken-

di kötülü¤ü ile düfler. Do¤ruların salâhı kendilerini kurtarır; fakat hain-

ler kendi fesatları ile tutulurlar. (Süleyman’›n Meselleri, Bap 11, 3-6)

Salihlerin iste¤i ancak iyiliktir; fakat kötülerin bekledi¤i gazaptır. (Sü-

leyman’›n Meselleri, Bap 11, 23)

‹yili¤i gayretle arayan lûtuf bulur; fakat fler onu arayanın baflına gelir.

(Süleyman’›n Meselleri, Bap 11, 27)

Rab kötü adamın yolundan ikrah eder; fakat salâhın ardınca gideni se-

ver. (Süleyman’›n Meselleri, Bap 15, 9)

‹nayet ve hakikatla fesat örtülür; ve insan Rab korkusu ile flerden ayrılır.

Adamın yolları Rabbe makbul olunca, düflmanlarını bile kendisi ile

barıfltırır. Salâhla olan az fley, haksızlıkla olan büyük iratlardan iyidir. (Sü-

leyman’›n Meselleri, Bap 16, 6-8)

fierden ayrılmak do¤ru adamların büyük yoludur... (Süleyman’›n Me-

selleri, Bap 16, 17)

fierir adamlara imrenme; ve onlarla beraber olmaya arzu çekme. Çün-

kü onların yürekleri zorbalık tasarlar ve dudakları kötülük söylerler.

(Süleyman’›n Meselleri, Bap 24, 1-2)

Ey kötü adam, salihin oturdu¤u yere karflı pusu kurma; onun yurdunu yık-

ma; çünkü salih yedi kere düfler de, yine kalkar; fakat felâkette kötüler yıkılır-

lar. Düflmanın yıkılınca sevinme, düfltü¤ü zaman yüre¤in mesrur ol-

masın; yoksa Rab bunu görür... Kötülük edenlerden ötürü kızma; kö-

tü adamlara da imrenme; çünkü flerir adamın sonu gelmez... (Süley-

man’›n Meselleri, Bap 24, 15-20)
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Allah'›n emretti¤i ahlak› yaflayan Yahudiler, H›ristiyanlar ve Müslümanlar
birarada bar›fl ve güvenlik içinde yaflayabilirler. 



BBaarr››flfl  YYaannll››ss››  OOllmmaakk  EEmmrreeddiillmmiiflflttiirr

Yahudiler de ayn› Müslümanlar gibi savafl ç›kmas›n› engellemeyi

ve öncelikle bar›fl sa¤lamay› amaçlamakla emrolunmufllard›r. Eski

Ahit’e ve ‹ncil’e göre bir H›ristiyan›n nas›l bir ahlaka sahip olmas›n›n

gerekti¤inin anlat›ld›¤› “H›ristiyan Ahlak›” isimli eserde bu durum “Kut-

sal Kitap’ta bahsi geçen çat›flmalar›n kendilerini korumak gibi bir nedeni bu-

lunmaktad›r.”24 fleklinde özetlenmektedir. Bir savafl durumunda savun-

mas›z çocuklara zarar vermek ise yasaklanm›flt›r. 

Ve vaki oldu ki, kırallık kendi elinde (‹srail K›ral› Yoahaz’›n o¤lu Yoaflin) pe-

kiflince, babası kıralı vurmufl olan kullarım vurdu; fakat

Musa’nın fleriat kitabında yazılı oldu¤u gibi vuran-

ların çocuklarını öldürmedi, nasıl ki, Rab: Babalar

o¤ulları için öldürülmeyecekler ve o¤ullar babalar için öl-

dürülmeyecekler... (2. Krallar, Bap 14, 5-6)
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EEsskkii  AAhhiitt’’ee  GGöörree  DDiinn  AAhhllaakk››nn››nn  HHaakkiimm  OOlldduu¤¤uu  OOrrttaamm

Müslümanl›k’ta oldu¤u gibi Yahudilik’te de insanlara örnek bir

toplum modeli sunulmaktad›r. Allah’›n insanlara rehber olarak gön-

derdi¤i elçiler, Allah’a olan güçlü imanlar›, güzel ahlaklar› ve Allah’›n

ayetlerini uygulamadaki titizlikleriyle insanlara en güzel örnektirler.

Bu nedenle iman edenlerin öncelikle yapmalar› gereken fley, peygam-

berlerin ahlaklar›n› kendilerine örnek almak ve onlar gibi bir yaflam

sürmeye çal›flmak olmal›d›r. Din ahlak›n›n insanlara kazand›rd›¤› tüm

güzel ahlak özelliklerinin insanlar aras›nda yayg›nlaflmas› dünya üze-

rinde cennet benzeri bir ortam oluflturacakt›r. Böyle bir toplumda te-

rör ve anarfli belas› ortadan kalkacakt›r. Çünkü Allah’tan korkan iman

sahipleri O’nun emirlerine olan titizliklerinden dolay› her türlü boz-

gunculuktan, itaatsizlikten fliddetle kaç›nacak, dünya bar›flla, hoflgö-

rüyle, ›l›ml› ve anlay›fll› insanlarla dolacakt›r. Eski Ahit’te de din ahla-

k›n›n hakim oldu¤u hayat›n nas›l olaca¤› baz› örneklerle tarif edilir.

Bunlardan baz›lar› flu flekildedir:

O zaman adalet çölde sakin olacak; ve do¤ruluk semereli tarlada

oturacak. Ve do¤rulu¤un ifli selâmet olacak; ve do¤rulu¤un semeresi

ebedî susma ve güvenme olacak. Ve kavmim selâmet yurdunda ve em-

niyetli meskenlerde ve rahat yerlerinde oturacak. (‹flaya, Bap 32, 16-

18)

Çöl ve kurak yer mesrur olacak; ve bozkır sevinecek ve nergis gibi çi-

çeklenecek. Bol bol çiçeklenecek ve sevinçle ve terennümle sevinecek...

Rabbin izzetini, Allah’ımızın haflmetini görecekler. Zayıf elleri kuv-

vetlendirin ve sarsak dizleri pekifltirin. Yürekleri korkak olanlara de-

yin: Kuvvetlenin, korkmay›n... O zaman körlerin gözleri açılacak,

sa¤ırların da kulakları açılacak. O zaman topal adam geyik gibi sıç-
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rayacak ve dilsizin dili terennüm edecek; çünkü çölde sular ve bozkır-

da seller fıflkıracak. (‹flaya, Bap 35, 1-6)

Hakla yürüyen ve do¤ru söyleyen, gadr ile olan kazancı hor gören, rüflvet al-

maktan ellerini silken, kan dökme sözünü iflitmeye kulak tıkayan ve kötülü-

¤ü görmemek için gözlerini yuman; yüksek yerlerde o oturacak; kaya hi-

sarları onun yüksek kulesi olacak; ekme¤i verilecek; suyu emin ola-

cak. (‹flaya, Bap 33, 15-16)

... Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk ba¤larını çözmek ve ezil-

mifl olanları hür olarak koyvermek ve her boyunduru¤u kırmak, Be-

nim seçti¤im oruç bu de¤il mi? Kendi ekme¤ini aç olanla paylaflmak

ve yurtsuz düflkünleri kendi evine getirmek ve çıpla¤ı görünce üstünü

örtmek ve kendi etinden olandan kaçınmamak de¤il mi? O zaman ıflı-

¤ın tan gibi do¤ar ve yaran çabuk et sürer ve senin önünden kendi sa-

lâhın yürür; Rabbin izzeti dümdarın olur. O zaman imdada ça¤ıra-

caksın ve Rab cevap verecek; feryat edeceksin ve: ‹flte, buradayım, di-

yecek. E¤er boyunduru¤u, parmak uzatmayı ve fesat söylemeyi orta-

nızdan kaldırırsan; ve canının çekti¤i fleyi aç olana verirsen ve alçal-

tılmıfl canı doyurursan; o zaman karanlık içinde ıflı¤ın do¤acak ve

koyu karanlı¤ın ö¤le vakti gibi olacak. (‹flaya, Bap 58, 6-10)
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YYeennii  AAhhiitt’’tteenn  ‹‹nnssaannllaarraa

SSeevvggii  vvee  BBaarr››flfl  DDoolluu  BBiirr  DDüünnyyaa  ‹‹ççiinn  TTaavvssiiyyeelleerr

... Allah’›n Rabbi tüm yüre¤inle,

tüm can›nla, tüm anlay›fl›nla

seveceksin. En önemli olan ve

baflta gelen buyruk budur. 

‹kincisi de bununla eflit

de¤erdedir. ‹nsan kardeflini

kendin gibi seveceksin. 

(Matta, Bap 22, 37-39)

Eski Ahit’te oldu¤u gibi, H›ristiyanlar›n kutsal kitab› olan Yeni

Ahit’te, yani ‹ncil’de de, insanlar›n zulüm ve bozgunculuktan men

edildi¤i birçok aç›klama bulunmaktad›r. ‹nsanlar her zaman için affe-

dicili¤e, bar›fla, hoflgörü ve uzlafl›ya davet edilmektedir. Bu nedenledir

ki, H›ristiyanl›k ›l›ml›, anlay›fll›, sevecen, kavga ve çat›flmadan uzak

bir insan modeli öngörür. Hz. ‹sa’n›n indirdi¤i dini izleyen ve onun

güzel ahlak›n› kendilerine örnek alan H›ristiyanlar›n bu ahlaklar› Ku-

ran’›n Hadid Suresi’nde flu flekilde bildirilir:

Sonra onlar›n izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ard›nca gönderdik.

Meryem o¤lu ‹sa’y› da arkalar›ndan gönderdik; ona ‹ncil’i verdik ve

onu izleyenlerin kalplerinde bir flefkat ve merhamet k›ld›k... (Hadid

Suresi, 27)

Allah bir di¤er Kuran ayetinde “... Onlardan (insanlardan), iman

edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da: “H›ristiyanlar›z” di-

yenleri bulursun. Bu, onlardan (birtak›m) papaz ve rahiplerin olmas›
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ve onlar›n gerçekte büyüklük taslamamalar› nedeniyledir.” (Maide

Suresi, 82) fleklinde buyurmakta ve samimi kalple Allah’a yönelen H›-

ristiyanlar›n güzel ahlaklar›n› övmektedir. 

H›ristiyanl›¤›n bu olumlu ahlak›, ‹ncil’deki hükümlere dayanmak-

tad›r. H›ristiyanlar ‹ncil aç›klamalar›yla kötülü¤e karfl› iyilikle cevap

vermeye, insanlar› karfl›l›ks›z sevmekle ve ihtiyaç içinde olanlara kar-

fl›l›ks›z yard›m etmekle emrolunmaktad›rlar. Hatta Yeni Ahit’te iman

edenlerin Rabbimize ve iman edenlere karfl› duyduklar› “karfl›l›ks›z

sevgiyi” anlatmak için özel bir kelime kullan›lmaktad›r. H›ristiyan ah-

lak›n›n anlat›ld›¤› bir eserde bu durum flöyle anlat›l›r. 

“Agape” (‹ncil’de) en çok kullan›lan sevgi sözcü¤üdür (116 kez)

Agape her zaman veren ve hiçbir zaman karfl›l›¤› beklemeyen sevgi-

dir. Örne¤in “... Allah’›n Rabbi tüm yüre¤inle, tüm can›nla, tüm anlay›fl›n-

la seveceksin. En önemli olan ve baflta gelen buyruk budur. ‹kincisi de bunun-

la eflit de¤erdedir: ‹nsan kardeflini kendin gibi seveceksin.” (Matta, Bap 22,

37-39) aç›klamas›nda sevgi kelimesinin geçti¤i yerde “agape” kullan›l-

maktad›r. Yani karfl›l›ks›z sevgi.25

Afla¤›da ‹ncil’de insanlar› kötülükten ve kan dökmekten sak›nd›-

ran, güzel ahlaka teflvik eden baz› bölümlere yer verilecektir. 

KKaarrflfl››ll››kkss››zz  SSeevvmmeekk,,  fifieeffkkaattllii  vvee  MMeerrhhaammeettllii  OOllmmaakk  

Size yeni bir buyruk bildiriyorum: Birbirinizi sevin. T›pk› Benim siz-

leri sevdi¤im gibi, siz de birbirinizi sevin. (Yuhanna, Bap 13, 34)

Sevginiz ikiyüzlü olmas›n. Kötülükten tiksinin, iyili¤e ba¤lan›n. Birbirini-

zi kardefllik sevgisiyle, flefkatle sevin. Birbirinize sayg› göstermekte

yar›fl›n. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateflli olun. Rab’be kulluk edin. Ümi-

dinizi düflünerek sevinin. S›k›nt›ya dayan›n. Kendinizi duaya verin. ‹htiyaç
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içinde olan kutsallara yard›m edin. Konuksever olmaya bak›n. Size zulme-

denler için iyilik dileyin. ‹yilik dileyin, lanet etmeyin. (Romal›lara Mektup,

Bap 12, 9-14)

Birbirinizi sevmekten baflka hiç kimseye bir fley borçlu olmay›n. Çünkü bafl-

kalar›n› seven, Kutsal Yasa’y› yerine getirmifl olur. “Zina etme, adam

öldürme, h›rs›zl›k yapma, baflkas›n›n mal›na göz dikme” buyruklar›

ve bundan baflka ne buyruk varsa, flu sözde özetlenir: “Komflunu kendin gi-

bi sev.” Sevgi, komfluya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi, Kutsal Yasa’n›n

yerine getirilmesidir. (Romal›lara Mektup, Bap 13, 8-10)

Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan

sevgimiz ölçüsünde ço¤alt›p art›rs›n! (Pavlus’un Selaniklilere Birinci

Mektubu, Bap 3, 12)

... Bir din bilgini yaklafl›p O’na, “Tüm buyruklar›n en önemlisi hangisidir?”

diye sordu. ‹sa flöyle karfl›l›k verdi: “En önemlisi fludur: ‘Dinle, ey ‹srail!

Tanr›m›z olan Rab tek Rab’dir. Tanr›n olan Rab’bi bütün yüre¤inle,

bütün can›nla, bütün akl›nla ve bütün gücünle sev.’ ‹kincisi de fludur:

‘Komflunu kendin gibi sev.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.” Din bil-

gini ‹sa’ya, “‹yi söyledin, ö¤retmenim” dedi. “‘Tanr› tektir ve O’ndan bafl-

kas› yoktur’ demekle do¤ruyu söyledin. ‹nsan›n Tanr›’y› bütün yüre¤iyle,

bütün anlay›fl›yla ve bütün gücüyle sevmesi, komflusunu da kendi gibi sev-

mesi, tüm yak›lmal›k adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir.”

(Markos, Bap 12, 28-33)

Gerçe¤e uymakla kendinizi ar›tt›n›z ve kardefller için içten bir sevgiye sahip

oldunuz. Buna göre birbirinizi candan, yürekten sevin... (Petrus’un Bi-

rinci Mektubu, Bap 1, 22-23)

Sonuç olarak hepiniz ayn› düflüncede birleflin. Baflkalar›n›n duygular›n›

paylafl›n. Birbirinizi kardeflçe sevin. fiefkatli ve alçakgönüllü olun.

Kötülü¤e kötülükle, sövgüye sövgüyle de¤il, tersine kutsamayla kar-
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fl›l›k verin. Çünkü kutsanmay› miras almak üzere ça¤r›ld›n›z. (Petrus’un

Birinci Mektubu, Bap 3, 8-10)

Herfleyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun. Çünkü sevgi

birçok günah› örter. Söylenmeden, birbirinize karfl› konuksever olun.

Her biriniz hangi ruhsal arma¤an› ald›ysan›z, bunu Tanr›’n›n çok yönlü lüt-

funun iyi kâhyalar› olarak birbirinize hizmet etmekte kullan›n. (Petrus’un

Birinci Mektubu, Bap 4, 8-10)

DDüüflflmmaannllaarr››nn››  DDaahhii  SSeevvmmeekk

‘Komflunu sev, düflman›ndan nefret et’ denildi¤ini duydunuz. Ama ben size

diyorum ki, düflmanlar›n›z› sevin, size zulmedenler için dua edin.

(Matta, Bap 5, 43-44)

Ama beni dinleyen sizlere flunu söylüyorum: Düflmanlar›n›z› sevin, siz-

den nefret edenlere iyilik yap›n, size lanet edenler için iyilik dileyin,

size hakaret edenler için dua edin. Bir yana¤›n›za tokat atana öbür

yana¤›n›z› da çevirin. Aban›z› alandan mintan›n›z› da esirgemeyin.

Sizden bir fley dileyen herkese verin, mal›n›z› alandan onu geri iste-

meyin. ‹nsanlar›n size nas›l davranmas›n› istiyorsan›z, siz de onla-

ra öyle davran›n.

E¤er yaln›z sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazand›r›r? Günahkâr-

lar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsan›z, bu

size ne övgü kazand›r›r? Günahkârlar bile böyle yapar. Verdi¤inizi geri al-

mak umudunda oldu¤unuz kiflilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazan-

d›r›r?

Günahkârlar bile verdikleri kadar›n› geri almak kofluluyla günahkârlara

ödünç verirler. Ama siz düflmanlar›n›z› sevin, iyilik yap›n, hiçbir kar-

fl›l›k beklemeden ödünç verin. Alaca¤›n›z ödül büyük olacak... (Luka, Bap

6, 27-35)
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GGüüzzeell  AAhhllaakkll››  OOllmmaakk

Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar. Ne mut-

lu yüre¤i temiz olanlara! Onlar Tanr›’y› görecekler. Ne mutlu bar›fl›

sa¤layanlara... (Matta, Bap 5, 7-9)

Baflkas›n› yarg›lamay›n, siz de yarg›lanmazs›n›z. Suçlu ç›karmay›n,

siz de suçlu ç›kar›lmazs›n›z. Baflkas›n› ba¤›fllay›n, siz de ba¤›fllan›r-

s›n›z. Sizde olan› verin, size verilecek. ‹yice bast›r›lm›fl, silkelenmifl ve

taflm›fl, dolu bir ölçekle kuca¤›n›za boflalt›lacak. Hangi ölçekle ölçerseniz, si-

ze de ayn› ölçek uygulanacak. (Luka, Bap 6, 37-38)

Sen neden kardeflinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merte¤i

fark etmezsin? Kendi gözündeki merte¤i görmezken, nas›l olur da kardefline,

‘Kardefl, izin ver de gözündeki çöpü ç›karay›m’ dersin? Seni ikiyüzlü! Önce

kendi gözündeki merte¤i ç›kar, o zaman kardeflinin gözündeki çöpü ç›karmak

için daha iyi görürsün. (Luka, Bap 6, 41-42)

Öyleyse Allah’›n seçilmiflleri, kutsal yaflaml›lar ve sevilenler olarak, seve-

cenlikle dolu bir yürek, iyilik, alçak gönüllülük, yumuflak huyluluk
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ve sab›r kuflan›n. Birbirinize karfl› sab›rl› davran›n; birinin öbürüne

karfl› bir yak›nmas› varsa, birbirinizi ba¤›fllay›n. Bunlar›n tümü üze-

rine, yetkinlik yaflam›n›n bafl› olan sevgiyi kuflan›n. (Koloselilere, Bap

3, 12-14)

Özetle, kardefllerim, akl›n›z› erdemli ve övgüye de¤er ne varsa ona

yorun: Gerçek, sayg›l›, do¤ru, pak, güzel, onurlu olan ne varsa. (Fili-

pililere, Bap 4, 8)

... Tanr› kibirlilere karfl›d›r, ama alçakgönüllülere lütfeder.” Bunun için

Tanr›’ya ba¤›ml› olun. ‹blis’e karfl› direnin, o da sizden kaçacakt›r.

Tanr›’ya yaklafl›n, O da size yaklaflacakt›r. Ey günahkârlar, ellerinizi

günahtan temizleyin. Ey karars›zlar, yüreklerinizi paklay›n. Kederlenin, yas

tutup a¤lay›n. Gülüflünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüflsün. Rab’bin

önünde kendinizi alçalt›n, O da sizi yüceltecektir. Kardefllerim, birbirini-

zi yermeyin. Kardeflini yeren ya da kardeflini yarg›layan kimse, Yasa’y› yer-

mifl ve Yasa’y› yarg›lam›fl olur. Ama Yasa’y› yarg›larsan, Yasa’n›n uygula-

y›c›s› de¤il, yarg›lay›c›s› olmufl olursun. Oysa tek bir Yasa koyucu ve tek bir

Yarg›ç vard›r; kurtarmaya ve mahvetmeye gücü yeten O’dur. Ya komflusunu

yarg›layan sen, kim oluyorsun? (Yakub’un Mektubu, Bap 4, 6-12)

9911

Bilim Araflt›rma Vakf›



‹‹hhttiiyyaaçç  ‹‹ççiinnddeekkiilleerree  YYaarrdd››mm  EEttmmeekk,,  ‹‹yyiilliikkttee  BBuulluunnmmaakk

“‹yi a¤aç kötü meyve vermez. Kötü a¤aç da iyi meyve vermez. Her a¤aç mey-

vesinden tan›n›r. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çal›lardan üzüm dev-

flirilmez. ‹yi insan, yüre¤indeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan ise için-

deki kötülük hazinesinden kötülük ç›kar›r. ‹nsan›n a¤z›, yüre¤inden taflan›

söyler. (Luka, Bap 6, 43-45)

Sizler ise kardefller, iyilik yapmaktan usanmay›n. E¤er bu mektuptaki

sözlerimize uymayan olursa, onu mimleyin. Yapt›klar›ndan utans›n diye

onunla iliflkinizi kesin. Yine de onu düflman saymay›n, bir kardefl olarak uya-

r›n. (Pavlus’un Selaniklilere ‹kinci Mektubu, Bap 3, 13-15)

Halk ona, “Öyleyse biz ne yapal›m?” diye sordu. Yahya onlara, “‹ki minta-

n› olan, birini hiç mintan› olmayana versin; yiyece¤i olan da bunu hiç

yiyece¤i olmayanla paylafls›n.” cevab›n› verdi. Baz› vergi görevlileri de

vaftiz olmaya gelerek ona, “Ö¤retmenimiz, biz ne yapal›m?” dediler. Yahya

onlara, “Size buyrulandan daha çok vergi almay›n.” dedi. Baz› askerler

de ona, “Ya biz ne yapal›m?” diye sordular. O da onlara flöyle dedi: “Kaba

kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmay›n, ücre-

tinizle yetinin.” (Luka, Bap 3, 10-14)

Yapt›¤›m her iflte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yard›m etmemiz ve

Rab ‹sa’n›n,’vermek, almaktan daha büyük mutluluktur’ diyen sözünü

unutmamam›z gerekti¤ini gösterdim.” (Resullerin ‹flleri, Bap 20, 35)

Hizmetse, hizmet etsin. Ö¤reten biriyse, ö¤retsin. Ö¤üt veren, ö¤ütte bu-

lunsun. Ba¤›flta bulunan, bunu cömertçe yaps›n. Yöneten, gayretle yö-

netsin. Merhamet eden, güleryüzle etsin. (Romal›lara Mektup, Bap 12, 7-8)

Tanr›’n›n iste¤i, iyilik yaparak ak›ls›zlar›n bilgisizli¤ini susturma-

n›zd›r. Özgür insanlar olarak yaflay›n; ama özgürlü¤ünüzü kötülük yapmak

için bahane etmeyin. Tanr›’n›n kullar› olarak yaflay›n. Bütün insanlara say-

g› gösterin. ‹manl› kardefllerinizi sevin. Tanr›’dan korkun... (Petrus’un Bi-

rinci Mektubu, Bap 2, 16-17)
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... “Yaflamdan zevk almak ve iyi günler görmek isteyen, dilini kötü-

lükten, dudaklar›n› hileli sözlerden uzak tutsun. Kötülükten sak›ns›n

ve iyilik etsin. Esenli¤i aray›p onun ard›nca gitsin. Çünkü Rab’bin gözle-

ri do¤ru kiflilerin üzerindedir. Kulaklar› onlar›n yalvar›fl›n› iflitir. Ama Rab

kötülük yapanlara karfl› durur.” (Petrus’un Birinci Mektubu, Bap 3, 10-12)

KKööttüüllüükktteenn  SSaakk››nnmmaakk  vvee  BBaarr››flflçç››  OOllmmaakk

Aran›zdaki kavga ve çekiflmelerin kayna¤› nedir? Bedenlerinizin üyelerinde

savaflan tutkular›n›z de¤il mi? Bir fley arzu ediyorsunuz, ama elde ede-

meyince adam öldürüyorsunuz. K›skan›yorsunuz, ama iste¤inize eri-

flemeyince çekifliyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü

Tanr›’dan dilemiyorsunuz. Diledi¤iniz zaman da dile¤inize kavuflam›yorsu-

nuz. Çünkü kötü amaçla, tutkular›n›z u¤runa kullanmak için diliyorsunuz.

Siz ey vefas›zlar, dünya ile dostlu¤un Tanr›’ya düflmanl›k oldu¤unu bilmi-

yor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen, kendini Tanr›’ya düflman eder.

(Yakub’un Mektubu, Bap 4, 1-4)

Her tür ac› söz, öfke, k›zg›nl›k, gürültücülük, sövücülük ve bunlar›n

yan› s›ra her tür kötülük üzerinizden gitsin. Birbirinize karfl› iyi yürek-

li olun. Mesih ba¤l›l›¤›nda sizleri ba¤›fllad›¤› gibi, siz de sevecenlikle birbiri-

nizi ba¤›fllay›n. (Efesoslulara, Bap 4, 31-32)

Ne mutlu bar›fl› sa¤layanlara!... (Matta, Bap 5, 9)

Herkesle bar›fl içinde yaflamak için elinizden geleni yap›n. Ey sevgi-

liler, hiçbir zaman öç almay›n... Rab... karfl›l›¤›n› Ben verece¤im buyuru-

yor. Ama “Düflman›n ac›km›flsa onu doyur, susam›flsa ona içecek ver.

Çünkü bunu yapmakla, onun bafl› üstüne k›zg›n korlar y›¤m›fl olur-

sun” (Romal›lara Mektup, Bap 12, 18-20)

Kendinize dikkat edin. Kardeflin sana karfl› günah ifllerse kendisini

k›na. Günah›ndan dönerse onu ba¤›flla. (Luka, Bap 17, 3)
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K itap boyunca vurgulad›¤›m›z gibi, e¤er gereken ön-
lemler al›nmaz ve köklü çözümler uygulamaya geçi-
rilmezse, 21. yüzy›lda da ayn› 20. yüzy›lda oldu¤u gi-
bi fliddet ve terör devam edecektir. Bunun için terörle

fikri mücadelenin çok büyük bir h›zla ve çok genifl kitleleri kapsayacak flekilde
bafllat›lmas› gerekmektedir. Söz konusu bu fikri mücadele, cahillikten ve flid-
detten kuvvet bulan teröristlerle, Allah’a iman eden, flefkatli, sevgi dolu, affe-
dici, merhametli ve vicdanl› insanlar aras›nda gerçekleflecektir. Rabbimiz Hud
Suresi’nin 116. ayetinde “... yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi
kifliler bulunmal› de¤il miydi?” fleklinde buyurmaktad›r. ‹man edenler
Allah’›n ayetlerde tarif etti¤i, bu fazilet sahibi kimselerdir. Teröristler neticeyi
fliddette ararken, onlar gerçek baflar›n›n ancak Allah’›n dinine s›ms›k› sar›l-
makla elde edilece¤inin bilinciyle hareket edeceklerdir. Müslümanlar, Yahudi-
ler ve H›ristiyanlar birlik olup, bu fikri mücadeleyi her inanca ve her fikre say-
g›l› bir anlay›flla yürütecek ve Allah’›n izniyle mutlak bir baflar›yla karfl›lafla-
caklard›r. Bu, Allah’›n tüm inanç sahibi kullar›na olan ve mutlaka gerçeklefle-
cek bir vaadidir.  

Bir terörist sahip oldu¤u ideolojik fikrin tüm temel kaynaklar›n› ezbere bi-
lebilir. Ancak kendisini hem dünyada hem de ahirette gerçek mutlulu¤a ve
esenli¤e kavuflturacak olan apaç›k bir gerçekten habersizdir. Çünkü hayat› bo-
yunca dinsiz ideolojilerle, hayat›n sadece güçlüler lehinde geliflen bir mücade-
le meydan› oldu¤u fikriyle e¤itilmifltir. Onun için ayakta kalmak için fliddetten,
zorbal›ktan baflka bir yol yoktur. Bilinmelidir ki, dini, ›rk›, milleti ne olursa ol-
sun terörizme baflvuran her insan, mutlaka materyalist ve Darwinist düflünce-
nin etkisiyle hareket etmektedir. Teröre baflvuranlar›n habersiz oldu¤u en
önemli gerçek ise, Allah’›n ve ahiret hayat›n›n varl›¤›, dünya hayat›n›n yaln›z-
ca bir denemeden ibaret oldu¤u ve ancak iman edip salih amellerde bulunan-
lar›n kurtulufla erecekleridir. fiiddet bu kimseleri hem dünyada hem de sonsuz
ahiret hayat›nda çok büyük ve geri dönülemez bir y›k›ma u¤ratacakt›r. 

‹flte bu noktada hangi dinden olursa olsun, iman sahibi her insana çok bü-
yük bir sorumluluk düflmektedir. Yahudiler Eski Ahit’te yer alan ve insanl›¤›
bar›fla ve hoflgörüye ça¤›ran aç›klamalar› göz ard› etmemeli, tüm Yahudileri te-
rörün karfl›s›nda durmaya davet etmelidirler. H›ristiyanlar da Allah’›n hoflnut
olaca¤› güzel ahlak› kendilerine rehber edinerek, tüm H›ristiyanlar› terörizmle



mücadeleye davet etmelidirler. Müslümanlar da Allah’›n Kuran’da ö¤retti¤i
güzel ahlak ilkelerine daha güçlü sar›lmal› ve ‹slam ad›na terörizme zemin
haz›rlamak isteyen çarp›k anlay›fllara karfl› dikkatli olmal›d›rlar.

Kuflkusuz bu mücadele, teröre zemin oluflturan ideolojilerle fikri alanda
yap›lacak olan bir mücadeledir. Bir yandan bu ideolojilerin çeliflkilerini, bir
yandan da hiçbir fikrin fliddetle, bask›yla, zulümle hakim olamayaca¤›n›, zor-
bal›¤›n asla bir güzellik oluflturamayaca¤›n› anlatmal›d›rlar.

Terörist ideoloji çürük temeller üzerine kurulmufltur ve kitap boyunca
üzerinde durdu¤umuz bu dayanaklar›n topyekün bir e¤itim seferberli¤i ile
kolayl›kla ortadan kald›r›lmas› mümkündür. Yeryüzünün dört bir yan›ndaki
samimi müminler de çözüm yollar› üretmekle, kitaplar ve yaz›lar yazmakla,
çeflitli e¤itim teflebbüsleriyle, kültürel bir birikim ortaya sunmakla terörizmin
karfl›s›nda durabilir, cehaletin önünü kesebilirler. Dünya üzerinde Allah’›n
emretti¤i hoflgörünün, bar›fl›n ve esenli¤in hakim olmas›, terörizmi geri dön-
meyecek flekilde tarihin sayfalar›na gömecektir.
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