










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Anka-
ra'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bö-
lümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilim-
sel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra,
yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini
ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› or-

taya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-

lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevril-
mifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun
ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n ka-
pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anla-
m› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in
Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül
enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu
suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çü-
rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-
mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söy-

leme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-

ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle in-
sanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-
mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk
etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-
mektir.

Yazar ve Eserleri Hakk›nda



Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-
garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-
lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rus-
ça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili
(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta
kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir
okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman et-
mesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, incele-
yen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yak-
lafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,
çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen
insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini sa-
mimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal
bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc›
ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ya-
zar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine ve-
sile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir
maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤-
layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hiz-
met oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meyda-
na getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi ol-
mad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-
t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde
bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eser-
lerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki
etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilir-
ler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyet-
lerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in
fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n
kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çe-
kilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi-
¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzel-
lik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

O K U Y U C U Y A
• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve

dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kay-

betmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatma-

ca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm

insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›

okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ay-

r›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›n-

da imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤-

renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-

n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle

herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde,

kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-

nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etki-

lenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›-

l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup

okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de

birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okun-

mas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda

ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en et-

kili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebep-

leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve oku-

maktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤u-

nu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin

bulundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara

dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,

burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Size ne oluyor ki,

Allah yolunda ve:

"Rabbimiz, bizi halk›

zalim olan bu ülkeden

ç›kar, bize Kat›ndan

bir veli (koruyucu 

sahip) gönder, bize

Kat›ndan bir yard›m

eden yolla" diyen 

erkekler, kad›nlar ve

çocuklardan zay›f 

b›rak›lm›fllar ad›na 

savaflm›yorsunuz? 

(Nisa Suresi, 75)



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Girifl 9

ZZ
ulüm gören, iflkenceyle öldürülen

insanlar, masum bebekler, bir ek-

mek alacak paras› dahi olmayanlar,

so¤uk havada, bezden çad›rlarda neredey-

se sokakta yatanlar, hastal›klar›n› tedavi et-

tirecek para bulamayanlar veya ihtiyar ve

güçsüz olmalar›na ra¤men hastane kap›la-

r›nda saatlerce hatta günlerce tedavi s›ras›

bekleyenler, sadece belli bir kabileye men-

sup olduklar› için katledilenler, dinlerinden

dolay› evlerinden, yurtlar›ndan ç›kart›lan

kad›nlar, çocuklar ve yafll›lar, bir tarafta ar-

d› arkas› gelmeyen israf, di¤er tarafta ise

açl›ktan ve bak›ms›zl›ktan yok olan, ölüme

terk edilen zavall› insanlar, soka¤a at›lan,

kendi bafl›n›n çaresine bakamayacak kadar

küçük ve savunmas›z çocuklar, ailesini ge-

çindirebilmek için küçük yaflta okula git-

meyip, oyun oynamay›p çal›flan veya dile-

nen çocuklar, her an has›mlar› taraf›ndan

öldürülme korkusuyla yaflayan insanlar…

Burada say›lan insanlar›n varl›¤›ndan

herkes haberdard›r. Hemen her gün, gaze-

telerde, televizyonlarda bu çaresiz, zavall›,

kimsesiz ve muhtaç insanlar›n görüntüleri-

ne rastlamak mümkündür. Pek çok kimse

bu insanlar›n içinde bulunduklar› durumu

görür, onlara ac›r. Ancak bir süre sonra ko-

nufltu¤u konuyu ya da seyretti¤i kanal› de-

¤ifltirince veya okudu¤u gazetenin sayfala-

r›n› çevirince bu insanlar›n varl›¤›n› unu-
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tur. Ço¤u kifli bu insanlar› bulunduklar› durumdan kurtarmak için bir ça-

ba harcamas› gerekti¤ini düflünmez. Ve "dünyada o kadar zengin ve güç

sahibi insan varken o insanlar› kurtarmak bana m› kald›" diyerek sorum-

lulu¤u baflkalar›n›n üzerine atar. 

Oysa bu insanlar› kurtarmak, tüm dünyan›n adalet, huzur, güven ve

zenginlik içinde yaflanan, refah dolu bir yer olmas›n› sa¤lamak için zen-

ginlik ve güç tek bafl›na yeterli de¤ildir. Örne¤in dünyada çok say›da zen-

gin ve geliflmifl ülke olmas›na ra¤men Etiyopya'da hala insanlar açl›ktan

ölmektedirler. Onca geliflmifl teknolojiye ve dünyan›n zengin kaynaklar›-

na ra¤men insanlar›n bir tabak yeme¤e muhtaç olmalar›, zenginli¤in ve

gücün tek bafl›na yeterli olmad›¤›n›n en aç›k göstergelerindendir. 

Zenginli¤in ve gücün, bu zavall› ve muhtaç insanlar›n yarar›na kulla-

n›lmas› için öncelikle insanlar›n vicdan sahibi olmalar› gerekir. Vicdan sa-

hibi olman›n yegane yolu ise imand›r. Ancak imanl› insanlar, sürekli ola-

rak vicdanlar›n› kullanarak hareket ederler. 

Sonuç olarak, dünyadaki adaletsizli¤in, kargaflan›n, terörün, katliam-

lar›n, açl›¤›n, sefaletin ve zulmün tek bir çözümü vard›r: Kuran ahlak›.

Dünyada var olan sorunlara genel olarak bak›ld›¤›nda, tüm bu olayla-

ra sevgisizlik, nefret, kin, düflmanl›k, ç›karc›l›k, bencillik, umursamazl›k,

ac›mas›zl›k gibi duygular›n ve ak›ls›zl›¤›n neden oldu¤u görülecektir. Bu

olaylar› çözmenin ve tamamen ortadan kald›rman›n yollar› ise sevgi, flef-

kat, merhamet, ac›ma, karfl›l›k beklemeden hizmet etme flevki, duyarl› ol-

ma, fedakarl›k, dostluk, hoflgörü, sa¤duyu ve ak›ld›r. Bu özellikler ise an-

cak Kuran ahlak›n› eksiksiz olarak yaflayan insanlara aittir. Allah ayet-

lerinde Kuran'›n insanlar› karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karma özelli¤ini

flöyle bildirir:

… Size Allah'tan bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi. Allah, r›zas›na uyanlar›

bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar› Kendi izniyle karanl›klardan

nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 15-16) 

Allah bir baflka ayetinde ise Kuran'a uyulmad›¤›nda yeryüzünde var

olan herfleyin bozulmaya u¤rayaca¤›n› haber  verir: 

E¤er hak, onlar›n heva (istek ve tutku)lar›na uyacak olsayd› hiç tart›flmas›z,

gökler, yer ve bunlar›n içinde olan herkes (ve herfley) bozulmaya u¤rard›.

10



Hay›r, Biz onlara kendi flan ve fleref (zikir)lerini getirmifl bulunuyoruz, fa-

kat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. (Müminun Suresi, 71) 

fiu anda, siz bu yaz›y› okurken de, milyonlarca zavall› insan ya eziyet

görüyor, ya açl›ktan ya da so¤uktan ölmemek için dayanmaya çal›fl›yor.

Veya evinden, ailesinden ve çocuklar›ndan kopar›l›yor, yurdundan sürü-

lüyor. Bu nedenle vicdan sahibi insanlar tüm bunlar› düflünmeli, tüm bu

ac›lar, felaketler, s›k›nt› ve zorluklar kendilerine ve sevdiklerine dokun-

muflcas›na duyarl› davranmal›d›rlar. Ve yard›m isteyen insanlara maddi

manevi her yönde yard›mc› olabilmenin yollar›n› aramal›d›rlar. Allah

iman eden, vicdan ve sa¤duyu sahibi insanlar›n bu sorumlulu¤u üzerle-

rine almalar›n› bir ayetinde flöyle emretmektedir: 

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu ül-

keden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan

bir yard›m eden yolla" diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›ra-

k›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75) 

Günümüzde bu hizmetin nas›l yap›laca¤› ise, Kuran ayetleri göz önü-

ne al›nd›¤›nda aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Yap›lmas› gereken en önemli

fley, Kuran ahlak›n›n dinsizli¤in karfl›s›nda üstün gelmesi için, Müslü-

manlar›n fikri alanda mücadele etmeleridir. Zira zay›f b›rak›lan, çaresiz,

kimsesiz ve korunmaya muhtaç insanlar›n tek kurtuluflu, Kuran ahlak›-

n›n tüm dünya insanlar› aras›nda yay›l›p yaflanmas›d›r. Öyle ise tüm in-

sanlara Kuran ahlak›n› anlatmak, dini tebli¤ etmek her Müslüman için

çok önemli ve aciliyetli bir ibadettir. 

Vicdanlar›n› kullanmayanlar, yetimlere, yoksullara, zavall› masumlara

karfl› duyars›z ve umursuz davrananlar, dünya hayat›nda kendilerine ve-

rilen mallar› bofla harcayanlar, zulüm gören kad›nlar›, çocuklar›, yafll›lar›

ilgisizce seyredenler, her türlü ahlaks›zl›¤›n ve çirkinli¤in yeryüzünde

yayg›nlaflmas›ndan hoflnutluk duyanlar ve bu bak›fl aç›s›n› teflvik eden

insanlar ahirette bunlar›n hesab›n› mutlaka vereceklerdir: 

Dini yalanlayan› gördün mü? ‹flte yetimi itip-kakan, yoksulu doyurmay›

teflvik etmeyen odur. ‹flte (flu) namaz k›lanlar›n vay haline, ki onlar, namaz-

lar›nda yan›lg›dad›rlar, onlar gösterifl yapmaktad›rlar, ve ‘ufac›k bir yard›-

m› (veya zekat›) da' engellemektedirler. (Ma'un Suresi, 1-7) 

Girifl 11
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Onlar› b›rak;

yesinler, 

yararlans›nlar ve

onlar› (bofl) emel

oyalayadursun.

‹lerde bileceklerdir. 

(Hicr Suresi, 3)
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GG
ünümüzde baz› insanlar›n en bü-

yük eksikliklerinden biri, ciddi bir

"amaçs›zl›k" içinde olmalar›d›r.

Hemen hemen her insan standart bir yaflam

modelini benimser. Karn›n› doyurmak, ba-

r›nabilecek bir ev edinmek, aile kurmak ve

ifl sahibi olmak insanlar›n büyük k›sm›n›n

elde etmeyi umdu¤u en yüksek de¤erlerdir.

Bu standart yaflam modelinde, kiflilerin en

önemli hedefleri ise terfi edebilmek, daha

fazla para kazanman›n yollar›n› bulabilmek

ve birkaç çocuk yetifltirebilmektir. 

Din ahlak›ndan uzak toplumlar›n büyük

bir bölümünün hayat›na hakim olan amaç-

s›zl›¤› ve bofllu¤u daha iyi anlamak amac›y-

la, insanlar›n bu say›lanlar›n d›fl›nda kalan

di¤er ilgi alanlar›na bakmak faydal› olacak-

t›r. Baz› insanlar  yaflamlar›n› oldukça dar

bir dünya görüflü üzerine kurmufllard›r.

Genellikle günlük hayatlar›nda en önem

verdikleri konulardan biri takip ettikleri te-

levizyon dizilerini veya ünlü bir sinema fil-

mini kaç›rmamakt›r. Söz konusu kifliler için

bunlardan daha büyük bir amaç ise, sosyal

etkinlikler gösteren bir kulüpte görev al-

mak olabilir. 

Baflka bir insan grubunun zihinleri ise

tamamen iflleri ile meflguldür. Hayatlar› bo-

yunca ifl yerleri ile evleri aras›nda gidip ge-

lirler. 20-25 yafl›nda ifl hayat›na bafllayan bir

insan, yaklafl›k 40 sene boyunca ayn› iflleri
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yapar; hep Cuma gününün gelmesini, vergi ay›n› problemsiz geçirmeyi,

ev kiras›n› biraraya getirmeyi ve çocuklar›n›n gelece¤ini garanti alt›na al-

may› hedefler. Bu zaman zarf›nda ülkesinde ve dünyada meydana gelen

olaylar ise onu pek ilgilendirmez. Herfleyin sadece ticaretini etkileyecek

k›sm› ile ilgilenir. Geliflen her türlü olaya kolayl›kla uyum sa¤lar ve dün-

yadaki geliflmeler üzerinde hiçbir zaman düflünmez. En fazla bu olayla-

r›n kendi iflini nas›l etkiledi¤i ile ilgili yak›n›r ve flikayette bulunur. Veya

televizyon programlar›nda sabahlara kadar tart›fl›r ama hiçbir sonuç elde

edemeden ve çözüm getirmeden kald›¤› yerden hayat›na devam eder. 

Baz› gençler de ayn› amaçs›zl›k ve boflluk içerisindedirler. Büyük bir

ço¤unlu¤unun, ülkelerini kimlerin yönetti¤inden, ülkeyi yönetenlerin

hangi düflünceleri savunduklar›ndan, bunun ülkenin savunmas›ndan

ekonomisine, e¤itim sisteminden adalet sistemine kadar nas›l bir etkisi

olabilece¤inden haberleri bile yoktur. Dünyada meydana gelen olaylar›n

ve geliflmelerin büyük bir k›sm›n› bilmezler. Hatta ak›llar›n› dünya tarihi-

ne geçecek kadar önemli olan olaylar›n önemini dahi fark edemeyecek ka-

dar  bofl konularla meflgul ederler. Aralar›ndaki konuflmalar, bilgisayar

oyunlar›, internette kurduklar› arkadafll›klar, k›z veya erkek arkadafllar›,

okulda olan olaylar, nas›l kopya çektikleri, hafta sonu kimin nereye gitti-

¤i ve ne giydi¤i ya da futbol maçlar› gibi konulardan öteye gitmez. Za-

man zaman baz› dergilerde yer alan anket sonuçlar›nda da görülebilece-

¤i gibi, "En büyük idealiniz nedir?" diye soruldu¤unda, ya bir mankene

benzemek istediklerini ya da ünlü bir grubun gitarc›s› gibi gitar çalabil-

meyi amaçlad›klar›n› söylerler. 

Amaçs›zl›klar›ndan dolay› kendilerini hiçbir konuda gelifltirmeyi dü-

flünmezler. Örne¤in daha güzel ve etkileyici konuflmay› ak›llar›na dahi

getirmezler; çünkü anlat›p da insanlar› etkilemeyi düflündükleri tek bir fi-

kirleri yoktur. Veya hiç kitap okumazlar. Bir fikri ve amac› olan kifli, hem

kendi düflüncelerine hem de karfl› düflüncelere ait kitaplar› okur, karfl› dü-

flünceyi daha iyi tan›may› ve böylece tüm zay›f yönlerini belirlemeyi he-

defler. Ama insan›n bir fikri olmay›nca, elbette mevcut fikirlerin varl›¤›

onun için bir anlam ifade etmeyecektir. Hatta bu insanlar, mevcut fikir ve

dünya görüfllerinden de haberdar de¤ildirler. Birçok toplumda kitap ve
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gazete okuma oran›n›n son derece düflük olmas›, ama bunun yan›s›ra de-

dikodu gazetelerinin ve programlar›n›n büyük ra¤bet görmesi, baz› in-

sanlar›n bofl vakitleri olmas›na ra¤men günlerini kendilerine hiçbir fley

kazand›rmayan dizilerle ve faydas› olmayan televizyon programlar› ile

harcamalar› bu amaçs›zl›¤›n ve yozlaflman›n bir sonucudur. 

‹nsanl›k için as›l tehlikeli olan ise, insanlar›n birço¤unun amaçs›zl›¤›-

n›n ve dünyadan "bihaber" olmas›n›n yan›s›ra, bir fikre ve dünya görüflü-

ne sahip olan insanlar›n büyük bir kesiminin de "bat›l" ve insanl›k için

"zararl›" olan fikirleri savunuyor olmalar›d›r. Çünkü bir yanda insanlara

zarar verecek düflüncelerin önderleri ve savunucular›, di¤er yanda da ya-

n›bafl›ndaki tehlikenin fark›na bile varamayacak kadar bofl ve "nereye

çeksen gelen" kalabal›k bir insan toplulu¤u bulunmaktad›r. 

Anarfli ve terör yanl›s›, ülkelerine ve milletlerine zararl› fikirlere sahip

kifliler, çevrelerinde örne¤in okul kantinlerinde kendi fikirlerine yandafl

toplarken, amaçs›z ve fikirsiz bir genç kantinde oturup bofl bofl çevresine

bakar yada en fazla ka¤›t oynar. O anda yan›bafl›ndaki bir insan›n, son de-

rece tehlikeli fikirlerle zehirlendi¤inin, belki çok k›sa bir süre sonra ülke-

sinin polisine, askerine ve masum insanlar›na silah›n› çevirecek olan az›l›

bir suçlu olaca¤›n›n fark›na bile varmaz. Bunun fark›na varsa bile bu teh-

like onun umurunda olmaz. Zaten bu duruma ak›lc› bir biçimde müdaha-

le edecek bilinci ve sorumlulu¤u da gösteremez.

Allah bir ayetinde baz› insanlar›n içinde bulunduklar› bu amaçs›zl›¤a

flöyle dikkat çekmektedir: 

Onlar› b›rak; yesinler, yararlans›nlar ve onlar› (bofl) emel oyalayadursun.

‹lerde bileceklerdir. (Hicr Suresi, 3) 

Dikkat edilirse, üniversitelerde herhangi yeni bir uygulama bafllat›ld›-

¤›nda tepki veren kesim, do¤ruyu ve güzel olan› savunmad›¤› için tepki-

siyle çevresine faydadan çok zarar verir. Di¤er kesim ise onlar› do¤ru ola-

na ça¤›racaklar›na, devlete ba¤l›l›¤›, isyankarl›ktan uzak durmay› ö¤ütle-

yeceklerine, tepkisiz kalmay›, bu zararl› fikirlere müdahale etmeyip seyir-

ci kalmay› tercih ederler. Bu arada di¤erleri de kin ve nefretle ortaya ç›kar,

sloganlarla, alk›fllarla, tafl ve sopalarla yürüyerek insanlara zulmün ve
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dehfletin baflka bir yönünü gösterirler. Ancak tüm çabalar› bofla gider;

çünkü bu kifliler Allah'›n bildirdi¤i do¤rular› savunmamakta, aksine Ku-

ran ahlak›na uygun olmayan her türlü davran›fl› göstermektedirler. Allah

bir ayetinde inkar eden insanlar›n dünyadaki çabalar›n›n bofla gidiflini

flöyle bildirir: 

Rablerini inkar edenlerin durumu fludur: Onlar›n yapt›klar›, f›rt›nal› bir

günde rüzgar›n fliddetle savurdu¤u bir kül gibidir. Kazand›klar›ndan hiç-

bir fleye güç yetiremezler. ‹flte uzak bir sap›kl›k (içinde olmak) budur. (‹b-

rahim Suresi, 18) 

‹nsanlar›n bu duruma düflmemeleri için tek çözüm ise, onlar›n "sade-

ce kendi hayatlar›n› sürdürebilmek ve ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için

yaflayan" insanlar olmamalar›n›  sa¤lamakt›r. Bunun için söz konusu kifli-

leri, di¤er insanlara hizmet etmeyi, sadece kendi flahsi sorunlar›n› ya da

ülkelerindeki problemleri de¤il, tüm dünyadaki sorunlar› çözmeyi hedef-

leyen ve bu yolda çaba gösteren bireyler olmalar› yönünde teflvik etmek

gerekmektedir. ‹nsanlara hedef olarak en do¤ruyu ve en güzeli gösteren

ise Allah'›n insanlar için seçti¤i ve Kuran'la bildirdi¤i dindir: 

Öyleyse sen yüzünü Allah'› birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'›n o f›t-

rat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r. Allah'›n yarat›fl› için

hiçbir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak in-

sanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 30)

‹nsanlar› yaratan Allah, onlar›n en rahat edecekleri, huzuru ve güveni

en fazlas›yla bulabilecekleri dini de yaratm›flt›r. Dolay›s›yla din d›fl›nda

hiçbir felsefe veya fikir ak›m›, insanlara arad›klar› mükemmelli¤i ve gü-

zelli¤i veremez. Bu nedenle hatal› fikirlerin savunuculu¤unu yapan in-

sanlara da, fikirlerinin neden hatal› ve geçersiz oldu¤u delilleri ile anlat›l-

mal› ve bunun yerine do¤rusu ö¤retilmelidir. 

Kuran ahlak›n›n anlat›lmas›, hem amaçs›z ve bafl›bofl insanlar›n hem

de yanl›fl fikirlerin pefline körü körüne tak›lm›fl olanlar›n, dünyan›n bir

amaç u¤runa yarat›ld›¤›n› görüp anlamalar› aç›s›ndan son derece önemli-

dir. Allah Kuran'da "…insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye yarat-

t›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetiyle insanlar›n yarat›l›fl amac›n› bildirmifltir. 

Her insan bir gün mutlaka ölecektir. Gerçek ve sonsuz hayat› öldükten
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sonra bafllayacakt›r. Bu dünyada yaflad›¤› hayat›n amac› ise, gerçek haya-

t›nda Allah'›n hoflnut oldu¤u ve cennetinde a¤›rlad›¤› bir insan olabilmek

için çal›flmakt›r. Her insan›n dünya hayat›ndaki tavr›, idealleri ve inanc›

ahiretteki sonsuz hayat›n›n cennette mi yoksa cehennemde mi geçece¤ini

belirleyecektir. Bu nedenle baz› insanlar›n umursuzca, bofl ve  de¤ersiz ifl-

lerle oyalanmalar›, bunlarla ömürlerini tüketmeleri, sanki bu dünyada

bulunmalar›n›n bir amac› yokmufl gibi davranmalar›, bu insanlar›n acilen

uyar›lmalar› ve içinde bulunduklar› gafletten uyand›r›lmalar› gerekti¤ini

göstermektedir. 

Dünyadaki amac›n›n Allah'›n hoflnutlu¤unu, rahmetini ve cennetini

kazanmak oldu¤unun bilincinde olan bir insan ise çevresinde olup biten

hiçbir olaya karfl› duyars›z ve kay›ts›z kalamaz. Her olay›n Allah'›n r›za-

s›n› kazanmak için bir f›rsat oldu¤unu bilir ve her zaman bunun bilincin-

de hareket eder. Çevresinde ve tüm dünyada gördü¤ü bozukluklar veya

zulüm vicdan›n› rahats›z eder. Örne¤in zorluk içinde yaflamlar›n› sürdü-

ren, k›fl›n so¤u¤unda sokaklarda yaflamak mecburiyetinde olan, ailesiz

her çocu¤un sorumlulu¤unu üzerinde hisseder. Allah'›n "Öyleyse, sak›n

yetimi üzüp-kahretme. ‹steyip-dileneni azarlay›p-ç›k›flma." (Duha Su-

resi, 9-10) ayetlerinde bildirdi¤i gibi, onlara güzellikle davran›r. Onlar›n

içinde bulunduklar› durumdan kurtulabilmeleri için çaba harcar, çözüm

arar. Ancak sadece kendisinin veya çevresindeki birkaç kiflinin güzel ah-

lakl› davranmas›yla bu durumdaki çocuklar›n kurtulamayaca¤›n› bilir.

Bu nedenle tüm insanlar›n Kuran ahlak›n› yaflamalar› için çaba harcar. 

Amaçs›zl›¤›n Neden Oldu¤u Bencillik

‹nsanlar›n amaçs›zl›klar›, bencil, umursuz, sadece kendi ç›karlar›n› dü-

flünen, olaylara karfl› duyars›z ve tepkisiz insanlar ve dolay›s›yla toplum-

lar oluflmas›na neden olmaktad›r. Tek amac› hayat›n› devam ettirebilmek

olan bir insan, çevresinde olup biten olaylar aras›ndan sadece kendi haya-

t›na yönelik olanlar› alg›lar ve yaln›zca onlar›n üzerinde durur. Örne¤in

ticaret yapt›¤› ülkede iç savafl ç›kt›¤›n› ö¤rendi¤inde tek kayg›s› oradan

kazanaca¤› paran›n ak›betinin ne olaca¤›d›r. Ama hiçbir zaman o ülkede
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katledilen insanlar›, zulme u¤rayarak öl-

dürülen bebekleri, insanlar›n yaflad›klar›

korku ve çile dolu hayat› düflünmez.

Bunlar› akl›na dahi getirmez. Sadece

kendi paras›n›n derdine düfler, o insanla-

ra herhangi bir flekilde yard›mc› olmay›

planlamaz. ‹flte bu, baz› insanlar›n makul

karfl›lad›¤›, zaten böyle olmas› gerekti¤i-

ni düflündükleri bencillik ve umursuzluk

örneklerinden sadece bir tanesidir. 

Hemen her gün dünyan›n dört bir kö-

flesinde Kuran ahlak›n›n yaflanmamas›n-

dan kaynaklanan kar›fl›kl›klara ve dinsiz-

li¤in meydana getirdi¤i zulüm ortam›n-

dan dolay›  zarara u¤rayan, dayan›lmas›

güç zorluklar yaflayan insanlar›n hayatla-

r›na gazetelerde veya televizyonlarda flahit oluruz. Örne¤in Filistin'de,

Endonezya'da, Kosova'da, Çeçenistan'da veya dünyan›n herhangi baflka

bir yerinde bir avuç toprak için yerlerde sürüklenen, çocuklar›n›n gözü

önünde tekmelenen insanlar, ellerinde tafllarla kendilerini savunmaya ça-

l›flan küçük çocuklar herkesin bildi¤i görüntülerdir. Ancak baz› insanlar

bütün bu manzaralar› görüp rahat rahat uyuyabilmekte, "bana dokunma-

yan y›lan bin yaflas›n" mant›¤›yla hareket edebilmektedir. Bu insanlar

"büyük" düflünmeye, "üstün" bir ahlaka ve "güçlü" bir vicdana göre ya-

flamaya al›flmad›klar› için böyle bir umursamazl›¤› do¤al karfl›layabil-

mektedirler. 

Oysa buradaki vicdan körelmesini görebilmek için insan›n kendisini

zulme u¤rayan bir kimsenin yerine koymas› yeterli olacakt›r. Örne¤in bu

insan, suçsuz  insanlar›n katledildi¤i, eflinin, çocuklar›n›n, kardefllerinin,

anne babas›n›n zulme u¤rad›¤›, açl›ktan ve dayan›lmaz bir yoksulluktan

dolay› zorlukla ayakta durabildi¤i, hasta çocu¤unu tedavi ettirebilecek

paras›n›n ve imkan›n›n olmad›¤› veya sebepsiz yere evinden ve yurdun-

dan ç›kar›ld›¤› bir ortamda yafl›yor olsa… Ve karfl›s›nda böyle bir ortam-
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da bulunmayan ama kazanaca¤› paran›n derdine düflmüfl, "Bu insanlar›

ben mi kurtaraca¤›m?" diyerek duyars›zlaflm›fl bir insan görse ne düflü-

nür? Bu insan›n ne kadar vicdans›z, umursuz ve insaniyetsiz oldu¤unu

fark etmez mi?

Oysa ki halden anlamak ve vicdanl› davranmak için bir insan›n kendi-

sinin zulüm görmesi flart de¤ildir. Kiflinin bu insanlar›n içinde bulundu-

¤u durumu görmesi ve gördüklerini Kuran ahlak›na göre de¤erlendirme-

si yeterlidir. Ama insanlar Kuran ahlak›ndan uzaklaflt›kça, bu vicdan du-

yarl›l›¤›ndan da uzaklaflm›fl olurlar. Allah dinden uzak insanlar›n bu ben-

cil, duyars›z ve kat› tutumlar›n› ayetlerinde flöyle bildirir:

Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yarat›ld›. Kendisine bir fler (kötü-

lük) dokundu¤u zaman feryad› basar. Ona bir hay›r dokundu¤unda engel-

leyici olur (veya cimrilik eder). (Mearic Suresi, 19-21)

Allah Mearic Suresi'ndeki bu ayetlerin devam›nda ise "bencil" ve "ha-

ris" olmayan, muhtaç insanlar› gözeten kiflilerin var oldu¤unu da bildir-

mekte ve bu insanlar› flöyle tan›mlamaktad›r: 

Ancak namaz k›lanlar hariç; ki onlar, namazlar›nda süreklidirler.  Ve onla-

r›n mallar›nda belirli bir hak vard›r: Yoksul ve yoksun olan(lar)için. Onlar,

din gününü tasdik etmektedirler. Rablerinin azab›na karfl› (daimi) bir kor-

ku duymaktad›rlar. (Mearic Suresi, 22-27)

Allah'›n ayetlerde de bildirdi¤i gibi, Allah'tan korkup sak›nan insanlar,

zavall› insanlar›n sorumlulu¤unu üzerlerine al›rlar. Çünkü Allah dünya

hayat›nda insanlara do¤ru ve yanl›fl olmak üzere iki yol göstermifltir.

Allah Kuran'da bu gerçe¤i flöyle bildirir:

Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik. Ancak o, sarp yokufla gö¤üs germedi.

Sarp yokuflun ne oldu¤unu sana ö¤reten nedir? Bir boynu çözmek (bir kö-

leye özgürlük vermek)tir; ya da açl›k gününde doyurmakt›r, yak›n olan bir

yetimi, veya sürünen bir yoksulu. Sonra iman edenlerden, sabr› birbirleri-

ne tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

‹flte bunlar, sa¤ yan›n adamlar›d›r (Ashab-› Meymene). Ayetlerimizi inkar

edenler ise, sol yan›n adamlar›d›r (Ashab-› Mefl'eme). "Kap›lar› kilitlenmifl"

bir atefl onlar›n üzerinedir. (Beled Suresi, 10-20)

Yukar›daki ayetlerde do¤ru olarak gösterilen yol son derece aç›kt›r.
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Dolay›s›yla Allah'›n hoflnutlu¤unu, rahmetini ve cennetini kazanmay›

amaç edinen vicdanl› bir insan›n dünyada süregelen zulüm ortamlar›na

ya da zavall› ve muhtaç insanlara karfl› duyars›z kalmas›, bu insanlar›n

ak›betlerini düflünmemesi mümkün de¤ildir. 

Vicdan sahibi her insan unutmamal›d›r ki, bugün dünyan›n dört bir

yan›nda anarfli, zulüm ve zorbal›k milyonlarca insan›n sefalet ve dehflet

içinde yaflamalar›na neden olmaktad›r. "Onlar›n sefaletinden baflkalar›

mesul, benim bunda ne sorumlulu¤um olabilir ki" demek vicdan sahibi

bir insana yak›flmaz. Allah elbette ki güç yetirebilen, eli aya¤› tutan her ki-

fliye ahirette bu zavall› insanlar›n hesab›n› soracakt›r. Meydan›, bu insan-

lara zulmedilmesine zemin haz›rlayan fikir ak›mlar›na b›rakan, nas›lsa

kendisine bir zarar vermiyor diye insanl›¤› yok etmeyi amaçlayan ideolo-

jiler ile mücadele etmeyen her insan, kabul etsin veya etmesin, zulmeden-

lerle ayn› cephede yer al›yor demektir. Din ahlak› yaflanmad›¤› sürece, so-

rumsuz ve bafl›bofl oldu¤unu zanneden, kimseye hesap vermek zorunda

olmad›¤›n› düflünen, sadece kendi ç›karlar›n› koruman›n ve hayatta kal-

man›n hesab› içinde olan insanlar›n oluflturdu¤u bir toplum modeli ha-

kim olacakt›r. 

Nitekim, dinsizli¤in temelini oluflturan

materyalist felsefe ve materyalizme "söz-

de" bilimsel destek sa¤layan evrim teorisi-

nin temelinde, manevi de¤erlerden tama-

men yoksun, hiç kimseye hesap vermek

zorunda olmayan, sorumsuz ve bafl›bofl

bir insan modeli oluflturma emeli vard›r.

Evrim teorisine göre insan tesadüflerin

oluflturdu¤u, maymundan türemifl, gelifl-

mifl bir hayvand›r. ‹nsana böylesine ilkel

gözle bakan bir inançta, di¤er insanlar için

fedakarl›k yap›lmas›, ac› çeken bir insan›n

kurtar›lmas›, ona flefkat ve merhamet du-

yulmas› beklenemez. Dahas› evrim teori-

sine göre hayat sadece güçlülerin yaflama
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... Bir boynu çözmek 
(bir köleye özgürlük

vermek)tir; ya da açlık
gününde doyurmaktır,
yakın olan bir yetimi,

veya sürünen bir
yoksulu. Sonra iman

edenlerden, sabrı
birbirlerine tavsiye

edenlerden, merhameti
birbirlerine tavsiye
edenlerden olmak...
(Beled Suresi, 13-17)  



hakk› elde etti¤i bir mücadele yeridir, zavall› ve zay›f olan yok olmaya

mahkumdur. Dünya üzerindeki insanlar y›llard›r okullardan, televizyon

ve gazetelerden, çevrelerindeki insanlardan bu telkini almaktad›rlar. Bu

telkini ortadan kald›rman›n, insanlar aras›nda flefkat, merhamet, yard›m-

laflma ve dayan›flma duygular›n› yerlefltirmenin tek yolu, insanlara Kuran

ahlak›n› tebli¤ etmek ve dinsizli¤in dünyada ve ahirette getirece¤i kay›p-

lar› anlatmakt›r. Bu, her Müslüman›n üzerine düflen önemli bir sorumlu-

luktur. Böyle büyük ve flerefli bir sorumlulu¤u üstlenenlere Allah güzel

bir sonuç vaat etmifltir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmifltir:

Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onla-

r› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤en-

di¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkula-

r›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve

Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte on-

lar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
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Asla ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r ki, bugün
dünyan›n dört bir yan›nda yaflanan zulümler,
haks›zl›klar, zorbal›klar ve iflkenceler, vicdan
sahibi her insan›n çözüm aramas› gereken
konulard›r. Ancak zulme r›za gösteren bir
insan, bunlar› görmezlikten gelebilir.
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Hay›r; aksine, siz

yetime ikram

etmiyorsunuz.

Yoksula yedirmek

için birbirinizi teflvik

etmiyorsunuz. Miras›,

s›n›r tan›maz (helal,

haram ald›rmaz) bir

tarzda yiyorsunuz.

Mal› 'bir y›¤ma

tutkusu ve h›rs›yla'

seviyorsunuz.

(Fecr Suresi, 17-20)
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HH
er tavr›n›n bir karfl›l›¤› oldu¤unun

bilincinde olan ve Allah'a kavufla-

ca¤›n› bilen bir insanla, kimseye

hesap vermek zorunda olmad›¤›n› zanne-

den bir insan›n davran›fllar› aras›nda bü-

yük bir farkl›l›k vard›r. Allah korkusu ol-

mayan bir insan her türlü kötülü¤ü iflleye-

bilir, ç›karlar› için her türlü ahlaks›zl›¤a göz

yumabilir. Örne¤in çok s›radan bir sebep-

ten veya dünyevi bir ç›kar için "gözünü bi-

le k›rpmadan" adam öldürebilen bir insan,

bunu Allah'tan korkup sak›nmad›¤› için ya-

par. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe kesin

bir bilgiyle iman etse, asla ahirette hesab›n›

veremeyece¤i bir fley yapamaz. 

Kuran'da Hz. Adem'in o¤ullar›ndan ör-

nek verilerek Allah'tan korkan bir insanla

korkup sak›nmayan bir insan aras›ndaki

keskin farkl›l›¤a dikkat çekilmifltir:

Onlara Adem'in iki o¤lunun gerçek olan

haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaflt›racak

birer kurban sunmufllard›. Onlardan biri-

ninki kabul edilmifl, di¤erininki kabul

edilmemiflti. (Kurban› kabul edilmeyen)

Demiflti ki: "Seni mutlaka öldürece¤im."

(Öbürü de:) "Allah, ancak korkup-sak›nan-

lardan kabul eder."

"E¤er beni öldürmek için elini bana uzata-

cak olursan, ben seni öldürmek için elimi

sana uzatacak de¤ilim. Çünkü ben, alemle-

rin Rabbi olan Allah'tan korkar›m." (Maide

Suresi, 27-28)
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Allah korkusu olmayan taraf, kardeflini hiçbir suçu olmad›¤› halde, gö-

zünü bile k›rpmadan öldürebilirken, di¤eri ölüm tehdidi ald›¤› halde kar-

deflini öldürmeye yeltenmeyece¤ini söylemektedir. ‹flte bu, o kiflinin sahip

oldu¤u Allah korkusunun bir sonucudur. O halde toplumun tüm bireyle-

ri Allah korkusuna sahip oldu¤unda cinayet, zulüm, haks›zl›k, adaletsiz-

lik gibi Allah'›n hoflnut olmayaca¤› tüm olaylar son bulacakt›r. 

‹nsanlar›n ahlaks›zl›klar›n›n ve zalimliklerinin bir di¤er nedeni ise

dünyaya olan tutkulu ba¤l›l›klar›d›r. Bu yap›daki insanlar dünyada fakir

kalma, gelece¤ini garanti alt›na alamama endiflesi tafl›rlar. Bu nedenle

birçok insan rüflvet, yolsuzluk, h›rs›zl›k, yalanc› flahitlik, fuhufl gibi suç-

lar› al›flkanl›k haline getirir. Oysa Allah'a iman eden bir insan için

Allah'›n raz› olmas› herfleyin üzerindedir. Böyle bir insan Allah'›n hofl-

nutlu¤unu kaybedece¤ini bildi¤i bir fleyden fliddetle sak›n›r. Sadece

Allah'tan korkar; ne ölüm, ne açl›k, ne de baflka bir zorluk onu do¤ru bil-

di¤i yoldan ay›ramaz. 

Dolay›s›yla da Allah korkusu olan bir insan, koflullar ne olursa olsun

Kuran ahlak›ndan taviz vermez. Böyle bir insan ayn› zamanda son dere-

ce güvenilirdir de. Her zaman vicdanl› tav›rlar gösterir. Tek bafl›na oldu-

¤unda bile, Allah'›n kendisini gördü¤ünü ve iflitti¤ini bildi¤i için, hiçbir

koflul alt›nda vicdans›zca, zalimce  davranmaya kalk›flmaz. 

Dinsizlik ise vicdans›zl›¤› teflvik eder. Örne¤in bir kiflinin arabas›yla

bir insana çarpt›ktan sonra arkas›na dönüp bakmadan kaçmas›, o kiflinin

dinden uzak oluflunun bir göstergesidir. Can çekiflen, belki gerekli müda-

hale ile kurtar›labilecek bir insan› vicdans›zca kendi haline b›rakan kifli,

insanlardan kaçarak kurtulaca¤›n› düflünür. Ama bu s›rada Allah'›n her

an›na flahit oldu¤unu düflünmez. Oysa Allah'›n azab›ndan ve hesap gü-

nünden kaç›fl hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. Allah yap›lan tüm haks›z-

l›klar›n, zalimliklerin, vicdans›zl›klar›n karfl›l›¤›n› hesap gününde eksik-

siz olarak verecektir. Kuran'da Allah flöyle buyurmaktad›r:

…Kim ihanet ederse, k›yamet günü ihanet etti¤iyle gelir. Sonra her nefis

ne kazand›ysa, (ona) eksiksiz olarak ödenir. Onlar haks›zl›¤a u¤rat›lmaz-

lar. Allah'›n r›zas›na uyan kifli, Allah'tan bir gazaba u¤rayan ve bar›nma

yeri cehennem olan kifli gibi midir? Ne kötü bar›nakt›r o. (Al-i ‹mran Su-

resi, 161-162)
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Allah korkusunun olmamas›n›n bir insan›n üzerinde yapaca¤› en büyük tahribatlardan biri, vic-
dans›zl›kt›r. Vicdans›z insanlar ac› çeken, zor durumda olan insanlara yard›m etmek için çaba
harcamazlar.
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‹nsanlara Allah'›n ayetleri hat›rlat›ld›¤› ve bu önemli gerçek telkin

edildi¤i takdirde bu tarz vicdans›zl›klar da engellenmifl olacakt›r.

Dinden uzak insanlar›n vicdans›zca tav›rlar›na bir baflka örnek olarak

t›p konusunda e¤itim almad›¤› halde çeflitli alanlarda doktorluk yapan ki-

flileri de verebiliriz. Bu kimseler yeterli bilgi birikimleri ve tecrübeleri ol-

mad›¤› halde rahatl›kla insanlar› kand›rabilmekte, üstelik onlar›n sa¤l›k-

lar›n› tehdit edecek, ölümlerine sebep olabilecek kadar ciddi konularda

dahi böyle bir vicdans›zl›¤a baflvurabilmektedirler. Bunu yaparken dü-

flündükleri ise, kendilerine dünyevi birtak›m ç›karlar sa¤lamak ve para

kazanmakt›r. Oysa Allah bir ayetinde "emanetleri ehline teslim etmeyi"

(Nisa Suresi, 58) emretmifltir. Bir insan›n sa¤l›¤› da önemli bir emanettir.

Dolay›s›yla da Allah'›n bu ayeti uyguland›¤›nda, insanlar›n bilmedikleri

konularda çal›flma yapmalar›, di¤er insanlara zarar verebilecek giriflim-

lerde bulunmalar› söz konusu olmaz.

Allah'tan korkmayan insanlar›n yapt›klar› vicdans›zca tav›rlarla her

yerde, yaflam›n her an›nda karfl›laflmak mümkündür. Örne¤in Allah'›n

azab›n› uzak gören, düflünmeyen bir insan kolayl›kla masum bir insana

iftira atabilir. Onun için önemli olan insanlar› ikna edebilmek ve onlar›

söylediklerine inand›rabilmektir. Böyle bir insan Allah'›n herfleye flahit ol-

du¤unu ve ahirette hiçbir fleyin unutulmadan ortaya konaca¤›n› düflün-

mez. Bu nedenle iftirada bulundu¤u masum kiflinin zor durumda kalma-

s›, s›k›nt› çekmesi, hapis yatmas› gibi olaylar onun vicdan›n› rahats›z et-

mez. Oysa Allah iftira atman›n karfl›l›¤›n› Kuran'da flöyle bildirmifltir:

Kim bir hata veya günah kazan›r da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, ger-

çekten o, böyle bir yalan (bühtan)› ve apaç›k bir günah› yüklenmifltir. (Ni-

sa Suresi, 112)

Do¤rusu, uydurulmufl bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davra-

nan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir fler saymay›n, aksine o sizin

için bir hay›rd›r. Onlardan her bir kifliye kazand›¤› günahtan (bir ceza) var-

d›r. Onlardan (iftiran›n) büyü¤ünü yüklenene ise büyük bir azab vard›r.

(Nur Suresi, 11)

Allah'tan korkup sak›nmayan bir insan di¤er insanlara kesinlikle de-

¤er vermez. Örne¤in ço¤u lokanta sahibinin mutfaklar›nda s›hhi koflulla-
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ra dikkat etmemelerinin, yafll› insanlara hürmet edilmemesinin, ilkyard›-

ma kald›r›lan acil hastalar›n yeterli ilgiyi görmedikleri için ölmelerinin,

zavall› insanlar›n itilip kak›lmalar›n›n, bir avuç toprak için milyonlarca

masum insan›n katledilmesinin nedeni, insanlar›n Allah korkusuna sahip

olmamalar›d›r.

Allah korkusuna sahip olan insanlardan oluflan bir toplumda, kimse

bu tür davran›fllarda bulunmaz. Tüm bunlar›n hesap günü karfl›s›na geti-

rilece¤ini bilir. Bu bilinçteki insanlardan oluflan bir topluma ise elbette hu-

zur ve güven duygusu hakim olur. Ayr›ca Allah'tan korkan insanlar fu-

hufltan ve her türlü çirkinlikten sak›nd›klar›, sayg›, flefkat ve merhamet

konusunda duyarl› olduklar› için aile yap›lar› da sa¤lam olur. Aile yap›s›

sa¤lam olan bir ülkede, insanlar›n birbirlerine ba¤l›l›klar› sayesinde dev-

let yönetimi de güçlü olur. 

Karfl›l›k Beklemeden ‹yilikte Bulunmak

Allah korkusu olan bir insan ayn› zamanda vicdan›na uyan ve daima

Kuran ahlak›na uygun hareket eden bir insand›r. Kuran'da tüm insanlara

karfl›l›ks›z olarak hay›r ifllemeleri, insanlara yard›m etmeleri, onlara güzel
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Sabah Gazetesi, 11/5/99

Sabah Gazetesi, 11/1/98

Sabah Gazetesi, 23/3/99

Hiçbir e¤itimleri ve tecrü-
beleri olmad›¤› halde, s›rf
maddi h›rslar› yüzünden
insanlar›n canlar›n› tehli-
keye atabilen kifliler vard›r.
Yandaki küpürlerde görü-
lenler, Allah korkular› ol-
mayan ve bu yüzden insan
hayat›na de¤er vermeyen
bu gibi kiflilere sadece bir-
kaç örnektir.
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bir yaflam sunmaya çal›flmalar› emredilir. Bir ayette "Daha çok istekte bu-

lunmak için iyilik yapma." (Müddessir Suresi, 6) emriyle, insan›n yap-

t›klar›nda dünyevi bir ç›kar gözetmemesi gerekti¤ine dikkat çekilmifltir.

Allah'›n bu emirlerine uyan ve yapt›klar›ndan dünyevi bir karfl›l›k bekle-

meyen bir insan›n tek bir amac› vard›r; o da Allah'›n kendisinden raz› ol-

mas›, onu cennete lay›k bir kul olarak kabul etmesidir. 

Ancak dikkat edilirse günümüzde yap›lan hay›r ifllerinin büyük bir

k›sm› dünyada kazan›lacak bir karfl›l›¤a dayand›r›lmaktad›r. Örne¤in bir

ifladam› "sözde" yard›m için vak›f kurar, ancak as›l amac› ödeyece¤i ver-

ginin düflmesini sa¤lamakt›r. Görünürde maddi bir karfl›l›k elde etmiyor

olsa bile, yapt›¤› yard›m tüm halka gazeteler ve televizyon programlar›

arac›l›¤› ile duyurulur. Bunun sonucunda elde etti¤i karfl›l›k ise gösterifl-

tir. Buna benzer birtak›m ç›karlar u¤runa yap›lan yard›mlar asl›nda ço-

¤unlukla ifle de yaramaz. Sadece insanlar›n görüp takdir edecekleri k›s›m-

lar› gösteriflli hale getirilir. Örne¤in t›rlarla yiyecek yard›m› gönderilir,

ama ya yiyecekler ihtiyaca yönelik olmaz ya da bozuk ç›kar. Veya gönde-

rildi¤i yerde bu yiyeceklerin da¤›t›m›n› sa¤layacak bir sistem düflünülme-

di¤i için tonlarca yiyecek heba olur. 

Baflka bir örnek olarak da flunu verebiliriz: Siyasetle ilgilenen baz› in-

sanlar›n genelde a¤›zlar›nda hep amaçlar›n›n hizmet oldu¤u slogan› var-

d›r. Ama bu kifliler bakan olarak seçilmediklerinde bir anda partilerine

olan sadakatlerini ve sözde "amaçlar›"n› bir kenara iterek, gerçek amaçla-

r›n›n mevki ve makam oldu¤unu gösterebilmektedirler. Bu zihniyetteki

insanlar›n toplumlara ne kadar fayda getirecekleri ise flüphelidir. 

K›sacas› samimi niyetle yap›lmayan ifllerin bir bereketi ve faydas› ol-

maz. Allah bu gerçe¤i bir ayetinde flöyle bildirir: 

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmay›p, insanlara karfl› gös-

terifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakala-

r›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir

kayan›n durumuna benzer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur düfltü mü, onu ç›-

r›lç›plak b›rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiçbir fleye güç yetiremez

(elde edemez)ler. Allah, kafirler toplulu¤una hidayet vermez. (Bakara Su-

resi, 264)
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Samimi bir niyetle, insanlara fayda sa¤lamak ve karfl›l›¤›nda Allah'›n

hoflnutlu¤unu kazanmak için yap›lan hay›rlar ise Allah'›n ayetinde bildir-

di¤i gibi son derece bereketli ve kazançl› olur. Allah insanlar›n samimi ni-

yetlerine karfl›l›k olarak her ifllerinde onlar› baflar›ya ulaflt›r›r, onlara iflle-

rinde fayda sa¤layacak çeflitli yollar açar. Bir ayette bu gerçe¤e flöyle dik-

kat çekilmifltir:

Yaln›zca Allah'›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde olan› köklefltirip- güç-

lendirmek için mallar›n› infak edenlerin örne¤i, yüksekçe bir tepede bulu-

nan, sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örne¤i-

ne benzer ki ona sa¤nak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi (vard›r).

Allah, yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 265)

Sadece Allah'›n r›zas›n› gözeten bir insan›n yapaca¤› hay›rlar›n, göste-

rece¤i fedakarl›klar›n s›n›r› da yoktur. Dinden uzak bir toplumda birçok

insan herhangi bir fedakarl›¤›n alt›nda mutlaka bir ç›kar vard›r diye dü-

flünür. Oysa ki bu mant›k, dinsizli¤e aittir. Çünkü Allah r›zas›n›n aranma-

d›¤› bir toplumda, yaln›zca ç›karlar ön planda tutulur. ‹nananlar ise

Allah'›n r›zas› d›fl›nda hiçbir ç›kar gözetmezler:

Adaklar›n› yerine getirirler ve flerri (kötülü¤ü) yayg›n olan bir günden kor-

karlar. Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime

ve esire yedirirler. "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›, zor-

lu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den korkuyoruz." Art›k Allah, onlar› böyle

bir günün flerrinden korumufl ve onlara par›lt›l› bir ayd›nl›k ve bir sevinç

vermifltir. (‹nsan Suresi, 7-11)

‹flte kitab›n ilerleyen bölümlerinde çok detayl› olarak inceleyece¤imiz

sorunlar›n çözümleri Allah'›n ayetleriyle aç›klanm›flt›r. Yaln›zca Kuran

ahlak›n› yaflamak bu sorunlar› köklü olarak ortadan kald›rabilir. Fakir in-

sanlar›n ihtiyaçlar›n›n gözetilmesi, yafll›lara gerekli sayg›n›n gösterilmesi,

çocuklar›n güzel bir ahlakla yetifltirilerek dejenerasyondan uzak tutulma-

lar›, çeflitli felaketlere u¤rayan toplumlara acil yard›mlar›n ulaflt›r›lmas›,

haks›z yere bir ülkeye savafl açan, hiçbir suçu olmayan binlerce insan› kat-

leden zalim fikir sistemlerinin çökertilmesi, devlete ve millete isyankar

bir yap›ya göz yumulmamas› ve bunlar gibi her türlü sorunun tek çözü-
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mü Allah'›n insanlara yol gösterici olarak indirdi¤i Kuran'a uymakt›r. Ku-

ran'da emredilen ahlaki özellikler yafland›¤› müddetçe dünya üzerindeki

her türlü fesat ortadan kald›r›labilecektir. Aksinde ise insanlar kendi ken-

dilerini bilerek zalim bir sisteme mahkum etmifl olurlar. Allah Kuran'da

insanlar›n kendi kendilerine verdikleri zarara flöyle dikkat çekmifltir:

‹nsanlar›n kendi ellerinin kazand›¤› dolay›s›yla, karada ve denizde fesad

ortaya ç›kt›. Umulur ki, dönerler diye (Allah) onlara yapt›klar›n›n bir k›s-

m›n› kendilerine tadd›rmaktad›r. (Rum Suresi, 41)

Ak›l ‹le Gelen Çözümler

Dünya üzerinde yaflanan sorunlara çözüm bulabilmek ve her alanda

insanl›¤a fayda sa¤layabilmek için ak›l, basiret (keskin görüfl, özü kavra-

y›fl gücü) ve feraset gibi özelliklere sahip olabilmek son derece önemlidir.

Ve bu özelliklerin elde edilmesi de yine sadece Kuran ahlak›na uymakla

mümkün olabilir. Allah bir ayetinde iman›n getirdi¤i akla flöyle dikkat

çekmifltir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak›n›rsan›z, size do¤ruyu yanl›fltan ay›-

ran bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi ba¤›fllar.

Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

‹nsanlar kimi zaman karfl›laflt›klar› sorunlara çözüm getirmek isteyebi-

lirler. Ama bu kifliler de iman›n kazand›rd›¤› kavray›fla, çözüm bulma ka-

biliyetine, basiret ve ferasete sahip olmad›klar› için yeterli bir sonuç elde

edemezler. Ço¤u zaman iman›n flevki olmad›¤› için ald›klar› kararlar› uy-

gulama konusunda hep erteleme yaparlar veya önemli detaylar› hesapla-

yamad›klar› için çeflitli aflamalarda t›kan›p kal›rlar. 

Örne¤in bugün dünya ülkelerinin genelinde sokakta yaflayan kimsesiz

çocuklar önemli bir sorundur. Ancak bu çocuklara sahip ç›kmaya, onlar›n

suç ifllemelerine, uyuflturucu kullanmalar›na engel olmaya yönelik keskin

bir çözüm bir türlü al›namamaktad›r. Al›nan c›l›z tedbirler, yap›lan küçük

çapl› yard›mlar yeterli olmad›¤› için bu insanlar yaflamlar›n› sokaklarda

geçirmekte, sonunda da ya bir suçtan dolay› hapse at›lmakta, ya intihar

etmekte ya da bak›ms›zl›ktan ölmektedirler. Oysa bu çocuklara iyi bir e¤i-

30



timle Kuran ahlak› ö¤retilse, gerekli imkanlar sa¤lansa böyle hatal› yolla-

ra sapmazlar. Allah'tan korktuklar› için suça yönelmez, aksine devletleri-

ne, milletlerine fayda getirmeye çal›flan bireyler haline gelirler. 

Bu konuda bir baflka örnek ise tedavi masraf› yüksek bir hastal›¤a ya-

kalanan insanlar›n durumudur. E¤er hastal›¤a yakalanan kifli zenginse te-

davi olup hastal›ktan kurtulma imkan› vard›r. Ama e¤er hasta kifli fakir-

se, tedavi masraflar›n› karfl›layamad›¤› için aç›kça ölüme terk edilmekte-

dir. Hiç kimse ç›k›p bu konuya bir çözüm bulal›m, ak›lc› bir önlem alal›m

diye düflünmemektedir.

Kuflkusuz bu umursamaz tavr›n temelinde yine Allah korkusunun ek-

sikli¤i ve bundan kaynaklanan bir ak›ls›zl›k yatmaktad›r. Do¤ruyu yan-

l›fltan ay›rma konusunda eksik olan insanlar karfl›laflt›klar› sorunlara da

çözüm bulamamaktad›rlar. Bu, inkarc› insanlara has bir tutumdur. Allah

Kuran'da bu karakterdeki insanlar›n durumunu flöyle bildirmifltir:

‹nkar edenlerin örne¤i ba¤›r›p ça¤›rmadan baflka bir fley iflitmeyip (duydu-

¤u veya ba¤›rd›¤› fleyin anlam›n› bilmeyen ve sürekli) hayk›ran (bir hay-

van)›n örne¤i gibidir. Onlar, sa¤›rd›rlar, dilsizdirler, kördürler; bundan do-

lay› ak›l erdiremezler. (Bakara Suresi,  171)
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Bugün dünyada bin-
lerce evsiz çocuk,
kendilerine sahip ç›k›l-
mad›¤› için suç iflle-
meye ve uyuflturucu
kullanmaya müsait or-
tamlarda yaflamakta-
d›r. Büyük bir olas›l›k-
la bu çocuklar, gele-
cekte yaflad›klar› top-
lumlara fayda yerine
zarar getireceklerdir.
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Oysa Kuran ahlak›na tabi olan insanlar›n, sahip olduklar› ak›ldan kay-

naklanan çözüm bulma, kaynak bulma, organizasyon yapma kabiliyetle-

ri son derece geliflmifltir. Bu kiflilerin yönlendirmesiyle yap›lacak organi-

zasyonlar ile imkan sahibi birçok insan›n maddi olanaklar› bu yönde kul-

lan›labilir. Öncelikle insanlar mevcut sorundan haberdar edilebilir ve çö-

züm için öneriler sunulur. Örne¤in birkaç ifladam›n›n sokakta yaflayan ço-

cuklar›n bar›nacaklar› ve e¤itilecekleri yerleri haz›rlatmas› çok kolay ve

k›sa sürecek bir aflamad›r. Kuran ahlak›n› yaflayan bir toplumda maddi

imkan› yerinde olan her aile, bu çocuklardan yaln›zca birinin bak›m›n› ve

e¤itimini üstlense, böyle bir sorun köklü olarak ortadan kalkar. Güzel ah-

lakl› ve ak›ll› insanlar bu tip pratik çözümlerle her türlü sorunun alt›ndan

rahatl›kla kalkabilirler. Veya ayn› flekilde hasta olup tedavi masraflar›n›

karfl›layamayan insanlar›n tespit edilip, gerekli harcamalar›n›n özel bir

bütçeden karfl›lanmas› da çok rahatl›kla sa¤lanabilir. Bu tür konularda

önemli olan tüm dünyan›n sahip oldu¤u potansiyeli en hay›rl› olacak yer-

lere, israf› tamamen engelleyerek en verimli flekliyle kanalize etmektir.

Bu, Allah'›n Kuran'da insanlara emretti¤i bir davran›flt›r. 

Olaylara vicdanlar›n› ve ak›llar›n› kullanarak sahip ç›kan insanlar çok

h›zl› bir flekilde eksikleri ve ihtiyaçlar› tespit ederek, çözüm için yöntem-

ler üretebilirler. ‹nsanlar genellikle eksiklikleri göremezler veya görmez-

likten gelirler. Vicdanlar›n› rahats›z etse bile ne yapacaklar›n› bilemezler

veya harekete geçmeye üflenirler. Çünkü hayatlar›n›n büyük bir bölümü-

nü bu konuya ay›rmak zorunda kalacaklar›n› düflünür ve rahatlar›n› ka-

ç›rmak istemezler. Ancak ak›l ve vicdan sahibi kimselerin bu insanlar ye-

rine olaylar› organize etmeleri, insanlar› güçleri ve imkanlar› do¤rultu-

sunda yönlendirmeleri ve flevklendirmeleri sonucunda birçok sorun bü-

yük bir h›zla çözüme ulaflabilir. 

Teflvik etmek ve insanlar› harekete geçirerek hay›r ifllerinde arac› ol-

mak Kuran'da makbul olarak gösterilen bir özelliktir: 

Kim, güzel bir arac›l›kla arac›l›kta (flefaatte) bulunursa, ondan kendisine

bir hisse vard›r; kim kötü bir arac›l›kla arac›l›kta bulunursa, ondan da

kendisine bir pay vard›r. Allah herfleyin üzerinde koruyucudur. (Nisa Su-

resi, 85)
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Aksi bir davran›fl ise inkarc›lar›n özelli¤i olarak belirtilmifl ve insanlar

böyle bir ahlaktan menedilmifllerdir:

Hay›r; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek için birbi-

rinizi teflvik etmiyorsunuz. Miras›, s›n›r tan›maz (helal, haram ald›rmaz) bir

tarzda yiyorsunuz. Mal› 'bir y›¤ma tutkusu ve h›rs›yla' seviyorsunuz. (Fecr

Suresi, 17-20)

Gerçekte imkan oldu¤u halde, s›rf gerekli flekilde organize olunamad›¤› ve imkanlar
ak›lc› bir flekilde kullan›lmad›¤› için bugün birçok insan hastanelerde zor flartlar alt›n-
da tedavi edilmektedir. Kimileri ise paras›zl›k nedeniyle hiç tedavi olamamaktad›r. En
üstte soldaki resimde "Para Yoksa, Doktor da Yok" yaz›s› bu konuyu aç›klamaktad›r.

Sabah Gazetesi, 6/9/95

Newsweek Temmuz/99

Türkiye Gazetesi, 2/7/95

Hürriyet Gazetesi, 14/5/94

Yeni Yüzy›l Gazetesi, 18/12/96 

Yeni Yüzy›l Gazetesi, 18/7/95
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fiüphesiz Allah,

adaleti, ihsan›,

yak›nlara vermeyi

emreder; çirkin

utanmazl›klardan

kötülüklerden ve

zorbal›klardan

sak›nd›r›r. Size ö¤üt

vermektedir, umulur ki

ö¤üt al›p-düflünürsünüz.

(Nahl Suresi, 90)
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AA
dalet, toplumsal düzeni sa¤layan

en önemli unsurlardan biridir. Her

ülkenin kendine özgü bir adalet

sistemi vard›r. Ancak dünya geneline bakt›-

¤›m›zda, adaletin uygulanmas›nda karfl›la-

fl›lan zorluklar nedeniyle, sürekli ideal mo-

del aray›fl›n›n devam etti¤ini görürüz. 

Tüm dünyada ulafl›lmaya çal›fl›lan ideal

modelin temeli ise, insanlar aras›nda ayr›m

yap›lmadan, herkesin yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n›

tam olarak ald›¤› bir adalet mekanizmas›-

n›n oluflturulmas›d›r. Bu modele ulaflmak

için gelifltirilen yeni metodlara, farkl› yakla-

fl›mlara, üretilen projelere ve çözümlere

ra¤men, adaletin tam olarak sa¤lanmas›n-

da çeflitli güçlüklerle karfl›lafl›lmaktad›r. 

Bu gibi olumsuzluklar›n temel nedeni

ise toplumun genel ahlak yap›s›nda oluflan

bozulmalar ve çöküntülerdir. Allah'›n em-

retti¤i güzel ahlak›n yaflanmamas›ndan

kaynaklanan bu çöküntü, toplumlar› her

alanda olumsuz yönde etkilemektedir.

Doland›r›c›l›k, rüflvet, yolsuzluk, adalet-

sizlik ve bunlar›n benzeri daha pek çok ola-

y›n nedeni iflte bu çöküntüdür. Günlük ha-

yat›n her alan›nda bunun örneklerine rast-

lamak mümkündür. Örnek olarak ticari ha-

yatta çok s›k rastlanan olaylardan bir tane-

sini verelim. Bir ifladam› baflka bir kifliyi ra-

hatl›kla doland›rabilmekte ve o kiflinin pa-

ras›n›, evini, arabas›n› haks›z yere, hile ya-
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parak almakta bir sak›nca görmemektedir. Doland›rd›¤› kifli ile senelerdir

süregelen bir dostlu¤unun olmas›, doland›r›lan kiflinin maddi-manevi

pek çok yönden zor durumda kalacak olmas› gibi konular doland›ran ki-

fliyi hiç ilgilendirmez. Doland›r›c›l›k yapan kifli için dostluk, aile ba¤lar›,

manevi de¤erler, toplumsal kurallar, güzel ahlak gibi ölçüler geçerli de¤il-

dir. Bu kiflinin ölçüsü sadece kendi ç›karlar›n›n korunmas›d›r. 

Allah'›n tüm yapt›klar›ndan haberdar oldu¤unu, her hareketinin bir

gün hesab›n› verece¤ini hiç düflünmeyen, doland›r›c›l›¤›n haks›z bir

kazanç oldu¤unu, adaletli bir davran›fl olmad›¤›n› akl›na getirmeyen

bu kiflinin çevresindeki di¤er kiflilerle olan iliflkileri de bu do¤rultuda

olacakt›r.

Bu konuda flöyle bir örnek de verebiliriz. Bir insan doland›r›c›l›k yap-

man›n büyük bir suç oldu¤unu düflünebilir ve bu nedenle ömrü boyun-

ca, hiçbir flekilde böyle bir davran›flta bulunmayabilir. Ancak ayn› kifli

kendine bir ç›kar sa¤layabilece¤ini düflündü¤ü anda baflka bir insan ile il-

gili yalanc› flahitlikte bulunabilir, yapmad›¤› bir fleyden dolay› o kifliye if-

tira atabilir. Kendi içinde de flartlar›n onu zorlad›¤›n›, bakmas› gereken

bir ailesi oldu¤unu ve daha pek çok bahaneyi öne sürerek vicdan›n› rahat-

latabilir. Oysa bütün bu mazeretler iftira atman›n kötü bir ahlak oldu¤u

gerçe¤ini de¤ifltirmeyecektir.

Burada genel olarak tarif etti¤imiz model, toplum genelinde özellikle

kiflinin kendi menfaatlerinin zarar görece¤ini düflündü¤ü anlarda ortaya

ç›kmaktad›r. H›rs›zl›k yapan da, zulüm yapan da, doland›r›c›l›k yapan da

hep bu mant›kla hareket edecektir. Herkesin kendi ç›kar›n› gözetti¤i böy-

le bir toplumda sonuç olarak adaletsizlik, ç›kar kavgalar› ve kargafla orta-

ya ç›kacakt›r. 

Oysa Kuran ahlak›n› yaflayan bir kifli hangi flartlar alt›nda, ne gibi bir

zorlama ile karfl› karfl›ya olursa olsun böyle bir fleye tenezzül etmeyecek

ve güzel ahlak göstermekten vazgeçmeyecektir. Güçlü bir Allah korkusu

olan kifli, her yapt›¤›n›n, söyledi¤i her sözün bir gün karfl›s›na ç›kaca¤›

gerçe¤ini unutmaz. Yaln›zca kendi ç›karlar›n› düflünme, servet y›¤›p-bi-

riktirme, s›k›nt› ve ihtiyaç içinde olanlar› görmezlikten gelme gibi ahlaki

bozukluklar›n sonucunda ortaya ç›kan adaletsizli¤in elbette tek çözümü
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vard›r. Her olayda oldu¤u gibi bu konuda da çözüm Kuran ahlak›n›n in-

sanlar aras›nda yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Çünkü Allah iman eden ve bu üs-

tün ahlak› yaflayan kullar›na Kuran'da kesin bir adaleti emretmektedir:

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

Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun,

ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r… (Nisa Suresi, 135)

fiüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara vermeyi emreder; çirkin utanmaz-

l›klardan (fahfladan), kötülüklerden ve zorbal›klardan sak›nd›r›r. Size ö¤üt

vermektedir, umulur ki ö¤üt al›p-düflünürsünüz. (Nahl Suresi, 90)

Ayetlerde belirtilen bu adalet anlay›fl›na sahip insanlar›n yaflad›¤› bir

toplum, adaletsizli¤in asla yer alamayaca¤› bir ortam olacakt›r. Çünkü

Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir ortamda, en yak›n akrabalar da dahil ol-

mak üzere kiflinin yak›nl›k derecesi, maddi durumu ya da mevkisi gibi

flartlar›n hiçbir önemi olmadan keskin bir adalet uygulanmas› esast›r. 

Ancak günümüzde dünya ülkelerinde gördü¤ümüz uygulama daha

farkl›d›r. Kimi zaman bir insan›n maddi gücü, mevkisi, çevresi göz önün-

de bulundurularak iflledi¤i bir suç gözard› edilebilmektedir. Veya yapt›¤›

bir suçun karfl›l›¤›nda hak etti¤i ceza verilmeyebilmektedir. Oysa gerçek

adaletin yafland›¤› toplumlarda o anki durum ve flartlar gözetilerek, kifli-

nin ayr›cal›k yaratacak (akrabal›k, mal-mülk, itibar gibi) özellikleri dikka-

te al›nmadan adil bir tutum sergilenir. 

Gerçek Adalet Kuran Ahlak›n›n Yaflanmas› ile Sa¤lanabilir 37

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Kuran ahlak›n› yaflamayan
bir insan rahatl›kla dolan-
d›r›c›l›k yapabilir. Hatta
kendi ailesini, yak›nlar›n›,
çal›flt›¤› flirketi bile vicda-
n›nda hiçbir s›k›nt› duy-
madan doland›rabilir. 

Sabah Gazetesi, 9/5/99

Sabah Gazetesi, 26/1/99

Sabah Gazetesi, 19/8/98Hürriyet Gazetesi, 10/6/99



ÇÖZÜM KURAN AHLAKI

Gerçek Adaletin Yaflanmad›¤› Toplumlarda 

Ne Gibi Aksakl›klar Ortaya Ç›kar?

1. Yalanc› fiahitlikler Artar

Bilindi¤i gibi adaletin sa¤lanmas›nda ve do¤rular›n tespit edilmesinde

flahitlerin önemi büyüktür. Görgü tan›klar›n›n ifadeleri do¤rultusunda

pek çok olay k›sa sürede çözümlenebilir. Hakl› ve haks›z ay›rt edilebilir.

Ancak Kuran ahlak›n›n yaflanmad›¤› toplumlarda do¤ru olan› flahitler yo-

luyla tespit etmek güvenilir bir yöntem olmaktan uzakt›r. Çünkü Kuran

ahlak›na uymayan kifliler, adaletli bir flekilde do¤ruyu söylemek ve hakl›

olan›n yan›nda yer almak yerine, para karfl›l›¤›nda ya da herhangi bir ç›-

kar gözeterek rahatl›kla yalan söyleyebilirler.

Hatta kimi zaman çok önemli olmas›na ra¤men bir olayda flahitlik

yapmaktan da kaç›n›rlar. Çünkü bunun sonucunda zarar göreceklerini,

bafllar›n›n derde girece¤ini düflünürler. Oysa Allah bir ayetinde flahitli¤in

gizlenmemesi gerekti¤ini flöyle bildirmektedir:

…fiahidli¤i gizlemeyin. Kim onu gizlerse, art›k flüphesiz, onun kalbi gü-

nahkard›r. Allah, yapt›klar›n›z› bilendir. (Bakara Suresi, 283) 

Kimi zaman da bu kiflilerin bir kifliye olan kinleri ve nefretleri onlar›

do¤ruyu söylemekten al›koyar. Yalanc› flahitlik yaparak, olaylar› çarp›ta-

rak adaletle hükmedilmesine engel olurlar. 

Kuran ahlak›n› yaflamayan bu kifliler özellikle kendi ç›karlar› ve kendi

istekleri ön planda oldu¤u zamanlarda adaleti gözetmezler. Verdikleri ifa-

de sonucunda bir insan›n suçsuzken bofl yere senelerce hapishanede ka-

laca¤›n›, bu s›rada o kiflinin ve ailesinin çekece¤i s›k›nt›lar› ak›llar›na bile

getirmezler. Kendilerini söz konusu kiflinin yerine koyup, ayn› durumda

olsalar neler hissederlerdi diye de düflünmezler. 

Allah bu gibi insanlar›n içinde bulundu¤u duruma Kuran'da dikkat

çekmekte ve buna karfl›l›k flartlar ne olursa olsun adaletli davranmay›

flöyle emretmektedir: 

Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir

toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, takva-

ya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yapmakta ol-
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duklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

Adalet yapmak yerine korku, para, h›rs gibi kavramlar›n esiri olarak

hareket eden kifliler, ancak Kuran ahlak›n› benimsediklerinde üzerlerin-

deki bu a¤›rl›klardan kurtulacaklard›r. Allah'›n her an yanlar›nda oldu¤u-

nu bilerek hareket ettiklerinde, içinde bulunduklar› durum ne olursa ol-

sun, ne gibi bir tehdit, ne gibi bir korku alt›nda olurlarsa olsunlar, ne tür

bir menfaat teklif edilirse edilsin adaletten, do¤runun yan›nda olmaktan

kesinlikle taviz vermeyeceklerdir. Çünkü müminler, söyledikleri her sö-

zün ahiret gününde karfl›lar›na ç›kaca¤›n› ve hesab›n› vereceklerini bilen

insanlard›r. Allah bir ayetinde Kuran ahlak›n› yaflayan ve bundan taviz

vermeyen kiflilerin yalan yere flahitlikte bulunmayacaklar›n› flöyle bildir-

mektedir:

Ki onlar, yalan flahidlikte bulunmayanlar, bofl ve yarars›z sözle karfl›laflt›k-

lar› zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)

Adaleti gözetmek yerine kendi ç›karlar›n› gözeten kiflilerin düflünme-

si gereken baflka bir nokta da bir gün ayn› duruma kendilerinin de düfle-

bilece¤idir. O duruma düfltüklerinde kendileri adalet isteyecekler, do¤ru

flahitlik yapacak birini arayacaklard›r. ‹flte bu duruma düflmek istemeyen

her insan, Allah'›n emretti¤i güzel ahlak›n tebli¤ edilmesi konusunda ça-

ba harcamal›, kendisi de bu üstün ahlak› hiç taviz vermeden yaflamal›d›r.

2. ‹nsanlar›n Birbirlerini De¤erlendirmelerindeki 

Ölçü, Para ve Mevki Olur

Kuran ahlak›n› yaflamayan toplumlarda insanlar›n birbirlerini de¤er-

lendirirken esas ald›klar› ölçü para ve mevkidir. Toplumun bütün kesim-

lerine hakim olan bu anlay›fl›n örneklerini her yerde görmek mümkün-

dür. 

Bir ma¤azaya gelen iki farkl› kifliye karfl› ma¤aza görevlilerinin göster-

dikleri farkl› tav›rlar bu konudaki en belirgin örneklerden biridir. Müflte-

rilerin d›fl görünüfllerine göre tav›rlar›n› ayarlayan görevliler, zengin ol-

du¤unu tahmin ettikleri kifliye karfl› sayg›l› ve güler yüzlü davran›rken,

maddi durumu iyi olmayan müflteriye azarlar gibi davranacaklard›r. Her
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ikisi de ayn› fleyleri almak maksad›yla ma¤azaya girmifl olsalar da ma¤a-

za elemanlar›n›n tav›rlar› müflterilerin maddi durumlar›, d›fl görünüflleri

ya da ünlü olmalar› gibi ölçülere ba¤l› olacakt›r. 

Oysa Kuran ahlak›n› yaflayan bir kifli için ölçü bunlar de¤ildir. Böyle

kifliler çevrelerindeki insanlar› hiç ay›rt etmeden sadece "insan" olarak de-

¤erlendirirler. Bir insana de¤er vermeleri için o kiflinin paras›n›n olup ol-

mamas›, evinin büyüklü¤ü, k›yafetlerinin markas› ve çoklu¤u, yüzünün

güzelli¤i, kültür birikimi, yapt›¤› ifl, e¤itim seviyesi ve benzeri de¤er yar-

g›lar›na ihtiyaçlar› yoktur. Allah Kuran'da insanlar aras›ndaki sevgide öl-

çü olarak iman› ve Kendisi'ne olan yak›nl›¤› vermifltir. Bu nedenle mü-

minler için geçerli olan tek ölçü de budur. 

3. E¤itim Konusunda Yaflanan S›k›nt›lar

Toplumu oluflturan bireylerin en do¤al haklar›ndan bir tanesi de e¤i-

timdir. Din, dil, ›rk, maddi durum fark› gözetilmeden her birey eflit ölçü-

lerde e¤itim alma hakk›na sahiptir. Oysa sosyal adaletin tam olarak sa¤-

lanamad›¤› toplumlarda e¤itim konusunda da problemler ve çözümsüz-

lükler yaflanmaktad›r. Bu çözümsüzlüklerin en bafl›nda e¤itim hakk›n›n

maddiyata ba¤l› olarak kazan›lmas› gelmektedir. Pek çok ülkede yeterli

maddi imkan bulamad›¤› için iyi bir e¤itim alamayan çok say›da çocuk ve

genç vard›r. Bunun d›fl›nda okullar›n kaliteleri ve bu kaliteden yararlan-

ma oranlar› da yine maddi olanaklar do¤rultusunda de¤iflmektedir.

Maddi yönden destek alan okullarda her konu için özel laboratuvarlar

kurularak, çok faydal› bir e¤itim uygulanabilirken k›s›tl› imkanlar nede-

niyle kimi okullar bu yönden yetersiz kalmaktad›r. Bu da ö¤rencilerin

araflt›rma yapma ve kendilerini gelifltirme gibi faaliyetlerini olumsuz

yönde etkilemektedir.

Bunun yan›nda her insan istedi¤i dalda e¤itim alma hakk›na da sahip-

tir. Nitekim e¤itimde yüzde yüz baflar›n›n elde edilmesi ve verimin her

yönden artmas› için kabiliyetlerin öne ç›kar›laca¤› bir e¤itim sistemi kufl-

kusuz daha faydal› olacakt›r. Ama günümüz toplumlar›nda maddi im-

kans›zl›klar nedeniyle e¤itimini belli bir aflamada b›rakmak zorunda ka-
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lan ya da mesleki yönde tercihini kabiliyete göre de¤il de çeflitli etkenlere

göre ayarlamak zorunda kalan çok say›da insan vard›r. 

Bütün toplumlar› çok yak›ndan ilgilendiren bu gibi problemlerin çözü-

mü ise Kuran ahlak›n›n yaflanmas›yla sa¤lan›r. Çünkü böyle bir ortamda

e¤itim konusunda yetersizlik söz konusu olmaz. ‹nsanlar Kuran'a uyma-

n›n getirdi¤i ak›lc›l›k ve çözüm bulma kabiliyeti ile, her alanda oldu¤u gi-

bi bu alanda da çeflitli modeller üretirler. Öncelikle böyle bir toplumda

zengin fakir ayr›m› diye bir konu olmaz. Daha önce de belirtti¤imiz gibi

herkes ihtiyac› d›fl›nda kalan› hay›r ifllerine harcar. Böyle büyük bir imka-

n›n halk›n sa¤l›¤›, e¤itimi gibi aciliyetli konulara aktar›lmas›yla bu sorun-

lar kendili¤inden ortadan kalkar. Hatta bu ahlak dünya genelinde yaflan-

d›¤›nda, ülkeler aras›nda da zengin fakir ayr›m› kalkar. Maddi imkanlar›

yüksek olan ülkeler, ihtiyaçlar› d›fl›nda kalan kaynaklar›n› daha geri kal-

m›fl ülkelere bir karfl›l›k beklemeksizin, hay›r için aktar›rlar. 
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E¤itim konular›nda çözüm üretmek, kuflkusuz tüm Müslümanlara dü-

flen önemli bir görevdir. Çünkü gençlerin Allah'›n Kuran ile bildirdi¤i gi-

bi bir hayat yaflamalar›, kendilerine yaflam amaçlar›n› ö¤reten, Allah'›n

yeryüzünde ve evrendeki yarat›l›fl delillerini gösteren bir e¤itim alabilme-

leri herkesin sorumlulu¤undad›r. Aksi takdirde zihinleri inkarc› sistemle-

rin bofl bilgileriyle doldurulan, sonuç olarak da ülkesine, milletine, dinine

fayda sa¤layamayan gençlerin varl›¤› kaç›n›lmaz hale gelir. Gençlerin al-

d›klar› yetersiz e¤itim sonucunda tamamen yanl›fl yollara yönelmeleri-

nin, dinin sundu¤u güzelliklerden uzak kalmalar›n›n, inkar yolunu be-

nimsemelerinin vicdani sorumlulu¤unu yüklenmek ise kuflkusuz

Allah'tan korkan bir insan›n göz yummayaca¤› bir davran›flt›r.

4. Kad›n-Erkek Eflitsizli¤i

Gerçek adaletin yaflanmad›¤› toplumlarda kad›n-erkek ayr›m› son de-

rece belirgindir. Dünya genelinde kad›n-erkek eflitsizli¤i konusu son de-

rece önemli bir problem oluflturmaktad›r. Öyle ki kad›nlar dünyadaki pek

çok ülkede ço¤u zaman ikinci s›n›f vatandafl muamelesi görerek toplum-

dan d›fllan›rlar. Güçsüz ve korunmaya muhtaç olduklar› düflünüldü¤ü

için de genellikle ezilir ve hor görülürler. Yine bu gibi nedenlerden dola-

y› kad›nlar›n fikirlerine de çok fazla de¤er verilmez.

Bu düflüncelerin hakim oldu¤u toplumlarda kad›nlar›n ifl hayat›nda

belli bir mevkiye sahip olmalar› hatta belli bir kariyere ulaflarak zekalar›-

n›, becerilerini kan›tlam›fl olmalar› yad›rgan›r. Tüm dünya genelinde ka-

d›nlar için kendine güvensiz, beceriksiz, titrek, zihinsel yönü pek o kadar

da geliflmemifl bir insan imaj› yayg›nd›r. Bu yanl›fl "kad›n karakteri" anla-

y›fl› sonucunda, bir kad›n›n yapt›¤› her hata, o kiflinin insan oldu¤u için

de¤il de kad›n oldu¤u için yapt›¤› bir hata fleklinde yorumlan›r.

Söz konusu toplumlarda, bir ifl yeri için ayn› e¤itime, ayn› zeka ve be-

ceriye sahip olmas›na ra¤men erkekler ve kad›nlar aras›nda bir seçim ya-

p›lmas› gündeme geldi¤inde, tercih genellikle erkek eleman yönünde ya-

p›l›r. Bu nedenle kad›nlar›n görev ald›klar› alanlar oldukça s›n›rl›d›r.

Toplumdaki bu genel kanaatle birlikte ço¤u kad›n da kendisini bu yan-
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l›fl kanaatlerin kapsam›nda kabul etmifllerdir. Bu kabulün bir sonucu ola-

rak da pek çok toplumda kad›nlar geri planda kalmakta bir sak›nca gör-

memektedirler.

Geri kalm›fl ülkelerin ço¤unda ise kad›n-erkek eflitsizli¤i çok daha

farkl› boyutlarda ortaya ç›kmaktad›r. Bu ülkelerde kad›nlara e¤itim, seç-

me-seçilme, ifl sahibi olma gibi temel haklar dahi verilmemektedir. Hatta

evlenirken efllerini seçme hakk›na da sahip de¤ildirler. Bir konu hakk›n-

da fikir beyan etmeleri ise söz konusu bile de¤ildir. Kad›nlar kendileri ile

ilgili hiçbir karar› veremezler. Onlar›n ad›na her türlü karar babalar› ya da

eflleri taraf›ndan verilir.

Burada sadece birkaç tanesini s›ralad›¤›m›z bu yanl›fl yaklafl›mlara y›l-

lard›r çeflitli çözümler bulunmaya çal›fl›lmaktad›r. Kad›nlar›n haklar›n›

korumak için kurulmufl olan dernekler, özgürlük, eflitlik, feminizm gibi

kavramlar›n tart›flmaya aç›lmas›, çeflitli projeler haz›rlanmas›, konferans-

lar, paneller düzenlenmesi bu çözüm aray›fllar›ndan sadece birkaç tanesi-

dir. Bütün bu çabalara ve çal›flmalara ra¤men zaman içinde bulunan çö-

zümlerin de gerçekte çözümsüzlüklerle dolu oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu

sonuç son derece do¤ald›r. Çünkü as›l çözüm di¤er bütün sorunlar›n çö-

zümünde de oldu¤u gibi Kuran'dad›r. 
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Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir toplumda,

toplumu oluflturan bireyler aras›nda kesin-

likle bir ayr›m yoktur. Bir insan›n kad›n, er-

kek, zengin, fakir, yafll›, genç veya çocuk ol-

mas›n›n önemi yoktur. Önemli olan bu kifli-

lerin cinsiyetleri, mevkileri, servetleri ya da

baflka herhangi bir vas›flar› de¤il yapt›klar›

iyi ifller ve Allah'a olan yak›nl›klar› yani tak-

valar›d›r. Allah bir ayetinde Müslümanlara

"Az›k edinin, flüphesiz az›¤›n en hay›rl›s›

takvad›r." (Bakara Suresi, 197) hükmüyle

bu konuyu hat›rlatm›flt›r. Ayr›ca Kuran'da,

müminlerden, salih amellerde bulunan ka-

d›nlar ve erkekler olarak bahsedilir. Ku-

ran'da müminlerin erkek veya kad›n olmala-

r›n›n de¤il, Allah'›n emretti¤i ahlak› yaflama-

lar›n›n önemine dikkat çekilir. Bu konudaki ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Mü'min erkekler ve mü'min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i em-

reder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve

Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rahmet edece¤i

bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kad›nlara içinde ebedi kalmak üzere,

alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler va-

adetmifltir. Allah'tan olan hoflnutluk ise en büyüktür. ‹flte büyük kurtulufl

ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 71-72) 

fiüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kad›nlar, mü'min erkekler ve

mü'min kad›nlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve gönülden

(Allah'a) itaat eden kad›nlar, sad›k olan erkekler ve sad›k olan kad›nlar,

sabreden erkekler ve sabreden kad›nlar, sayg›yla (Allah'tan) korkan erkek-

ler ve sayg›yla (Allah'tan) korkan kad›nlar, sadaka veren erkekler ve sada-

ka veren kad›nlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kad›nlar, ›rzlar›n› koru-

yan erkekler ve (›rzlar›n›) koruyan kad›nlar, Allah'› çokça zikreden erkek-

ler ve (Allah'› çokça) zikreden kad›nlar; (iflte) bunlar için Allah bir ba¤›fllan-

ma ve büyük bir ecir haz›rlam›flt›r. (Ahzab Suresi, 35)
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Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim salih bir amelde bulunursa,

onlar cennete girecek ve onlar, bir 'çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk kadar'

bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklard›r. (Nisa Suresi, 124)

Kad›nlar›n Toplum Hayat›nda Çekti¤i S›k›nt›lar

Dinden uzak toplumlarda kad›nlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› en büyük

sorunlardan bir tanesi de boflanma sonras› yaflanan s›k›nt›lard›r. Evlen-

diklerinde eflleri taraf›ndan çal›flma hakk› tan›nmayan ve bu nedenle

maddi yönden efllerine ba¤›ml› yaflamak zorunda kalan kad›nlar, boflan-

d›klar›nda son derece zor durumda kalabilmektedirler.

Dünya genelinde boflanan kad›nlar›n kimi herhangi bir mesle¤e sahip

olmad›¤›, kimi yafl›n›n ilerlemifl olmas› nedeniyle çal›flma gücü kalmad›-

¤›, kimi ise hiçbir ek sosyal hak tan›nmad›¤› için büyük zorluklar çekmek-

tedir. Bundan baflka bofland›ktan sonra her iki taraf›n kendine göre talep-

lerinin olmas›, taraflar›n yaln›zca kendi ç›karlar›n› düflünüyor olmas› gibi

nedenlerle de bu sorun daha da zorlaflmakta ve anlaflmazl›klar artmakta-

d›r.

Oysa Kuran ahlak›n› yaflayan bir toplumda bu gibi s›k›nt›lar yaflan-

maz. Kiflilerin evlilikleri gibi boflanmalar› da gönül r›zas›yla olaca¤› için

evlenirken efller aras›nda var olan sayg› ve sevgi, boflan›rken de ayn› fle-

kilde korunur. Çünkü iki taraf da birbirini kad›n veya erkek olarak de¤il,

Allah'a iman eden insanlar olarak, takvalar›na göre de¤erlendirir ve bu

do¤rultuda güzel davran›fllarda bulunurlar.

Bununla birlikte Kuran'da kad›nlar›n boflanma gibi durumlarda s›k›n-

t›ya düflmemeleri için al›nm›fl olan çok fazla önlem vard›r. Örne¤in kad›n-

lar maddi yönden kesin bir güvence alt›na al›nm›fllard›r. Her iki taraf›n

karfl›l›kl› anlaflma sa¤lamas› neticesinde belirlenen maddi yard›m ve bo-

flanan kad›nlara nas›l davran›lmas› gerekti¤i ayetlerde flöyle tarif edil-

mektedir:

(Kocas› taraf›ndan) Boflanan (kad›n)lar›n maruf (meflru) bir tarzda yararlan-

ma (ve geçim pay)lar› vard›r. Bu, sak›nanlar üzerinde bir hak (borç) t›r. (Ba-

kara Suresi, 241)

…Onlar› yararland›r›n, zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü
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oran›nda, maruf (meflru ve örfe uygun) bir flekilde yararland›rs›n. (Bu,) iyi-

lik edenler üzerinde bir hakt›r. E¤er onlara mehir tespit eder de, el sürme-

den boflarsan›z, bu durumda -kendileri veya nikah ba¤› elinde olan›n ba-

¤›fllamas› hariç- tespit etti¤iniz (mehr)in yar›s› onlar›nd›r. Sizin (tümünü

veya fazlas›n›) ba¤›fllaman›z takvaya daha yak›nd›r. Aran›zdaki üstünlü¤ü

(derece fark›n›) unutmay›n. fiüphesiz Allah, yapmakta olduklar›n›z› gören-

dir. (Bakara Suresi, 236-237)

Genifl imkanlar› olan nafakay› genifl imkanlar›na göre versin. R›zk› k›s›tl›

tutulan da, art›k Allah'›n kendisine verdi¤i kadar›yla versin. Allah, hiçbir

nefse ona verdi¤inden baflkas›yla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlü-

¤ün ard›ndan bir kolayl›¤› k›l›p-verecektir. (Talak Suresi, 7)

Bundan baflka kad›nlara evlilik s›ras›nda verilmifl olan mallar›n boflan-

d›ktan sonra geri al›nmamas› gerekti¤i de ayetlerde belirtilmifltir. Boflan›-

lan kad›nlar›n bar›nma ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›, kad›nlara zorla mirasç›

olunmaya kalk›fl›lmamas› da ayetlerde dikkat çekilen konulardand›r.

Buraya kadar anlat›lanlarda da görüldü¤ü gibi çözüm yine Kuran ah-

lak›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›nda yatmaktad›r. Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir

toplumda di¤er bütün toplumsal sorunlarda oldu¤u gibi kad›nlar›n zor

durumda kalmalar›, horlanmalar›, s›k›nt› çekmeleri gibi durumlar söz ko-

nusu olmayacakt›r. 

5. Dünyadaki Kaynaklardan Eflit Yararlanma

Toplumlar›n geneline bak›ld›¤›nda, insanlar›n, dünya kaynaklar›ndan

eflit ölçülerde yararlanamad›klar› görülür. Örne¤in yetiflkin bir insan›n

günlük enerji ihtiyac› yaklafl›k 2800 kalori olarak kabul edilir. Dünya ge-

nelinde mevcut olan besin maddeleri de her insan›n bu günlük ihtiyac›n›

karfl›laflabilecek düzeydedir. Ama buna ra¤men dünyada halen 800 mil-

yondan fazla insan açl›k çekmektedir. Dünya nüfusunun yaklafl›k

%75'inin (1991'de 4.03 milyar kifli) ald›¤› günlük kalori bu miktar›n alt›n-

dad›r ve ülkeden ülkeye bu oranlar de¤ifliklik gösterir. Bunun nedeni yi-

yecek maddelerinin ülkeler üzerinde eflit olmayan da¤›l›m›d›r. Yine bafl-

ka bir istatisti¤e göre geliflmekte olan ülkelerin temel ihtiyaçlar›n› karfl›la-

mak (yiyecek, içecek su, sa¤l›k önlemleri, sa¤l›k bak›m› ve e¤itim) y›lda
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yaklafl›k olarak 40 milyar dolara mal olmaktad›r ki, bu da dünyan›n en

zengin 225 insan›n›n toplam mal varl›¤›n›n %4'ü anlam›na gelmektedir.1

Bu istatistiksel bilgilerden de görüldü¤ü gibi, bir ülkede fazla olan

kaynaklar kimi ülkeler için hayati önem tafl›d›¤› halde eflit bir da¤›l›m

sa¤lanamamaktad›r. Zengin ülkelerde kimi zaman kullan›m sahas› bulu-

namad›¤› için israf edilen kaynaklar, ihtiyac› olan insanlara ulaflt›r›lma-

maktad›r. Bu konuda baz› Afrika ülkelerinde yaflanan s›k›nt›lar tüm dün-

yaca bilinen örneklerdir. 

Ancak kaynaklar›n eflit da¤›t›lamamas› yaln›zca yiyecek ve içecek

maddeleri için geçerli bir durum de¤ildir. Örne¤in sa¤l›k hizmetleri ko-

nusunda da kaynaklar›n dünya çap›ndaki dengesiz da¤›l›m› nedeniyle

çeflitli problemler ve çözümsüzlükler yaflanmaktad›r. Bilindi¤i gibi günü-

müzde dünya çap›nda salg›n halinde olan son derece tehlikeli hastal›klar

bile kolayl›kla tedavi edilebilmekte ve yayg›nlaflmas› engellenebilmekte-

dir. Bunun gerçekleflmesi ise geliflmifl ülkelerin kulland›¤› t›bbi teknoloji

ve maddi güç ile mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte geri kalm›fl ya

da yeni geliflmekte olan ülkelerde durum tamamen farkl›d›r. Di¤er ülke-

lerde kolayl›kla hallolabilen sa¤l›k sorunlar›, bu yoksul ülkelerde tüm ül-

keyi etkisi alt›na alabilecek kadar büyük problemler yaratabilmektedir.

Örne¤in cüzzam hastal›¤› bakteriler vas›tas›yla ortaya ç›kan, son dere-

ce bulafl›c› ve kolayl›kla salg›n haline gelebilen bir hastal›kt›r. Yüzy›llar

boyunca tedavi edilemez olarak düflünülen cüzzam›n günümüzde ilaçla

tedavisi yap›labilmektedir. Geliflmifl ülkeler için sorun teflkil etmeyen bu

rahats›zl›k, yoksul ülkelerde çözülemeyen bir problem halini alm›flt›r.

Çünkü tedavinin uzun sürmesi, ilaç-

lar›n pahal› olmas› gibi nedenlerle

dünyan›n yoksul ülkelerinde cüz-

zam tam olarak önlenememifltir. Ül-

keler aras›nda gerçekleflecek ilaç ak-
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tar›m› sayesinde kolayl›kla tedavi edilecek bu hastal›¤›n pek çok ülkede

halen varl›¤›n› sürdürüyor olmas› son derece düflündürücüdür. 

Cüzzam sadece tek bir örnektir. Benzer pek çok hastal›k geri kalm›fl ül-

kelerdeki maddi yetersizlikler ya da teknolojik eksiklikler gibi nedenlerle

tamamen yok edilememekte hatta ço¤u yerde tedavi dahi edilememekte-

dir. Oysa bu gibi sa¤l›k problemlerinin çözümü son derece kolayd›r. Kimi

ülkelerde depolarda beklerken israf olan malzemelerin ak›lc› biçimde dü-

zenlenecek organizasyonlarla gerekli olan yerlere aktar›m› gibi yöntem-
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...Ürün verdi¤inde ürününden

yiyin ve hasad günü hakk›n›

verin; israf etmeyin. Çünkü O,

israf edenleri sevmez.

(En'am Suresi, 141)

Bugün kimi ülkelerde ürün fiyat›n›
art›rmak amac›yla kamyonlar dolu-
su sebze, meyve çöpe at›lmaktad›r.
Ancak dünya üzerinde at›lan bu
ürünlere muhtaç olan, açl›k s›n›r›n-
da yaflayan çok say›da insan vard›r.
Yeryüzü kaynaklar›n›n ak›lc› da¤›l›-
m› ile hem israf engellenebilir, hem
de aç insanlar kurtulabilir.



Milliyet Gazetesi, 6/1/99
Sabah Gazetesi, 30/6/99

Cumhuriyet Gazetesi, 16/10/99

Bugün Amerika gibi dünyan›n
en zengin ülkesinde dahi 10
milyon aç insan›n yafl›yor ol-
mas›, eldeki imkanlar›n ak›lc›
kullan›lmad›¤›n›n aç›k bir
göstergesidir. 
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lerle sa¤l›k problemleri kolayl›kla hallolacakt›r.

Bu konuda baflka bir örnek olarak da teknolojik imkanlar›n yeryüzün-

deki eflit olmayan da¤›l›m›n› verebiliriz. Geliflmifl ülkelerde üretim alan-

lar›n›n art›r›lmas› için tar›m teknolojisi üzerinde pek çok çal›flma yap›l-

maktad›r. Elde edilen baflar›l› sonuçlar sayesinde verimsiz çöl topraklar›-

na bile su ulaflt›r›lmakta ve bu alanlar üretim yap›l›r hale getirilmektedir.

Bu konuda yap›lan çal›flmalardan bir tanesi de bilgisayar kontrolünde

gerçeklefltirilen sulama teknolojisidir. Bu sulama sisteminin amac› su kay-

b›n› s›f›ra indirmektir. Kullan›lan teknoloji ile su ak›fl› do¤rudan bitkilerin

kök bölgelerine yönlendirilmekte, bu sayede tek bir damla suyun bile bo-

fla gitmesi engellenebilmektedir. Yine çöl tar›m›n›n desteklenmesi amac›y-

la her türlü suyun kullan›l›r hale getirilmesini sa¤layacak çal›flmalar da

yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalar›n neticesinde de sel ve deniz sular› gibi kay-
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Günümüzde Birleflik Arap
Emirlikleri ve ‹srail gibi ta-
r›m teknolojisinde gelifl-
mifl ülkeler kuru topra¤›,
verimli toprak haline geti-
rebilmektedir. Ayn› imkan-
lar›n acil olarak kurakl›k
çeken ülkelere de tafl›n-
mas› gerekmektedir. 



naklar ar›t›lmakta ve tar›m için kulla-

n›lmaktad›r. 

Bu yöntemler geliflmifl ülkeler tara-

f›ndan halen uygulanmakta ve çöller

yeflertilerek tar›m yap›labilir hale geti-

rilmektedir. Bu, elbette ki sevindirici

bir teknolojik geliflmedir. Yaln›z bura-

da düflündürücü olan nokta ayn› tek-

nolojinin, ciddi anlamda ihtiyaç için-

de olan, tar›m alanlar› yeterli olmad›-

¤› için halk› açl›k tehlikesiyle karfl›

karfl›ya olan ülkelerde de uygulanma-

s› yönünde bir giriflim olmamas›d›r.

Yoksul ülkelerin ellerindeki k›s›tl› im-

kanlar, geri kalm›fl teknolojiler sebebiyle

en verimli bölgelerde dahi tar›m yap›lamamakta ve bu da söz konusu ül-

kelerde açl›k tehlikesi yaratmaktad›r.

Kimi zaman bütün bir ülke halk›n›n açl›kla birlikte ölüm tehdidi alt›n-

da olmas›na, bu durum tüm bas›n-yay›n organlar›nda yer almas›na ve bü-

tün insanlar bu durumdan haberdar olmas›na ra¤men gerçek anlamda bir

çözüm üretilmemektedir. Hep gelip geçici tedbirlerle, k›sa vadeli giriflim-

lerle bir fleyler yap›lmaktad›r. Ancak kuflkusuz böyle "üstünkörü" al›nan

tedbirler ciddi anlamda bir fayda sa¤layamamaktad›r.

Burada önemli olan nokta süratli bir flekilde çözüm üretilmesi ve üre-

tilen çözümlerin köklü ve uygulanabilir niteliklerde olmas›d›r. Açl›k çe-

ken ülkelere günümüzde pek çok yard›m yap›lmaktad›r. Ancak bu yar-

d›mlar›n ço¤u, ihtiyaçlar do¤rultusunda de¤il de depolardaki fazlal›klar-

dan kurtulmak için yap›lan göstermelik yard›mlar olmalar› sebebiyle

amaçlar›na ulaflmamaktad›r. Ya da organizasyon bozukluklar› nedeniyle

yard›mlar ihtiyaç sahiplerine götürülemeden bozulmaktad›r. Yard›m

amaçl› vak›flar kurulmakta ama araflt›r›ld›¤›nda bu vak›flar›n ço¤unun

kurulufl amaçlar›n›n  kiflisel ç›kar sa¤lamak oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Kesin bir çözüme ulafl›lamamas›n›n alt›nda yatan sebepler de yine
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Sana neyi infak
edeceklerini sorarlar. De
ki: "Hayır olarak infak

edeceğiniz şey, anne-
babaya, yakınlara,

yetimlere, yoksullara ve
yolda kalmışadır. Hayır

olarak her ne
yaparsanız, Allah onu

şüphesiz bilir."
(Bakara Suresi, 215)
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bencillik, kiflisel ç›karlar ve h›rslar, umursamazl›k gibi ahlaki bozukluk-

lard›r. Ve bu bozukluklar›n ortadan kalkmas›n›n tek yolu da, insanlara

Kuran'›n sundu¤u ahlak modelini anlatmak, vicdans›zl›¤›n ahirette hesa-

b›n›n verilece¤ini hat›rlatmakt›r.

Sa¤l›k ve tar›mla ilgili problemlerden verilen örneklerde de görüldü¤ü

gibi dünya üzerinde her konuda adaletin uygulanmas› ile pek çok prob-

lem çözülecektir. Yaln›z burada üzerinde durulmas› gereken önemli bir

nokta vard›r. Adil da¤›l›m denildi¤inde akla herfleyin her yerde ve her ki-

flide ayn› oranlarda olmas› gerekti¤i gibi bir anlam gelmemelidir. Burada

kastedilen yaln›zca ihtiyaçlar›n tam olarak karfl›lanmas›d›r. Örne¤in çöl-

leri yeflertme teknolojisinin her ülkede bulunmas›na gerek yoktur. Bir ül-

kenin kendi vatandafllar›n›n ihtiyac› varken baflka bir ülkeye ilaç ve yar-

d›m göndermesi de beklenmez. Bundan baflka ülkedeki her vatandaflta

ayn› miktarlarda mal-mülk olmas›na da gerek yoktur. Önemli olan bir ta-

rafta ihtiyaç içinde, s›k›nt› çeken kimseler varken baflka bir tarafta israf›n

yaflanmas›ndan kaynaklanan bir uçurumun olmamas›d›r. 

Allah'›n ayetlerde dikkat çekti¤i "ihtiyaçtan arta kalan›n›n infak edil-

mesi" (Bakara Suresi, 219) emrine uygun hareket edildi¤inde toplumlar›

huzura yönelten adil da¤›l›m kolayl›kla sa¤lanacakt›r.

Gerçek Adaletin Yaflanmas›n›n Getirece¤i Sonuç: Huzur

Bütün bu gerçekler düflünüldü¤ünde, bir toplumda ancak Kuran ahla-

k› yayg›nlaflt›¤›nda ortaya tam anlam›yla adaletli bir yap›n›n ç›kaca¤› he-

men görülecektir. Çünkü Kuran ahlak›n›n yaflanmas› beraberinde güzel

ahlak› ve akl› getirir. Ç›karc›, bencil, umursamaz kiflilerin yerini akl›n›

tüm insanlar için kullanan, adil, merhametli, sürekli çözüm üretebilen ki-

fliler al›r ki bu da pek çok problemin çözümlenmesi demektir. 

Gerçek adaletin sa¤land›¤› toplumlarda sahtekarl›k, ç›kar gözetme,

birbirinin hakk›na tecavüz etme gibi ahlak bozukluklar›na insanlar tenez-

zül etmezler. Çünkü Kuran ahlak›n›n temel özelliklerinden olan yard›m-

laflma, merhamet gibi vicdanl› tav›rlar›n sonunda kesin olarak adaletli bir

ortam oluflur ve herkesin ç›kar›, herkesin hakk› korunmufl olur. Bütün
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bunlar›n neticesinde de toplumun tama-

m›na huzur ve güven hakim olur. O hal-

de tüm Müslümanlar›n yapmas› gere-

ken, Allah'›n hoflnut olaca¤› ahlak› in-

sanlara anlatmak, hak dini tüm dünyaya

tebli¤ etmektir. Çünkü bu inananlar›n

Kuran'da dikkat çekilen en önemli özel-

liklerinden biridir. Allah ayetlerde flöyle

buyurmaktad›r:

Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu)

emreden ve kötülükten (münkerden) sa-

k›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtu-

lufla erenler iflte bunlard›r. (Al-i ‹mran Su-

resi, 104)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (‹slam u¤runda) seyahat eden-

ler, rükû edenler, secde edenler, iyili¤i emredenler, kötülükten sak›nd›ran-

lar ve Allah'›n s›n›rlar›n› koruyanlar; sen (bütün) mü'minleri müjdele. (Tev-

be Suresi, 112)

Allah Kuran'da bu üstün ahlak› yaflayan ve tüm insanlar› da bu fle-

kilde yaflamaya davet eden insanlardan söz etmifltir. Allah yaln›zca in-

sanlar› kötülüklerden sak›nd›ranlar›n kurtulufla erebilece¤ine de flöyle

dikkat çekmifltir:

Kendilerine hat›rlat›lan› unuttuklar›nda ise, Biz de kötülükten sak›nd›ran-

lar› kurtard›k. Zulmedenleri yapt›klar› f›sk dolay›s›yla pek zorlu bir azap

ile yakalad›k. (Araf Suresi, 165)
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Kendilerine hatırlatılanı
unuttuklarında ise,
biz de kötülükten

sakındıranları kurtardık.
Zulmedenleri yaptıkları

fısk dolayısıyla pek zorlu
bir azap ile yakaladık.  

(Araf Suresi, 165)
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O, ifl bafl›na

geçti mi yeryüzünde

bozgunculuk

ç›karmaya, ekini

ve nesli helak

etmeye çaba

harcar. Allah ise,

bozgunculu¤u

sevmez.

(Bakara Suresi, 205)
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Siyasi Hayatta Yaflananlar 55

‹‹
nsanlar›n hayatlar›n›n her an›nda adale-

tin, güzel ahlak›n ve dürüstlü¤ün ha-

kim olmas› gerekir. Bunun en çok önem

kazand›¤› alanlardan biri ise siyasettir. Çün-

kü siyasetçi çok kalabal›k bir insan toplulu-

¤unun sorumlulu¤unu üzerine alan, kendi-

sinden çözüm ve hizmet beklenen kiflidir.

Bu kifli adaletle hüküm vermeli, insanlar

aras›nda ayr›m gözetmemeli, ihtiyaç içinde

olan insanlar› fark edip, hemen bu ihtiyaçla-

r› karfl›lama yoluna gitmelidir. Hizmet üre-

tirken her zaman uzman kadrolarla birlikte

çal›flmal›, ifli ehline vermelidir. Aksakl›klar›,

yürümeyen ve t›kanan noktalar› hemen fark

etmeli, bu konularda çok fazla çözüm üret-

meli, h›zl› manevralar yapabilmelidir. Acil

olan› fark edebilmeli ve hizmeti geciktirme-

den yerine ulaflt›rabilmelidir.

Fakat günümüzde siyaset, baz› insanlar

için bir hizmet alan› olmaktan ç›km›fl, ç›kara

dayal› bir ifl koluna dönüflmüfltür. Amaç, sa-

dece makam elde etmek ve bu makam› her

flart ve durumda korumak, mümkünse daha

üst makamlara ç›kmak haline gelmifltir. Böy-

le olunca da hedefe ulaflmak için yap›lan her

türlü sahtekarl›k, ahlaks›zl›k makul karfl›la-

n›r olmufltur. 

Dünya üzerindeki her ülkede bu tip olay-

larla karfl›laflmak mümkündür. Yolsuzluklar

yüzünden istifa eden görevlilerin, suistimal-

lerin, piyasay› yönlendirerek kiflisel ç›kar
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sa¤layanlar›n yüzlerce

örne¤i vard›r. Örne¤in

diktayla yönetilen pek

çok ülkede halk çok bü-

yük bir sefalet içinde ya-

flay›p, açl›k, susuzluk ve

salg›n hastal›klarla mü-

cadele ederken, bafltaki

yöneticiler çok büyük

bir zenginlik ve sefahat

hayat› sürmektedirler.

Geçti¤imiz senelerde ik-

tidardan devrilen Za-

ire'deki Mobutu yöneti-

mi bu konuda çok aç›k

bir örnektir. Mobutu,

kendisi için özel uça¤›y-

la her ay Fransa'dan ku-

aförünü getirtirken, halk› tek bir ekmek için çat›flmalara girmekteydi. Mo-

butu, ülkesinin tüm yeralt› ve elmas kaynaklar›n› kendi üzerine geçirmifl,

bat›l› ülkelerin kullan›m›na açm›fl, fakat kabile çat›flmalar› içinde mücade-

le veren halk›n› görmezlikten gelmiflti. 

‹flte bu tip yönetimlere, Kuran ahlak›n›n yaflanmad›¤› ortamlarda rast-

lamak mümkündür. Çünkü dinin olmad›¤› bir ortamda insanlar için ada-

letin, yard›mlaflman›n, merhametin, sevginin, sayg›n›n, dürüstlü¤ün bir

anlam› olmamakta, herkes kendi ç›kar› için çaba sarf etmekte ve bu konu-

da çok h›rsl› davranmaktad›r. Allah bir ayetinde bu tarz insanlar›n olufl-

turduklar› tehlikeye flöyle dikkat çekmifltir:

O, ifl bafl›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk

ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculu-

¤u sevmez. (Bakara Suresi, 205)

Görüldü¤ü gibi Kuran'a uyulmad›¤› müddetçe, yukar›daki ayette söz
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edilen insanlar var olacakt›r. Oysa vicdanl› ve Allah'tan korkan insanlar›n

yönetti¤i bir ülkede kimsenin bir baflkas›na haks›zl›k yapmas›na izin ve-

rilmez, her türlü ihtiyaç giderilir, sürekli yeni çözümler ve hizmetler üre-

tilir. ‹slam ahlak›n› yaflayan insanlar her türlü hizmeti karfl›l›ks›z yaparlar.

Allah r›zas› için yap›lan hizmetin, eme¤in, yard›m›n karfl›l›¤› ise dünyada

de¤il, ahirette beklenir. ‹nsanlar Allah'›n dinini tebli¤ etmek için gönderi-

len elçilere tarih boyunca birtak›m suçlamalarda bulunmufllard›r. Elçile-

rin, insanlar› Allah'a ibadet etmeye, dini yaflamaya davet etmelerinin ar-

kas›nda hep baflka bir sebep aram›fllard›r. Ayette elçilerin kavimlerine flu-

nu hat›rlatt›klar› bildirilir: 

(Ey Peygamber) De ki: "Ben, buna karfl› sizden bir ücret istemiyorum ve

(kendili¤inden) bir yükümlülük getirenlerden de de¤ilim." (Sad Suresi, 86)

Ey kavmim, ben bunun karfl›l›¤›nda sizden hiçbir ücret istemiyorum. Be-

nim ücretim, beni yaratandan baflkas›na ait de¤ildir. Ak›l erdirmeyecek mi-

siniz? (Hud Suresi, 51)

Allah'a iman eden insanlar da kendilerine Kuran'da övülen bu davra-

n›fllar› örnek al›rlar. Ve yapt›klar› hiçbir hizmette, hiçbir yard›mda dünya-

ya yönelik bir karfl›l›k beklemezler. Dinin yaflanmad›¤› bir ortamda ise

her türlü iç ve d›fl politika kiflisel menfaatlere ya da parti ç›karlar›na göre

düzenlenir. Böyle olunca sadece yükselebilmek için ülke zarar›na olan bir

politika dahi savunulabilir, bu yönde kararlar al›nabilir. Belirli çevrelerin

deste¤ini alabilmek için onlar›n istedi¤i yönde yat›r›mlar yap›l›r, krediler

aç›l›r ya da yap›lan yolsuzluklar ve usulsüzlükler görmezlikten gelinir.

Bu konuda en önemli örneklerden biri Amerikan siyasetinde etkin olan

lobilerdir. Kendi istedikleri politikalar› yürütebilmek ve hükümet deste¤i-

ni sa¤layabilmek için çok büyük paralarla desteklenen adaylar senatoya

sokulur. "Kiral›k politikac›lar" bafll›¤› alt›nda bu konuyu iflleyen The Eco-

nomist dergisi özellikle son Amerikan seçimlerinde baflkanlar›n, temizli¤i

flüpheli kaynaklardan para alarak seçim kampanyalar›nda kullanmalar›-

na de¤inmifl ve sadece 1992 y›l›nda 3 milyar dolar›n seçim kampanyalar›

için kullan›ld›¤›n› ifade etmifltir.2 Kirli paralar sayesinde istedikleri kiflile-

ri seçtirebilen lobiler, bu flekilde hükümetler üzerinde yapt›r›m da uygu-
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layabilirler. Bu "kirli para" sahiplerinin siyasiler üzerindeki bask›s› o de-

rece ileri boyuttad›r ki kongre üyeleri bu lobilerle hiçbir flekilde ters düfl-

mek istemezler. Bu korku içindeki siyasiler ç›kar gruplar›n›n menfaatleri

do¤rultusunda politikalar üretirler, yapay krizler olufltururlar, siyasi par-

tiler bölünür, ülkedeki istikrar›n engellenmesi için türlü entrikalar çevri-

lir. (Daha detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, Vural

Yay›nc›l›k) 

‹ktidardaki yönetimlerle ç›kar gruplar› aras›ndaki iliflkilerin ülkeleri

çok büyük kaosa sürükleyebilece¤inin en aç›k örneklerini Güney Ameri-

ka'daki diktatörlük rejimlerinde görürüz. Bu ülkeler son 50-60 y›ld›r faflist

rejimler taraf›ndan yönetilmektedirler. Bu rejimlerin bafl›ndaki diktatörler

inan›lmaz bir lüks içinde yaflamakta, buna karfl›n ülke nüfusunun yar›s›

açl›k s›n›r›nda hayat›n› sürdürmektedir. Bu ülkelerde iktidar bugün de

hala askeri cuntalar aras›nda el de¤ifltirir. Bu cuntalar›n genel mant›¤› da,

halk› ne kadar ezerlerse, o kadar güç elde edecekleri fleklindedir. Çok bü-

yük bir uyuflturucu trafi¤inin merkezi konumundaki bu ülkelerde, yöne-

timlerle uyuflturucu kartelleri aras›ndaki ç›kar iliflkisi istikrar›n sa¤lanma-

s›n› engellemektedir. Çünkü sadece kaos ortamlar›nda hayat bulan bu tip

çevreler, ancak bask› ve terör arac›l›¤›yla varl›klar›n› devam ettirebilmek-

tedirler. Bu nedenle çat›flmalar›n, iç savafllar›n, cinayetlerin ard› arkas› ke-

silmemektedir. Örne¤in kokain ticaretinin merkezi olarak bilinen Kolom-

biya'da sadece 1992 y›l›nda 28 bin cinayet ifllenmifltir. Bu say› o bölgeler-

de yaflanan vahflet dolu ortam› anlamak için yeterlidir. Görüldü¤ü gibi,

Kuran ahlak›n›n yaflanmamas› dünya flartlar›nda olabilecek her türlü sap-

k›n harekete göz yuman yönetimlerin varl›¤›n›n da sebebidir.

Siyaset anlay›fl›nda dikkati çeken baflka bir konu ise baz› ülkelerde

baflta bulunan kiflilerin elde ettikleri makam› hak edecek özelliklere sahip

olmamalar›d›r. Çünkü Kuran ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir yönetimde in-

sanlar›n bir makam› elde etmeleri için, bunu hak edecek vas›flara sahip

olup olmad›klar›na bak›lmaz. Bir baflkas›n›n daha ehil oldu¤u bilinmesi-

ne ra¤me baz› insanlar›n ç›karlar› do¤rultusunda karar al›nabilir. Oysa

Kuran ahlak›nda her ifl o konuda en iyi  vas›flara sahip, en yetenekli kifli-
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ye verilir. Allah ayetinde bu özelli¤i flöyle tarif eder:

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve in-

sanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bunun-

la Allah, size ne güzel ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, görendir.

(Nisa Suresi, 58)

‹slam ahlak›n›n yaflanmad›¤›, makam ve görevlerin, vas›f ve yetenek-

lere göre belirlenmedi¤i bir ortamda, önemli bir makama ulaflan kiflinin

yapaca¤› ilk fley de hemen yak›nlar›n›, tan›d›klar›n› etkin görevlere getir-

mek, onlar› korumak ve kalk›nd›rmak olur. Bu nedenle de pek çok parti

ve siyasetçi için "kadrolaflma" çal›flmalar› çok büyük önem tafl›r. Yine mil-

letin menfaati düflünülmez, hizmet birinci planda yer almaz, kiflisel ve si-

yasal tercihler ön plana ç›kar. Bu anlay›fl›n bir sonucu olarak da hizmet ih-

tiyaç içinde olan flehirlerde, köylerde de¤il, seçim bölgelerinde yo¤unla-

fl›r. Fakir bir köyün elektri¤i suyu yokken veya daha baflka acil ihtiyaçla-

r› varken, onun bu ihtiyac›n› karfl›lamak yerine, kampanyaya destek sa¤-

layaca¤› düflünülen çevrelerin ihtiyac›, ç›karlar› gözetilebilir. 

‹flte bütün bu çarp›k anlay›fl›n, ahlaks›zl›klar›n as›l nedeni din

ahlak›n›n yaflanmamas›d›r. ‹nsanlar Allah'tan korkmad›klar› için adaletli,

merhametli ve vicdanl› davranmazlar. Ahirette hesap vereceklerini anla-

mazl›ktan geldikleri için, her türlü zulmü ve ahlaks›zl›¤› yapabilirler. Bu

yüzden böyle bir zulüm ortam›n› da¤›tmak, insanlar› ayd›nl›k bir gelece-

¤e ulaflt›rmak isteyen her insan›n yapmas› gereken, Kuran ahlak›n› yafla-

mak ve yaflatmakt›r. Allah'›n güzel ahlak konusundaki emirlerinin insan-

lara duyurulmas›, bunlar›n yaflanmas›n›n teflvik edilmesi, aksi davran›fl-

lardan ise tüm insanlar›n men edilmesi her Müslüman›n üzerine düflen en

büyük görevlerden biridir. Bunu görmezlikten gelen veya yapmas› gere-

ken fleyleri erteleyen, baflkalar›n›n üzerine b›rakan kifliler ahirette bu du-

yars›zl›klar›n›n hesab›n› verememekten çekinmelidirler.
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Allah faizi

yok eder de

sadakalar› artt›r›r.

Allah günahkar

kafirlerin

hiçbirini sevmez.

(Bakara Suresi,

276)
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GG
ünümüzde en çok konuflulan ko-

nular›n bafl›nda ekonomik sorun-

lar gelmektedir. Dünya üzerinde-

ki insanlar›n büyük bir bölümü açl›k s›n›-

r›nda yaflamakta, pek çok ülke d›fl yard›m

olmadan varl›¤›n› devam ettirememekte-

dir. Ülkelerin sadece yard›m almalar› da

yeterli olmamakta, çünkü bu yard›mlar›n

faizlerini ödeyemedikleri için çok daha bü-

yük sorunlarla karfl› karfl›ya kalmaktad›r-

lar. 

Sa¤l›ktan e¤itime kadar her konu çok

büyük bir maddi güç gerektirir. Ama bu-

gün en zengininden en fakirine kadar tüm

ülkelerde çok büyük bir ekonomik darbo-

¤az›n yafland›¤›n›, iflsizli¤in artt›¤›n› gör-

mekteyiz. Bir tarafta çok büyük bir zengin-

lik, sefahat, israf ve bunun sonucunda da

dejenerasyonun her türlüsü yaflanmaktay-

ken, di¤er tarafta insanlar tek bir ekmek

için birbirleriyle kavga etmektedirler. Sü-

rekli bu konularda yaz›lar yaz›lmakta, sem-

pozyumlar düzenlenmekte, toplant›lar ya-

p›lmakta, ama köklü bir çözüm üretileme-

mektedir; hatta açl›k ve sefalet gün geçtikçe

daha da artmaktad›r.

Zorluk içinde yaflayan insanlar›n ayl›k

gelirleri hiçbir ihtiyaçlar›n› karfl›layama-

makta ve bunun yan›nda dünyan›n dört bir

yan›nda çok büyük bir iflsizlik hüküm sür-
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mektedir. Bunun en belirgin örneklerinden biri ise birkaç yüz kiflinin al›-

naca¤› bir memuriyet s›nav›na çok say›da kiflinin kat›lmas›d›r. Sadece bir

ifl bulabilmek için insanlar saatlerce s›ralarda beklemekte, ifl bulma ku-

rumlar›nda günlerini geçirmektedirler. Tek istekleri de çal›flmak ve mad-

di geçimlerini sa¤layabilmektir.

Peki bunlar›n çözümü nedir? Neden bu sorunlar köklü bir flekilde or-

tadan kald›r›lamamaktad›r?

Öncelikle bir ülke içindeki istikrar›n en önemli belirtisi ekonomide ya-

flanacak olan geliflme, üretimin art›fl›, sürekli yeni ifl alanlar›n›n ortaya ç›k-

mas› ve insanlar›n verimli hale getirilmeleridir. Oysa yap›lan araflt›rmala-

ra göre bugün halen dünyada çal›flan nüfusun, yaklafl›k olarak %30'unu

oluflturan 820 milyon iflsiz bulunmaktad›r. Bu kiflilerin bakmakla yüküm-

lü olduklar› aileleri de göz önünde bulunduruldu¤unda bu say› daha da

artmaktad›r.  

Günümüzde özellikle de ekonomik aç›dan iyi durumda olmayan ülke-

lerde ekonomik düzen faiz sistemi üzerine kurulmufltur. Bankalar›n ver-

di¤i çok yüksek faizlerin, ülke ekonomisine pek çok aç›dan olumsuz etki-

leri olmaktad›r. Böylece insanlar yat›r›m ya da üretime de¤il, paralar›n›

bankaya yat›rmaya teflvik edilmektedir. Fa-

izle, gecelik repolarla kazan›lan para in-

sanlara çal›flmaktan daha kolay gelmekte-

dir. Nüfusunun büyük bir ço¤unlu¤u faiz

ve repo ile para kazanan bir toplumda ise

üretimin ve ülkenin geliflmesi için gereken

yat›r›mlar›n art›r›lmas›  ise imkans›zd›r.  

Böyle sistemlerde banka reklamlar›nda

verilen imaj ise flu flekildedir: "Siz iflinizi,

gücünüzü, üretimi b›rak›n ve tatile ç›k›n. Pa-

ralar›n›z› da bankaya, ya faiz ya da repo olarak

yat›r›n..." Günümüzde son derece cazip ve

kolay bir yol olarak gösterilen bu mant›k

asl›nda hiç de san›ld›¤› gibi insanlara re-

fah ve zenginlik getirmez. Hiçbir yat›r›-
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vardır ki: "Biz Allah'a ve
ahiret gününe iman ettik"

derler; oysa inanmış
değillerdir.

(Sözde) Allah'ı  ve iman
edenleri aldatırlar. Oysa

onlar, yalnızca
kendilerini

aldatıyorlarlar ve
şuurunda değiller.

(Bakara Suresi, 8-9)



m›n yap›lmad›¤›, paran›n bankalarda, yast›k altlar›nda veya kasalarda bi-

riktirilerek y›¤›ld›¤› bir ekonomi, ard›ndan hayat pahal›l›¤›, enflasyon gi-

bi ekonomik sorunlar› da getirecektir. Ve paras›n› faize yat›rarak tatile gi-

den ve üretime katk›da bulunmayan insanlar ise uzun vadede bu ekono-

mik s›k›nt›y› bizzat yaflayacak ve faizde artan paralar› enflasyonun h›z›na

yetiflemeyerek sürekli de¤er kaybedecektir.

Oysa üretim yap›lmas› durumunda, ülke ekonomisinde genel anlam-

da bir düzelme yaflanacak, piyasa hareketlenecek ve bu da herkes için ya-

rar sa¤layacakt›r. Nitekim paray› biriktirmek, mal› y›¤mak Allah'›n Ku-

ran'da yasaklad›¤› davran›fllard›r. Kuran'da insanlar›n ellerindeki paray›

sürekli olarak hay›r yönünde kullanmalar› emredilir. Tevbe Suresi'nde

mal›n› y›¤›p, biriktiren kifliler ac› bir azapla müjdelenmektedir:

Ey iman edenler, gerçek flu ki, (Yahudi) bilginlerinden ve (H›ristiyan) rahip-

lerinden ço¤u, insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler ve Allah'›n yolundan

al›koyarlar. Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar...

Onlara ac› bir azab› müjdele. (Tevbe Suresi, 34)

‹slam ahlak›n›n yafland›¤› bir ortamda yaflam flartlar› hep insanlar›n

lehlerine olacak flekilde düzenlenir. Bu nedenle faiz de yasaklanm›fl, kifli-

lerin a¤›r borç yükü alt›nda ezilmeleri engellenmifltir:
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Milliyet Gazetesi, 12/8/99

Star Gazetesi, 20/8/99

‹nsanlar›n, servetlerinin artmas› için bir yol olarak gördükleri faiz, ekonomi-
yi olumsuz yönde etkileyerek, kendisine güvenenleri yüzüstü b›rakm›flt›r. 
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Faiz (riba) yiyenler ancak fleytan çarpm›fl olan›n kalk›fl› gibi çarp›lm›fl ol-

maktan baflka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu onlar›n: ‘Al›m-sat›m da ancak fa-

iz gibidir.' demelerinden dolay›d›r. Oysa Allah al›fl-verifli helal, faizi haram

k›lm›flt›r. Kime Rabbinden bir ö¤üt gelir de (faize) bir son verirse, art›k geç-

mifli kendisine, ifli de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, art›k onlar ate-

flin halk›d›r, orada sürekli kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 275) 

Allah bir baflka ayetinde ise faizin insanlara bereket getirmeyece¤ini

flöyle haber verir:

Allah faizi yok eder de sadakalar› art›r›r. Allah günahkar kafirlerin hiçbiri-

ni sevmez. (Bakara Suresi, 276)

‹nsanlar›n hayat flartlar›n›n iyilefltirilebilmesi için ülke içinde bir düze-

nin ve istikrar›n mevcut olmas› çok önemlidir. Bu istikrar ekonomiden

sosyal yaflama kadar her alana hakim olmal›d›r. Bu konuda tüm Müslü-

manlara çok büyük sorumluluklar düflmektedir. Kimse bir baflkas›n›n çö-

züm üretmesini, bir fleyler yapmas›n› beklememeli, elinden gelen herfleyi

yapmal›d›r. Çünkü Allah bu konuda tüm inananlar› sorumlu k›lm›flt›r. Bu

sorumlulu¤u yerine getirebilmek ise öncelikle dini ve dinin insan hayat›-

na sundu¤u güzellikleri anlatmakla mümkün olabilir. 

Örne¤in, infak edilen ve hay›r yolda kullan›lan mal›n bereketli olaca-

¤›na ve faizin ise bereketsizlik getirece¤ine iman eden bir topluluk, mal›-

n›n ihtiyac›ndan arta kalan›n› hay›r yönünde kullanacakt›r. Böyle bir sis-

temde ise tüm ülkenin nas›l bir refaha ulaflaca¤› aç›kt›r. ‹nsanlar›n böyle

bir anlay›fl› uzak ve eriflilmez görmemelerini sa¤laman›n tek yolu ise on-

lara Kuran ahlak›n› ö¤retmektir. 

Ayr›ca flunu da belirtmek gerekir ki, Kuran ahlak›n›n rehberli¤inde ya-

flanan bir hayatta Allah korkusu ile hareket edildi¤i için insanlar yaln›z

kendi ç›karlar›n› korumak maksatl› de¤il, tüm insanlar›n rahat› ve ç›kar›

için u¤rafl›rlar. Çünkü ‹slam ahlak›nda birlik, beraberlik, yard›mlaflma ve

dayan›flma çok önemlidir. 

Allah'›n yasaklad›¤› birer eylem oldu¤u için hakka tecavüz etme gibi

bir konu olmaz. Baflkas›n›n hakk›n› kimse üstüne geçirmez. Kimse kimse-

nin pay›na göz dikmez. Ölçüde hiçbir yanl›fll›k yap›lmaz. Kuran ahlak›-

n›n yafland›¤› bir toplumda, dinsizli¤in oluflturdu¤u adaletsiz, ç›kara da-
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yal›, güçlünün zay›f› ezdi¤i, insanlar›n haks›z yollarla baflka insanlar›n

paylar›n› kendi paylar›na katt›¤› bir sistem asla yaflanmaz. 

Dinin yafland›¤› bir toplumda israf olmaz, israfa kaçan tüketim de ol-

maz. Yard›mlaflma ve adalet sayesinde insanlar›n ekonomik güç seviyesi

yükselir. Zengin bir toplum oluflur. Kuran ahlak›n›n yafland›¤›, zenginlik

ve refah› ile tarihe geçen "Asr-› Saadet" dönemi bu gerçe¤in en aç›k delil-

lerindendir. 
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Sizden, faziletli ve

varl›kl› olanlar,

yak›nlara, yoksullara ve

Allah yolunda hicret

edenlere vermekte

eksiltme yapmas›nlar,

affetsinler ve

hoflgörsünler. Allah'›n

sizi ba¤›fllamas›n›

sevmez misiniz? Allah,

ba¤›fllayand›r,

esirgeyendir. (Nur

Suresi, 22)
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GG
ünümüzde yoksulluk sadece dün-

yan›n belirli ülkelerini ilgilendi-

ren bir problem olmaktan ç›km›fl-

t›r. Köprü alt›nda yatan, çöp kar›flt›rarak

yaflam›n› sürdüren, çok az bir para karfl›l›-

¤›nda hayat›n› tehlikeye atarak çal›flmak

zorunda kalan çocuklar, her türlü olumsuz

koflula ra¤men d›flar›da yaflamak zorunda

kalan evsizler, beslenme yetersizli¤inden

kaynaklanan çocuk ölümleri ve bunlar gibi

yoksulluktan kaynaklanan daha pek çok

problem  bütün dünyan›n gündeminde yer

almaktad›r.

Dünya üzerindeki yoksullukla ilgili ola-

rak yap›lan istatistiksel hesaplamalardan

sadece sokak çocuklar› ile ilgili olanlar›na

bak›ld›¤›nda bile durumun ciddiyeti he-

men anlafl›lmaktad›r. 

1982 UNESCO raporuna göre sokak ço-

cuklar›n›n say›s› ‹stanbul'da 200.000, Bogo-

ta'da 10.000, Rio de Janerio'da 2 milyondur.

Afrika'da ise 5 milyon dolaylar›nda oldu¤u

tahmin edilmektedir ve bu say› her geçen

gün h›zla büyümektedir. Bu say›n›n artma-

s›nda yer de¤iflimi, savafl ve k›tl›k, AIDS

hastal›¤› ve h›zl› flehirleflme gibi etmenler

önemli rol oynamaktad›r. Tüm dünya üze-

rinde 30 ila 70 milyon aras›nda sokak çocu-

¤u oldu¤u tahmin edilmektedir.3

Amerika'da ise yoksulluk içinde yafla-

yan çocuklar›n say›s› son 20 y›lda 3 kat›na
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ç›km›flt›r. 1989'da Amerika'daki her 6 çocuktan biri resmi anlamda yok-

sulluk içinde yafl›yordu. 1993 rakamlar›na göre, Amerika'daki 6 yafl›n al-

t›ndaki 5 çocuktan biri yoksulluk s›n›r›n›n çok alt›nda yaflamaktad›r ki bu

yaklafl›k olarak 5 milyonun üzerinde çocuk demektir. Bundan baflka Ame-

rika'daki 18 yafl›n alt›ndaki çocuklar için de durum farkl› de¤ildir. Bu ço-

cuklardaki yoksulluk oran› da 1990'dan 1991'e kadar %20.6'dan %21.8'e

ç›km›flt›r. 1994'de 3 yafl›n alt›ndaki 4 çocuktan birinin yoksulluk içinde ya-

flad›¤› tahmin edilmektedir. Bu say›lar 1980 y›l› boyunca 1.8 milyondan

2.3 milyona yükselmiflti.4

Yukar›daki istatistiklerde görüldü¤ü gibi zengin ülkelerde bile yoksul-

luk önemli bir problem oluflturmaktad›r. ‹ktisadi bunal›mlar sonucunda

ortaya ç›kan iflsizlik, sosyal güvenlik sistemlerindeki boflluklar gibi prob-

lemler zengin ülkelerdeki yoksullu¤un ortaya ç›kma sebeplerinden bafll›-

calar›d›r. 
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Burada görülen çocuk-
lar, dünyada yoksulluk
içinde yaflamaya çal›-
flan binlerce çocuktan
sadece birkaç›d›r. 



...Ve sana yetimleri sorarlar. De ki:

"Onlar› ›slah etmek (yararl› k›lmak)

hay›rl›d›r. E¤er onlar› aran›za katarsan›z,

art›k onlar sizin kardefllerinizdir...

(Bakara Suresi, 220) 
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Eski sosyalist ülkelerde ise yoksullu¤un baflka bir boyutu görülmekte-

dir. Bu ülkelerde genel olarak tüm bireylerin yaflam düzeyleri düflüktür.

‹ktisadi geliflmenin çok gecikti¤i bu ülkelerdeki yoksulluk ne Üçüncü

Dünya ülkelerindeki gibi ne de zengin ülkelerdeki gibi belirli koflullara

ba¤l› olarak de¤iflen bir yoksulluktur. Bu ülkelerde hemen hemen bütün

nüfusu etkileyen genel bir yoksulluk söz konusudur. Yoksullu¤un sonuç-

lar› da ülkenin genel yap›s›na etki etmektedir. Örne¤in flehirlerdeki alt ya-

p› ile ilgili sistemler, sosyal güvenlikle ilgili sistemler yetersizdir.

Bundan baflka g›da maddeleri de ço¤u zaman yetersiz kalmak-

tad›r. Bu ülkeleri di¤er yoksul ülkelerden ay›ran baflka bir

nokta da, insanlar bir fleyi sat›n alma imkan›na sahip ol-

duklar›nda da, piyasada sat›n al›nacak mal ve g›da

maddelerini bulamamaktad›rlar. 

Yoksullu¤un nedenleri ve nas›l ortaya ç›kt›¤›

konular› ile ilgili çok fazla madde s›ralanabilir.

Fakat as›l olarak bu problemin toplumdaki etki-

sinin ve nas›l ortadan kald›r›laca¤›n›n incelen-

mesi yerinde olacakt›r. Bu nedenle

ilerleyen bölümlerde yoksullukla

birlikte ortaya ç›kan problemler

belirli bafll›klar alt›nda topla-

narak incelenmifltir.

Dünya genelinde israf alabildi¤ine yay-
g›nlaflm›flken, kimi ülkelerde insanlar

sokaklarda yaflamlar›n› sürdürmeye
çal›flmaktad›rlar. Bu insanlar›n

varl›¤›n› gözard› et-
mek, büyük bir

vicdans›z-
l›k olur.



Akrabaya hakk›n›

ver, yoksula ve yolda

kalm›fla da. ‹sraf 

ederek saç›p-savurma.

(‹sra Suresi, 26)

Günümüzde yaflam›n›

sokaklarda yatarak

geçirmek zorunda ka-

lan binlerce insan var-

d›r. Tüm insanlar vic-

danlar›na uygun hare-

ket ettikleri takdirde,

mutlaka bu yoksullu-

¤un sonu gelecektir.

Hiç kimse “ben ne ya-

pabilirim ki” diye dü-

flünerek, sorumluluk-

tan kaçmamal›d›r.
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Yoksullu¤un Toplumdaki Y›k›c› Etkileri 

Bir ülkedeki yoksulluktan en çok etkilenenler kuflkusuz ki çocuklar-

d›r. Yoksulluk nedeniyle e¤itimlerini yar›da b›rakan, hatta bar›nacak yer

ve yiyecek dahi bulamayan çocuklar ço¤u zaman da kötü flartlarda çal›fl-

mak zorunda b›rak›lmaktad›rlar. Hatta baz› ülkelerde yoksulluk nede-

niyle çocuklar aileleri taraf›ndan iflyerlerine bir nevi "köle" olarak sat›l-

maktad›rlar. 

Bu çocuklar endüstrinin insan sa¤l›¤›na en zararl›, ço¤u zaman sonu

ölümle sonuçlanan ifllerinde çal›flarak para kazanmaktad›rlar. Örne¤in

Hindistan 940 milyon nüfuslu bir ülkedir. Bu ülkede 44 ile 100 milyon ara-

s›nda çocuk iflçi bulunmaktad›r. Bu rakam dünyan›n geri kalan k›sm›nda

çal›flan çocuklar›n toplam›ndan daha fazlad›r. 120 milyon nüfuslu Pakis-

tan'da ise yaklafl›k 8 milyon çocuk iflçi çal›flmaktad›r.5 Dünyan›n di¤er ül-
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Küçük omuz-
lar›nda büyük

yükler tafl›yan-
lar yaln›zca

Hintli çocuklar
de¤ildir. Dün-
yan›n hemen

her yerinde
a¤›r ifllerde

çal›flmak zo-
runda kalan

birçok çocuk
vard›r.



kelerinde de yoksul çocuklar›n durumu bundan farkl› de¤ildir. 

Bu çocuklar›n küçük yafllarda çal›flmak zorunda kald›klar›ndan ve

zorlu çal›flma koflullar›ndan  tüm dünya ülkeleri haberdard›r. Buna ra¤-

men bu konuya çözüm bulmak yerine, çocuk eme¤iyle üretilen ucuz

ürünlerle kendi ekonomilerinin rekabet edip edemeyeceklerinin derdine

düflmüfllerdir. Hatta yapt›klar› toplant›lar›n konusu çocuklar› içinde bu-

lunduklar› durumdan kurtarmak olaca¤›na, bu rekabet sorununu nas›l

çözecekleri gibi konular olmufltur.6

Bundan baflka dünya üzerindeki pek çok ülkenin bütçesinin büyük bir

bölümü savunma giderlerine ayr›lm›flt›r. Öyle ki sa¤l›k, e¤itim ve sanayi

alan›ndaki ihtiyaçlar› son derece acil olan Hindistan, Pakistan gibi ülkeler

için de durum farkl› de¤ildir. Onlar da savunma için di¤er ihtiyaçlar›na

ay›rd›klar›ndan çok daha fazla bir bütçe ay›rmaktad›rlar. Örne¤in Pakis-

tan, bütçesinin %60'›n› silahlanma giderlerine ve ordu masraflar›na harca-

maktad›r. Ülkedeki halk›n çok büyük bir bölümünün gerçek anlamda bir

sefalet içinde olmas› da bu durumu de¤ifltirmemektedir.

Baflka bir örnek olarak da Amerika'da nükleer silahlanma ve ilgili

programlar için y›lda 35 milyar dolar harcanmas›n› verebiliriz. Atom

bombalar›yla ilgili programlar›n bafllad›¤› 1940 y›l›ndan 1996 y›l›na kadar
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Kuran ahlak›n›n getirdi¤i vicdan ve ak›l olmad›¤› sürece çocuklar›n zor flartlar alt›nda
çal›flt›r›lmas› devam edecektir.  



Hindistan ve Pakistan, halk›n büyük
bir yoksulluk içinde yaflad›¤› ülkeler-
den sadece iki tanesidir. 



yaklafl›k 5.5 trilyon dolar harcanm›flt›r.7

Kuflkusuz savunmaya yap›lan bu harcamalar›n, uygun flekilde halk›n

ihtiyaçlar›na aktar›lmas›yla sorunlar rahatl›kla çözülebilir. Oysa politik

hesaplar ve çeflitli ç›karlar›n gözetilmesi nedeniyle, çocuk yaflam›n›n söz

konusu oldu¤u bu önemli sorunda bugüne kadar gerçek anlamda bir çö-

züme ulafl›lamam›flt›r.  

Ancak burada flu nokta üzerinde durmakta da yarar vard›r: Savunma

harcamalar› flu an için elbette yap›lmas› gereken harcamalard›r. Yeryü-

zünde dinsizli¤in getirdi¤i kargafla, kaos, zulüm ve öfke oldu¤u sürece bu

sorunlar›n ortadan kalkmas› mümkün görünmemektedir. Çünkü bir ülke

savunmas›n› güçlü tutmazsa, bu ç›karc› sistem içerisinde varl›¤›n› sür-

dürmesi de pek mümkün olmaz. 

Ama ortada son derece aç›k bir sefalet vard›r. Ve sadece belirli günler-

de bu problemi hat›rlayarak ya da yolda karfl›lafl›lan dilenci çocuklara pa-

ra vererek bu sorunun hallolmayaca¤› çok aç›kt›r . Çözüm için yoksul ço-

cuklar›n e¤itim, bar›nma, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlar›n› karfl›layacak

sistemli bir hareketin oluflmas› gerekmektedir. 

Bu ise ancak Kuran ahlak›n›n tam olarak yaflanmas›yla birlikte ortaya

ç›kacak bir duyarl›l›k ve bar›fl ortam› sonucunda gerçekleflebilir. Bu ortam

içinde hiçbir ülke bir di¤erinin hakk›na tecavüz etmeyecektir. Dolay›s›yla

savunma harcamalar› çok daha azalt›labilecek ve buraya ayr›lan imkanlar

insanlar›n rahat›, huzuru, çocuklar›n e¤itimi gibi konulara aktar›labile-

cektir. 

Elbette savunma harcamalar› yaln›zca bir örnektir. Bu do¤rultuda so-

runun halledilmesi için daha pek çok çözüm sunulabilir. Ancak burada

önemli olan tüm sorunlarda oldu¤u gibi yoksulluk konusunda da çözü-

mün Kuran ahlak›n›n yaflanmas›yla gerçekleflebilece¤idir. Çünkü kendisi

ihtiyaç içinde oldu¤u halde yiyece¤ini yoksula ve yetime yedirmek, ken-

disinin be¤enmeyece¤i fleyleri baflkalar›na vermemek, hissettirmeden

yard›m etmek gibi Kuran'da tavsiye edilen üstün ahlak özellikleri ancak

Kuran ahlak› tam olarak yafland›¤›nda ortaya ç›kar. Allah maddi yönden

güçlü olan kiflilerin nas›l davranmas› gerekti¤ini Nur Suresi'nde aç›kla-

m›flt›r:
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Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara ve Allah yolunda

hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas›nlar, affetsinler ve hoflgörsünler.

Allah'›n sizi ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›fllayand›r, esirge-

yendir. (Nur Suresi, 22)

Allah Kuran'da farz k›ld›¤› hükümlerle yoksullara nas›l davran›lmas›

gerekti¤ini de aç›klam›flt›r. Örne¤in ayetlerde Kuran ahlak›n› yaflayan ki-

flilerin mallar›nda yoksullar için  bir hak oldu¤u belirtilmektedir. Ayr›ca

Kuran'da yoksullu¤unu dile getirmeyen kiflilere de dikkat çekilerek bu ki-

flilerin haklar›n›n korunmas› emredilmifltir:

Onlar›n mallar›nda dilenip-isteyen (ve iffetinden dolay› istemeyip de) yok-

sul olan için de bir hak vard›r. (Zariyat Suresi, 19)

(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yer-

yüzünde dolaflmaya güç yetiremezler. ‹ffetlerinden dolay› bilmeyen onlar›

zengin san›r. (Ama) Sen onlar› yüzlerinden tan›rs›n. Yüzsüzlük ederek in-

sanlardan istemezler. Hay›rdan her ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu

bilir. (Bakara Suresi, 273)

Kimi zaman çocuklar, içinde bulunduklar› sefaletin, fakirli¤in fark›na varmazlar. An-
cak bu resimde de görüldü¤ü gibi yetiflkinler, yaflad›klar› bu sefaletin fark›ndad›rlar
fakat kurtulmak için yanl›fl yollara yönelmektedirler. Oysa bu konudaki tek kurtulufl
Kuran ahlak›n›n yaflanmas›d›r. 



Yurtlar›n› Terk Etmek Zorunda Kalan ‹nsanlar›n Durumu

Yoksullu¤un dünya üzerindeki önemli sonuçlar›ndan bir tanesi de

mülteci sorunudur. Daha iyi bir ifl, daha iyi imkanlar düflüncesiyle ya da

savafl, k›tl›k gibi nedenlerle yola ç›kan fakir insanlar ülkeler aras›nda son

derece ciddi problemler yaratabilmektedir. 

Örne¤in 3. dünya ülkelerinden gelen mülteciler düflük ücret, kötü or-

tamlarda çal›flma gibi flartlar› kabul ettikleri için iltica ettikleri ülkelerde

ilk zamanlarda popüler olmufllard›r. Bulunduklar› ülkenin ekonomisinin

kalk›nmas›nda da önemli  rol oynayan yabanc› iflçiler bir süre sonra ter-

cih edilmemeye bafllanm›flt›r. Çünkü ekonomileri düzelen ülkelerin bu ki-

flilere ihtiyaçlar› kalmam›flt›r. Kendi vatandafllar›na ifl bulamayan ülkeler

için yabanc› iflçiler sorun oluflturmufltur.

Örne¤in Malezya gibi ülkeler uzun bir süre çal›flt›rd›klar› yabanc› iflçi-

leri bir süre sonra evlerine dönmeleri için zorlam›fllard›r. Kendi ülkelerini

daha iyi flartlar umuduyla b›rakm›fl olan bu insanlar, gittikleri ülkelerde

de oldukça zor flartlar alt›nda çal›flmak zorunda kalm›fllard›r. Fakat sonuç

de¤iflmemifl ve yine sefalet çekerek kendi ülkelerine geri dönmek zorun-

da b›rak›lm›fllard›r.

Bununla birlikte bir ülkeden di¤erlerine olan göçün sebepleri yaln›zca

maddiyat ile s›n›rl› de¤ildir. Ülkeler aras›ndaki savafl da bu konuda zor-

lay›c› bir etmen olabilmektedir. Savafl sonras›nda meydana gelen yoksul-

luk, pek çok insan› yurtlar›ndan ayr›lmaya zorlam›flt›r. Tüm dünya, sa-

vafltan kaçan insanlar›n yaflad›klar›na flahit olmas›na ra¤men pek çok ül-

ke mültecileri kabul etmemifltir. So¤uk alt›nda günlerce, haftalarca yürü-

yerek güvenli yerlere ulaflmaya çal›flan bu insanlar çok defa baflka bir ül-

keye yönelmek zorunda kalm›fllard›r.

Örne¤in Kosova'da yaflanan savafl nedeniyle 1998 Mart›'nda bafllayan

mülteci göçünde Kosova'n›n hemen hemen bütün flehirleri boflalm›flt›r.

Günlerce yürüyerek göç etmek zorunda kalan yaklafl›k 300.000'i aflk›n Ko-

soval›'dan yo¤un k›fl flartlar› nedeniyle hayat›n› yitirenler olmufltur.  

Çeçenistan'da ise 1999 y›l›n›n Kas›m ay›nda Rus sald›r›lar›ndan yürü-

yerek kaçan Çeçen halk›n› hiçbir ülke kabul etmemifltir. Kendilerini kabul
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eden Türkiye s›n›r›na ulaflana kadar ise birçok kad›n, çocuk ve yafll› so-

¤uktan ölmüfllerdir.

Dünyan›n baflka bir yerinde Afrika'da yaflanan kabile savafllar› da bu-

na baflka bir örnektir. Zaire'de Hutu ve Tutsi kabileleri aras›nda yaflanan

savafl neticesinde göç etmek zorunda kalan on binlerce kifli açl›k ve sefa-

let içinde yapt›klar› uzun yolculuklarla baflka ülkelere s›¤›nmaya çal›fl-

m›fllar kimi ülkeler taraf›ndan kabul edilmemifl, kimi ülkelerde ise salg›n

hastal›klarla u¤raflmak zorunda kalm›fllard›r. (Detayl› bilgi için bkz. "Öf-

keli Soy Koruyuculu¤u": Irkç›l›k bölümü)

Kuran'›n hükümlerine uyarak kazan›lan ahlakta ise

insanlar çok daha farkl› bir yap›da olurlar. Her

zaman fakirlerin, zorluk içinde olanlar›n, yurt-

lar›ndan sürülenlerin haklar› korunur, onla-

ra en rahat edecekleri ortamlar haz›rlan-

maya çal›fl›l›r. ‹çinde bulunduklar› du-
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Kuran'›n rehberli¤inde kazan›lan ahlakta, insanlar çok
farkl› bir yap›da olurlar. Her zaman fakirlerin, zorluk
içinde olanlar›n, yurtlar›ndan sürülenlerin haklar› ko-
runur, onlara en rahat edecekleri ortamlar haz›r-
lanmaya çal›fl›l›r. ‹çinde bulunduklar› du-
rumdan kurtulabilmeleri için pek çok
fedakarl›k gösterilir. 

rumdan kurtulabilmeleri için fedakarl›klar gösterilir. Bu konuda en güzel

örneklerden biri Peygamberimiz (sav) döneminde yaflanan bir olayd›r. O

dönemde de yurtlar›ndan sürülen veya herhangi bir sebeple hicret etmek

durumunda kalan insanlar olmufltur. Kuran ahlak›n› yaflayan Müslüman-

lar›n bu kiflilere karfl› olan tutumlar› ayetlerde flöyle haber verilmifltir:

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine) yer-

lefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden dolay› iç-

lerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k (ihtiyaç) ol-

sa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin "cimri ve

bencil tutkular›ndan" korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r.

(Haflr Suresi, 9)

(Bundan baflka bu mallar)  Hicret eden fakirleredir ki, onlar, Allah'tan bir

fazl (lütuf ve ihsan) aray›p, Allah'a ve O'nun Resûlü'ne yard›m ederlerken

yurtlar›ndan ve mallar›ndan sürülüp-ç›kar›lm›fllard›r. ‹flte bunlar, sad›k

olanlar bunlard›r. (Haflr Suresi, 8)

Aç›kça görüldü¤ü gibi, ayetlerde tarif edilen ahlak günümüzde yafla-

nan örneklerinden tamamen farkl›d›r. Kuran'da ihtiyaç içinde olan bir

kimsenin karfl›s›nda kendi ihtiyac›n› hiçbir flekilde aç›¤a vurmayan, muh-

taç kimselere sa¤lanan imkanlara göz dikmeyen, cömert ve yard›msever

bir ahlak anlay›fl› tarif edilmektedir. Bu ahlak›n yayg›nlaflt›r›lmas›yla bir-

likte bu gibi sorunlar tamamen çözümlenmifl olacakt›r.
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‹nkar edenler atefle

sunulacaklar› gün,

(onlara flöyle denir:) "Siz

dünya hayat›n›zda bütün

'güzellikleriniz ve

zevklerinizi tüketip-yok

ettiniz, onlarla yaflay›p-

zevk sürdünüz. ‹flte

yeryüzünde haks›z yere

büyüklenmeniz

(istikbar›n›z) ve fas›kl›kta

bulunman›zdan dolay›,

bugün alçalt›c› bir azab

ile cezaland›r›lacaks›n›z."

(Ahkaf Suresi, 20)
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‹‹
nsanlar›n yaflam›n gerçek amac›ndan

uzaklaflmalar›, manevi de¤erlerini de

kaybetmeleri demektir. Dünyay› yafla-

yabilecekleri tek yer olarak gören, hem ken-

dilerinin hem de di¤er insanlar›n ölümle

birlikte yok olacaklar›n› zanneden kiflilerin

manevi yönlerinin geliflmifl olmas› da bek-

lenemez. Dünyada, yapt›klar› iyilikler ve

kötülüklerle denendiklerini, bunlar›n ölüm

sonras› hayatta karfl›lar›na getirilece¤ini

düflünmeyen kiflilerin insani yönlerinin ge-

liflmesi mümkün de¤ildir.

Böyle çarp›k bir yaflam felsefesine sahip

insanlar›n oluflturduklar› toplumlar›n ma-

nevi yönden büyük bir boflluk içinde olma-

s› kaç›n›lmazd›r. Toplumu oluflturan insan-

lar dünyada kendileri için mümkün oldu-

¤unca ç›kar sa¤lamaya, kendi istek ve tut-

kular›n› tatmin etmeye, k›sa bir yaflam sü-

resini sorumsuzca geçirmeye çal›fl›rlar. Ah-

laki yönden bir güzellik elde etme konu-

sunda ise çabalar› olmaz. Çünkü bunun

kendileri için bir ç›kar sa¤lamayaca¤›n› dü-

flünürler. Hatta aksine yard›msever, flefkat-

li, merhametli, hoflgörülü, vicdanl› insanla-

r› kendi çarp›k bak›fl aç›lar›yla "saf" kifliler

olarak de¤erlendirirler. Onlar›n yaflam fel-

sefeleri, kuvvetli olan›n zay›f olan› ezmesi,

güçlü olan›n hiç kimsenin hakk›n› gözet-

meden insanlara diledi¤i flekilde zulmet-

mesi üzerine kuruludur.
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Allah Kuran'da, ahirete ve hesap gününe inanmayan böyle insanlar›n

günah konusunda da s›n›r tan›mayacaklar›na dikkat çekmifltir:

O gün, yalanlayanlar›n vay haline.

Ki onlar, din gününü yalanl›yorlar.

Oysa onu, 's›n›r tan›maz, sald›rgan', günahkar olandan baflkas› yalanlamaz.

(Mutaffifin Suresi, 10-12)

Dinden uzak yaflayan bu insanlar yaflamlar› boyunca hep daha fazla

fley elde etme h›rs› içinde olurlar. Ve çevrelerindeki insanlara da bu yön-

de telkinde bulunur, onlar› da Allah'›n s›n›rlar›n› tan›madan yaflamaya

teflvik ederler. 

‹flte içinde yaflad›¤›m›z dönem, din ahlak›n› tamamen terk etmifl ve

çevrelerini de böyle karanl›k bir yola çekmek isteyen insanlar›n ço¤unluk-

ta oldu¤u bir zamand›r. Bundan dolay› günahta s›n›r tan›mama, sald›r-

ganl›k, manevi çöküntü, ahlaki de¤erlerin yitirilmesi, bir ayette geçen ifa-

deyle "çirkin hayas›zl›klar›n" yayg›nlaflmas›, fuhuflun, sapk›n cinsel iliflki-

lerin, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n›n, kumar›n k›sacas› her türlü ahlaks›zl›¤›n

teflvik edildi¤i bir dönemdir. ‹lerleyen sayfalarda, insanlar›n dinsizli¤in

bir sonucu olarak nas›l bir ahlaki çöküntü içine düfltüklerine yer verile-

cektir.

Ahlaks›zl›¤›n Telkini

Dinsiz veya Allah'a ve ahirete olan inanc› zay›f olan bir insan, Allah'›n

haram k›ld›¤› fuhufl, kumar, h›rs›zl›k gibi eylemlerde bulunmaktan, in-

sanlar›n haklar›na tecavüz etmekten çekinmez. Çünkü dinsizli¤in teme-

linde insanlar›n tesadüfler sonucunda olufltuklar› ve dolay›s›yla kendile-

rini bir Yarat›c›'ya karfl› sorumlu hissetmek zorunda olmad›klar› inanc›

vard›r. Ayr›ca dinsizli¤i besleyen evrim teorisine göre ise insan geliflmifl

bir hayvand›r ve di¤er hayvanlar gibi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak d›fl›nda bir

kayg›s› olmamal›d›r. Nefsani ihtiyaçlar›n› karfl›lama konusunda ise ken-

disine herhangi bir k›s›tlama getirmek zorunda de¤ildir; ayn› hayvanlar

gibi davranabilir. K›sacas› dini tan›mayan bu tür felsefeler ahlak kuralla-

r›n› da tan›mazlar. 
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Nitekim ünlü materyalistler ve Darwinizm'in savunucular› dinsizli¤in

ahlaka bak›fl aç›s›n› tüm aç›kl›¤› ile dile getirmifllerdir. Darwinizm'in ön-

de gelen ça¤dafl savunucular›ndan ve Cornell Üniversitesi profesörlerin-

den William Provine materyalizmin ahlaka bak›fl aç›s›n› flöyle ifade eder:

Modern bilim ortaya koymaktad›r ki, dünya tümüyle ve sadece mekanistik

prensiplerle ifllemektedir. Do¤ada hiçbir amaç ve amaçsal prensip yoktur. Ras-

yonel olarak bulunabilecek Tanr›lar ve düzenleyici güçler de yoktur… ‹kinci-

si, modern bilim ortaya koymaktad›r ki, insano¤lu için hiçbir 'daimi ahlaki

kanun' ya da 'mutlak yol gösterici prensip' yoktur… Üçüncüsü, flu sonucu

varmam›z gerekir ki, öldü¤ümüz zaman ölürüz ve bu bizim mutlak sonumuz-

dur.8

Bu materyalist bilim adam›n›n da belirtti¤i gibi dinsizlikte ahiret inan-

c› yoktur ve insanlar ölümden sonra yok olacaklar›na inan›rlar. Dinsizle-

rin bu sapk›n inan›fllar› Kuran'da da flöyle haber verilmifltir:

O (bütün gerçek), yaln›zca bizim (yaflamakta oldu¤umuz bu) dünya hayat›-

m›zdan ibarettir; ölürüz ve yaflar›z, biz diriltilecekler de¤iliz. (Mü'minun

Suresi, 37)

Öldükten sonra dirilece¤ine inanmayan insanlarda, s›n›r tan›mayan,

her türlü afl›r›l›kta ve ahlaks›zl›kta bir sak›nca görmeyen, nefsinin ve tut-

kular›n›n her emretti¤ini yapan, iradesini kullanmak için bir sebep gör-

meyen aksine her türlü iradesizli¤i geçerli sayan bir anlay›fl geliflir. Bu ne-

denle, dinsizlik ahlaki bozulman›n en önemli nedenidir.  Nitekim Provi-

ne'in yukar›daki sözleri de dinsizli¤in bu s›n›r tan›mazl›¤›na, ahlak üze-

rindeki bozucu etkilerine bir örnek teflkil etmektedir. Bu sözlerde dinsiz

bir insan›n nas›l çarp›k bir düflünce ve ahlak yap›s›na sahip oldu¤unu

görmek mümkündür.

fiunu da belirtmek gerekir: Elbette ahlaks›zl›k yapan her insan Darwi-

nizm'i veya materyalizmi düflünerek bunlar› yapmaz. Ancak burada

önemli olan bu fikir ak›mlar›n›n ve dinsizli¤in önderlerinin insanlara bu

telkinleri vermeleri ve bunlar›n sonucu olarak insanlar›n  büyük bir ço-

¤unlu¤unun ahiretteki hayatlar›n› düflünerek yaflamak yerine bu dünya

hayat›n› s›n›r tan›maz ve azg›n bir h›rsla yaflamalar›d›r. 

Örne¤in 60'l› y›llarda  dünya gençli¤i aras›nda ortaya ç›kan özgürlük
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Gözcü Gatezesi, 18/8/99

Dinsizli¤in Getirdi¤i Dejenerasyon



Milliyet Gazetesi, 5/1/98

Son Ça¤r› 1/2/97

Milliyet Gazetesi, 3/11/99

Gözcü Gazetesi, 9/11/99

Gözcü Gazetesi, 23/11/99

Allah korkusu-
nu kalbinde
hissetmeyen
bir insan›n ya-
flam›nda hiçbir
s›n›r yoktur.
S›n›rs›zl›¤›n
sonucunda da
toplumun ah-
lak yap›s›nda
büyük bir
çöküfl olur.  
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anlay›fl› tamamen bu s›n›r tan›mazl›¤›n ve afl›r›l›¤›n sonucuydu. Serbest

cinsellik, uyuflturucu kullanmak, bafl›boflluk, asilik gibi her türlü ahlak d›-

fl› tav›r bu dönemin en önemli özelli¤i idi. Bugün tüm dünyada bu döne-

min yetifltirdi¤i insanlar ya ülkeleri yönetmekte, ya da okullarda ö¤ret-

menlik yapmaktalar. Ayr›ca günümüzün genç neslini yetifltirmifl olan an-

ne babalar da yine ayn› dönemin insanlar›d›r. Bugün tüm dünyada ahla-

ki dejenerasyonun tarihte görülmedi¤i kadar ilerlemifl olmas›n›n bir ne-

deni de dinsiz yetiflmifl bir kufla¤›n, giderek dejenere olarak yetifltirdi¤i

bir neslin mevcut olmas›d›r. Allah bir ayetinde babalar› dini bilmedikleri

için kendileri de "gafil" kalan topluluktan söz eder:

Babalar› uyar›lmam›fl, böylece kendileri de gafil kalm›fl bir kavmi uyarman

için (gönderildin). (Yasin Suresi, 6)

Bu ayette de dikkat çekildi¤i gibi dinsiz insanlar›n yetifltirdikleri nesil-

ler de kendileri gibi dinsiz ve "kötülükte s›n›r› aflan", yani ahlaki de¤er-

lerden yoksun insanlar olmaktad›r. 

Bugün Amerika'dan, Hollanda'ya, Uzakdo¤u ülkelerinden Rusya'ya

kadar hakim olan ahlaki dejenerasyonun en önemli nedeni dinsizli¤in

oluflturdu¤u kendini bafl›bofl ve sorumsuz zanneden insanlard›r. Homo-

seksüelli¤in adeta "moda" olmas›n›n, fuhuflun, küçük yafltaki çocuklar›n

fuhufl için sat›lmalar›n›n, kumar›n, doland›r›c›l›¤›n, rüflvetin, fleytani özel-

liklere sahip olmay› bir meziyet sayman›n, insanlar›n birbirlerine hatta

"babalar›na bile" kesinlikle güvenememelerinin, evlilik öncesi iliflkinin

modernlik zannedilmesinin, insanlar›n utanma ve haya duygular›n› kay-

betmelerinin, güzel ahlak gösterenleri yad›rgamalar›n›n ve belki 20 y›l ön-

ce kesinlikle düflünülemeyen ve büyük bir ahlaks›zl›k olarak kabul edilen

tav›rlara insanlar›n özendirilmesinin ard›nda yatan neden, dinsizli¤in

belki de tarihte ilk defa bu kadar yayg›nlaflmas›d›r. 

Dinsizli¤in ahlaks›zl›¤› getirdi¤i kesin bir gerçektir. Ancak dinsiz oldu-

¤u halde ahlaks›z olmad›¤›n›, yukar›da say›lan ahlaks›zl›klar›n hiçbirini

yapmad›¤›n› düflünen insanlar da olabilir. Gerçekten dinsiz bir insan ha-

yat› boyunca kesinlikle rüflvet almam›fl olabilir ve almamak konusunda

kesin kararl› da olabilir. Ancak bu onun Kuran'a uygun güzel bir ahlak sa-
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hibi oldu¤unu göstermez. Herfleyden önce Allah'tan korkup sak›nd›¤›

için güzel ahlak gösteren bir insan her konuda bu ahlak›n› devam ettirir.

Buna karfl›n hayat› boyunca asla rüflvet almad›¤›n› söyleyen dinden uzak

bir insan ç›karlar› için kolayl›kla yalan söyleyebilmektedir. Veya o¤lunun

hastane masraflar› için paraya ihtiyac› oldu¤unda gözünü k›rpmadan

rüflvet alabilmekte, yani koflullar de¤iflti¤inde "mecbur kald›¤›n›" söyle-

yerek, hiç yapmay› düflünmedi¤i birfleyi yapabilmektedir. Örne¤in bir in-

san› öldürmeyi asla düflünemeyen dinsiz bir insan, bir gün afl›r› sinirlen-

di¤inde kendini tutamayarak cinayet iflleyebilmektedir. 

Oysa güzel ahlak sab›r ve irade gerektirir. Koflullar ne olursa olsun gü-

zel ahlaktan taviz vermemek gerekir. Bu iradeyi ve sabr› gösterebilmek

içinse insan›n önemli bir amac›n›n olmas› flartt›r. Müminler Allah'›n r›za-

s›n›, rahmetini ve cennetini kazanmay› amaç edindikleri için karfl›lar›na

ç›kan her türlü koflulda güzel bir ahlak gösterirler. Ama dinsiz ve amaç-

s›z bir insan›n böyle bir irade ve sab›r göstermesi için bir neden yoktur.

Örne¤in fuhufl yolu ile para kazananlar bunu aç kalmamak için yapt›kla-

r›n› söylerler. Oysa Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor olsalar, böyle bir

hayas›zl›¤a asla yeltenmezler. Ahirette hesab›n› veremeyeceklerini bildik-

leri için büyük bir korku ile sak›n›rlar. Allah'›n "fieytan, sizi fakirlikle

korkutuyor ve size çirkin -hayas›zl›¤› emrediyor. Allah ise, size Kendi-

si'nden ba¤›fllama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) ge-

nifl oland›r, bilendir." (Bakara Suresi, 268) ayetinde bildirdi¤i gibi insan-

lar›n büyük bir k›sm› fakirlik korkusuyla türlü ahlaks›zl›¤a baflvurabil-

mektedir. Halbuki Allah'›n rahmetini uman kifli bunlar› akl›ndan dahi ge-

çirmez. Allah Kuran'da müminlerin içlerindeki Allah korkusundan dola-

y› güzel ahlaklar›nda kararl› ve sab›rl› olduklar›n› flöyle bildirir. 

Ve onlar Allah'›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi ulaflt›r›rlar. Rablerinden iç-

leri sayg› ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü

(hoflnutlu¤unu) isteyerek sabrederler, namaz› dosdo¤ru k›larlar, kendileri-

ne r›z›k olarak verdiklerimizden gizli ve aç›k infak ederler ve kötülü¤ü iyi-

likle savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun (dünyan›n güzel) sonucu (ahiret mutlu-

lu¤u) onlar içindir. (Rad Suresi, 21-22)
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Yafll› ‹nsanlar›n Yaflad›klar› S›k›nt›lar

AA
d›m atacak yer olmayan otobüslerde

zorlukla ayakta duran yafll› kimseler

ve bu kiflilerle göz göze gelmemeye

özen göstererek oturan gençler… Saatlerce k›z-

g›n günefl ya da sa¤anak ya¤mur alt›nda bekle-

yen ve sonunda yorgunlu¤a dayanamay›p bu-

lundu¤u yere oturmak zorunda kalan yafll› in-

sanlar… Sa¤l›k problemleri nedeniyle bak›m›

zorlaflan ve bu yüzden evlerinden uzaklaflt›r›l-

mak istenen yafll› anne, babalar… Fiziksel ve

zihinsel gücünü kaybetti¤i için küçümsenen,

de¤er verilmeyen ve istenmedikleri kendilerine

hissettirilen yafll› erkekler ve kad›nlar…

Bu görüntüler horlanan ve toplum içinde

hak ettikleri sayg›y› göremeyen yafll› insanlar›n

günlük yaflamda karfl›laflt›klar› bozuk tav›rlar-

dan sadece birkaç›d›r.

Dinden uzak yaflayan toplumlarda yafllan›p

güçten düflen insanlar hem maddi hem de ma-

nevi yönden s›k›nt› içindedirler. Yaflamak zorunda b›rak›ld›klar› mekanlardan maruz kald›klar›

davran›fllara kadar pek çok etken bu s›k›nt›n›n sebeplerindendir.

Oysa yafll›lar›n korunmas›, onlara hürmet edilmesi Kuran ahlak›n›n gerektirdi¤i davran›fllar-

dand›r. Allah ayetlerde, yafllanan anne ve babaya "Öf" bile denmemesini

emretmektedir:

Rabbin, O'ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve

anne-babaya iyilikle-davranmay› emretti. fiayet

onlardan biri veya ikisi senin yan›nda yafll›l›¤a

ulafl›rsa, onlara: "Öf" bile deme ve onlar› azarla-

ma; onlara güzel söz söyle. (‹sra Suresi, 23) 

‹flte bu bilinçle hareket eden insanlar›n oldu-

¤u bir toplumda ne yoksullar›n, ne yafll›lar›n, ne de

di¤er ihtiyaç içindeki insanlar›n zulüm görmesi, öf-

ke ve merhametsizlikle karfl› karfl›ya kalmas› müm-



kün de¤ildir. Yediden yetmifle tüm insanlar

için en rahat, en huzurlu, en güzel flartlar

ayarlan›r. Ve yap›lan güzel davran›fllar›n

karfl›l›¤› da yaln›zca Allah'tan beklenir.  

Ayr›ca Kuran ahlak›n› benimseyen in-

sanlar yafll› da olsalar, genç de olsalar

son derece anlay›fll›, merhametli, sayg›l›

olurlar. Dinden uzak toplumlarda yafll›

insanlar kimi zaman al›ngan tav›rlarla, ra-

hats›z edici davran›fllarla çevrelerine s›-

k›nt› verebilirler. Ama Kuran ahlak›n›n

yafland›¤› bir ortamda yafll›lar da en

güzel ahlak› gösterecekleri için, rahat-

s›zl›k verici davran›fllara maruz kal-

mazlar.



ÇÖZÜM KURAN AHLAKI

‹nsanlar›n Ahlaks›zl›¤a Özendirilmeleri:

Günümüzde "modernlik", "ça¤dafl olma", "cesaret" ve "özgürlük" k›l›f-

lar› alt›nda insanlar, özellikle de gençler ahlaks›zl›¤a özendirilmektedir-

ler. Birkaç on y›l öncesine kadar insanlar›n a¤›zlar›na dahi almaya çekin-

dikleri kavramlar birçok toplumda art›k meflru olarak kabul edilmektedir.

Televizyonlarda ve magazin dergilerinde her türlü ahlaks›zl›k sergilen-

mekte, yolsuzluk yapanlar, homoseksüeller, fuhuflla geçimini sa¤layanlar,

k›zlar›n› pazarlayanlar, kumarbazlar, iki laf› biraraya getirmekten aciz, ca-

hil kifliler "özenilecek kimseler"mifl gibi lanse edilmekte ve yaflad›klar› ha-

yat çok cazipmifl gibi anlat›lmaktad›r. Yapt›klar› ahlaks›zl›klar›n günü-

müz toplumundaki s›fatlar› ise sözde cesaret, medeniyet ve modernliktir. 

Örne¤in son y›llarda dünya genelinde erkeklerin kad›ns› davranmala-

r›, kad›ns› bir üslupla konuflup, kad›ns› giyinmeleri bu telkinin bir sonu-

cudur. Toplumda baz› kiflilerin endilerini küçük düflürecek bu gibi tav›r-

lara özenmeleri de elbette ki onlar›n ak›ls›zl›klar›n›n bir göstergesidir. Ev-

lilik d›fl› iliflkiler ve uyuflturucu kullanmak da dünyaca ünlü baz› "medya-
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Kuran'da haram oldu¤u aç›kça bildirilen eflcin-
selli¤in toplumlar taraf›ndan bu denli benimsen-

mesinde bas›n›n rolü büyüktür. 

1979 y›l›na ait
bu dergiden de
anlafl›ld›¤› gibi
seneler önce-
sinden eflcin-
selli¤in do¤al
bir fley oldu¤u
yalan› topluma
afl›lanmaya
bafllanm›flt›r. 

Hürriyet Gazetesi, 15/12/98

Time, Nisan 79

Hürriyet Gazetesi, 6/12/95

Günayd›n Gazetesi, 11/3/94



tik" kifliler taraf›ndan özendirilmektedir. Cahil olan insanlar ise bu kiflile-

ri kendilerine örnek al›p, onlar›n giyimlerinden mimiklerine, hayat felse-

felerinden konuflma üsluplar›na kadar her tav›rlar›n› taklit etmektedirler.

Halbuki özendikleri kiflilerin büyük bir bölümü ruhsal çöküntü içinde ya-

flayan, cahil, çevresindeki insanlar taraf›ndan sürekli afla¤›lanan insanlar-

d›r. Ancak Kuran ahlak›ndan uzak olan birçok insan bunlar› göremeyecek

kadar ak›l yönünden yoksundur. Allah iman etmeyenlerin ak›ls›zl›klar›n›

birçok ayetinde bildirmifltir. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

Size verilen herfley, yaln›zca dünya hayat›n›n meta› ve süsüdür. Allah Ka-

t›nda olan ise, daha hay›rl› ve daha süreklidir. Yine de, ak›llanmayacak m›-

s›n›z? (Kasas Suresi, 60)

Oysa toplum, Allah'tan korkup sak›nan, düflünen, ak›l sahibi, vicdan-

l›, kültürlü, dürüst ve ayd›n kimselere özendirilse, ahlaks›zl›klar yerilerek

küçük düflürülse, hiç kimse ahlaks›zl›k yar›fl›na giremeyecektir. Genç in-

sanlar›n zihinleri bofl konular yerine hem kendilerini gelifltirecek, hem de

çevrelerine fayda vermelerini sa¤layacak konularla meflgul olsa, kuflku-

suz bu insanlar çok daha bilinçli bireyler olacaklard›r. Bilinç düzeyi yük-

sek kiflilerin de her zaman için çevrelerindeki insanlara, içinde yaflad›kla-

r› topluma ve hatta tüm dünyaya fayda getirecekleri aç›kt›r. Öncelikle bu

insanlar her zaman do¤ru olan› araflt›ran, fikri saplant›lardan uzak, aç›k

fikirli kifliler olacaklard›r. Çevrelerinde gördükleri olaylar› dinsizli¤in ge-

tirdi¤i birtak›m önyarg›larla de¤il, aç›k bir zihinle de¤erlendirecek, dün-

yada bulunufl amaçlar›n› fark edebileceklerdir. Ve bu insanlar, kendilerini

Allah'›n yaratt›¤›n› ve O'na karfl› sorumlu olduklar›n› bildikleri için, en

güzel ahlak› yaflayabileceklerdir. Kuran'a uyduklar› için de kendilerine

yalanc›, sahtekar, ahlaks›z, bozguncu insanlar› de¤il, samimi, güzel ahlak-

l›, ak›ll›, bilinçli insanlar› örnek alacaklard›r. 

Allah bir ayetinde örnek al›nmas› gereken insanlar› flöyle bildirmifltir: 

Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar ve Allah'› çokça zik-

redenler için Allah'›n Resûlü'nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab  Suresi, 21)

Toplumda güzel ahlakl› kimselerin ön plana ç›kart›lmalar›, güzel ahla-

k›n övülerek kötü ahlak›n yerilmesi insanlar›n ahlaks›zl›¤a özenmelerini

de tamamen ortadan kald›racakt›r. 
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Dinsiz ‹radesizli¤inin Bir Göstergesi: 

Uyuflturucu

Uyuflturucu kullan›m› özellikle son 10 y›ld›r büyük bir

h›zla yay›lmaktad›r. Yap›lan  araflt›rmalar

gençlerin önemli bir bölümünün uyufl-

turucu kulland›¤›n› ve yine çok fazla

say›da insan›n uyuflturucu ba¤›ml›-

s› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Örne¤in 1992 y›l›nda ‹ngiltere'de ya-

p›lan bir araflt›rmaya göre gençlerin

%50'sinin uyuflturucu kulland›¤›, %30'unun ise

ba¤›ml› olduklar› ortaya ç›km›flt›r. Amerika'da yap›lan bir di¤er araflt›rma

ise 1988 ve 1995 y›llar› aras›nda Amerikal›lar›n uyuflturucu için toplam

57.3 milyar dolar harcad›klar›n› ortaya koymufltur.9

Her türlü uyuflturucu madde, insan sa¤l›¤›na çok büyük zarar verir.

Uyuflturucu kullanan bir insan›n hayat› da olumsuz yönde etkilenir. Ön-

celikle çal›flarak para kazanmas› ve ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› imkans›z ha-

le gelir. Bir yandan da uyuflturucu alabilmek için para bulmas› gerekir. Bu

nedenle uyuflturucu kullananlar›n bir ço¤u, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, fu-

hufl, uyuflturucu kuryeli¤i gibi kanun d›fl› yöntemlerle para kazanma yo-

luna giderler. Her geçen gün katlamal› olarak daha fazla bata¤›n içine gi-

rerler. 

Bir insan›n kendisine göz göre göre ve kendi eliyle maddi ve manevi

yönden böyle büyük bir zarar verebilmesi asl›nda flafl›rt›c›d›r. Ak›l ve vic-

dan sahibi bir insan kendisini asla böyle bir

duruma düflürmez ancak dinsizli¤in neden

oldu¤u iradesizlik bir insan›n kendisine çok

daha büyük zararlar verebilmesine neden

olabilmektedir. Allah "fiüphesiz Allah, in-

sanlara hiçbir fleyle zulmetmez. Ancak in-

sanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar."

(Yunus Suresi, 44) ayetiyle dinsiz insanlar›n

bu yönünü bildirmektedir. 

Uyuflturucu kullananlar›n say›s›
günden güne artmaktad›r. 



Radikal Gazetesi, 19/10/96

12/7/98

Yeni fiafak Gazetesi, 31/10/99

Yeni Yüzy›l Gazetesi, 27/6/97

Gençlerin gün geçtikçe daha
fazla uyuflturucuya ra¤bet et-
mesinin alt›ndaki en önemli se-
beplerden biri, Kuran ahlak›n›n
kazand›rd›¤› ak›l ve vicdandan
yoksun olmalar›d›r.
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Uyuflturucu konusunda dinsizli¤in etkisini gösterdi¤i bir baflka nokta

ise gençleri ve insanlar› uyuflturucuya al›flt›ranlard›r. Vicdan, merhamet,

flefkat ve ac›ma duygular›n› tamamen kaybeden bu insanlar, büyük bir

özenle insanlar› ba¤›ml› hale getirmeye ve daha fazla uyuflturucu satarak,

bu sayede para kazanmaya çal›fl›rlar. Hatta Latin Amerika veya Rusya gi-

bi baz› ülkelerde uyuflturucu ticareti bir gelir olarak görülmekte ve devlet

eliyle yürütülmekte, yapan kiflilere de göz yumulmaktad›r. Halbuki iki ta-

raftan biri dindar olsa, Allah'a ve ahiret gününe iman etse bu sorun tüm

dünyadan kalkar. Örne¤in Allah korkusu nedeniyle uyuflturucu ticareti

yapan kimse kalmasa veya Allah korkusu ile uyuflturucu kullanacak kim-

se kalmasa bu sorun kesin olarak çözülür. 

Bugün uyuflturucu ticaretini ve kullan›m›n› ortadan kald›rmak için

kullan›lan yöntemler kesinlikle kal›c› çözümler sunmamaktad›r. Örne¤in

hastanede zorla tedavi gören bir uyuflturucu ba¤›ml›s›, ç›kar ç›kmaz yine

ayn› ortama girerek uyuflturucuya bafllamaktad›r. Uyuflturucu kaçakç›l›-

¤›ndan tutuklanan biri ise hapishaneden uyuflturucu trafi¤ini yönlendir-

meye devam edebilmektedir. Uyuflturucu ba¤›ml›s›n› kurtarman›n tek

yolu o kifliye irade kazand›r›lmas›d›r. Bir insana sars›lmaz irade veren tek

güç ise dindir. En iradeli insan›n bile iradesini k›rabilecek bir tutkusu

mutlaka vard›r. Ancak Allah korkusunun ve cehennem azab›ndan sak›n-

man›n getirdi¤i iradeyi sarsabilecek hiçbir güç yoktur. 

Çirkin Bir Hayas›zl›k: Fuhufl

Fuhuflla kazanç sa¤lama yolu tüm dünyada çok büyük bir h›zla yay›l-

maktad›r. Bunun yan› s›ra fuhufl ticareti yapan gençlerin yafl s›n›r› da bü-

yük bir h›zla düflmektedir. Bugün dünyan›n bir çok ülkesinde çocuk de-

necek yafltaki k›z ve erkek çocuklar, para karfl›l›¤›nda, hatta kimi zaman

bizzat aileleri taraf›ndan pazarlanmaktad›rlar. Daha korunmas› ve bak›l-

mas› gereken bir yaflta bir meta olarak sat›lan bu çocuklar› kurtarmak için

tüm dünyan›n aya¤a kalkmas› gerekirken, Filipinler gibi çocuk fahiflele-

rin yayg›n oldu¤u ülkeler en gözde turistik mekanlar olarak tan›t›lmakta,

dünyan›n pek çok yerinden turistler yaln›zca bu amaçla söz konusu böl-

gelere ak›n etmektedirler. 
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Milliyet Gazetesi, 13/9/96

Cumhuriyet Gazetesi, 7/8/96

Kuran ahlak›n›n kifliye ka-
zand›rd›¤› en büyük güzel-
liklerden biri olan iffet kav-
ram›ndan habersiz olan
gençler, para karfl›l›¤›nda
bedenlerini satmakta bir
mahsur görmüyorlar.
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National Certified Health Statis-

tics hesaplar›na göre Amerika'da ço-

cuklar›n %32'si evlilik d›fl› iliflkilerden

do¤maktad›r. Bu, her y›l 1.267.383 ço-

cuk evli olmayan anne ve babalardan

meydana geliyor demektir.10 20-30 y›l

önce düflünülmesi bile imkans›z olan

bir olay bugün art›k ola¤an karfl›lan-

maktad›r.

Fuhufl sonucunda meydana gelen

maddi ve manevi zararlar ise toplu-

mun yap›s›n› önemli ölçüde etkile-

mektedir. Evlilik d›fl› iliflkilerden do-

¤an çocuklar veya daha çocuk yaflta, üs-

telik evli olmad›¤› halde çocuk sahibi olan annelerin oluflturdu¤u aile ya-

flant›s›n›n ne kadar bozuk ve çürük olaca¤› aç›kt›r. Böyle bir yap›da yeti-

flen çocuklar›n da ak›beti bellidir. Aile yap›s›ndaki bu dejenerasyon 9

Mart 1998 tarihinde yay›nlanan "A Synopsis of Current World Crisis Re-

ports" (Mevcut Dünya Krizi Raporlar›n›n Bir Özeti) da flöyle aç›klanmak-

tad›r:

1960'lardan beri aile ve ahlak yap›s›nda büyük bir bozulma bafllad›. Bugün ül-

keleri yöneten insanlar o günün hippileriydiler. En önemli sloganlar› serbest

aflkt›. Ancak hiç kimse sürekli birileriyle kavga ettiklerini ve asl›nda birbirle-

rini hiç sevmediklerini fark edemedi. Onlar›n yaflad›klar› sevgi de¤il, ahlak-

s›zl›k ve dejenerasyondu.11

Fuhufl Allah'›n Kuran'da haram olarak aç›klad›¤› ve karfl›l›¤›nda ce-

hennem azab›n› vaat etti¤i bir ahlaks›zl›kt›r. 

Zinaya yaklaflmay›n, gerçekten o, 'çirkin bir hayas›zl›k' ve kötü bir yoldur.

(‹sra Suresi, 32)

Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ‹lah'a tapmazlar. Allah'›n haram k›ld›-

¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunlar› yaparsa 'a¤›r

bir ceza ile' karfl›lafl›r. (Furkan Suresi, 68)

Ancak dini telkin yerine ahlaks›zl›¤›n telkini verildi¤i için insanlar›n
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Göklerin, yerin ve ik-
isi arasında 

bulunanların mülkü
Kendisi'nin olan (Allah)
ne yücedir. Kıyamet-saa-

tinin ilmi O'nun
Katındadır 

ve O'na 
döndürüleceksiniz. 
(Zuhruf Suresi, 85)



büyük bir bölümü cehennemle karfl›l›k bulacaklar› bir fiili "modern" ve

"çekici" görebilmektedirler.

Ahlaki dejenerasyonun son haddinde yafland›¤› bir baflka konu da ho-

moseksüelliktir. Yak›n bir geçmifle kadar "ahlaks›zl›k" olarak nitelendiri-

len homoseksüellik bugün birçok toplumda normal karfl›lanmakta ve h›z-

la yay›lmaktad›r. Art›k günümüzde baz› ülkelerde eflcinseller evlenebil-

mekte, kiral›k anneler arac›l›¤› ile bebek sahibi olabilmekte, homoseksüel

partiler ve kulüpler kurabilmekte, eflcinsel kongreleri düzenleyebilmekte-

dirler. Birçok dergi veya yay›nda bu tür iliflkilerin revaçta oldu¤una dair

telkinler yap›lmaktad›r. "‹nsan cinsel kimli¤ini tespit etmekte serbesttir"

gibi sözlerle "entellik" ve "geçerlilik" kazand›r›lmaya çal›fl›lan homosek-

süellik asl›nda aç›k bir sap›kl›kt›r. 

Dikkat edilirse homoseksüellerin ve fahiflelerin ayn› zamanda di¤er

ahlaki yönleri de bozuktur. Sald›rgan, küfürbaz, laf anlamayan, evleri

ve bedenleri pislik içinde olan, bulafl›c› hastal›¤›n› gözünü k›rpmadan

di¤er insanlara geçirebilecek kadar insanlara karfl› kin ve nefret duyan,

hiçbir konuda s›n›r tan›mayan, ar ve flerefini tamamen kaybetmifl insan-

lard›r. Sahip olduklar› psikolojik bozukluklar sebebiyle intihara ve cina-

yete de son derece e¤ilimli bir yap›lar› vard›r. Bu insanlar›n topluma

hiçbir faydalar› dokunmaz, aksine sadece huzursuzluk, gerilim, hastal›k

ve ahlaks›zl›k getirirler. Bu insanlar›n sürekli gündemde tutulmalar›n›n

amac›; insanlar› iyice dejenere ederek, hatta bunu maksimum seviyeye

getirerek, zaman içinde ahlak kurallar›n›n iyice zay›flad›¤› bir toplum

oluflturmakt›r. 

Ahlaki yönden dejenere olmufl bir toplumun en belirgin özelli¤i ise

dinsizli¤idir. Homoseksüellik Allah'›n dünyada ve ahirette azap sebebi

olarak bildirdi¤i bir sap›kl›kt›r. Allah Kuran'da, Lut kavmini yerin dibine

geçirdi¤ini ve tarihe geçen bir azapla azapland›rd›¤›n› bildirmifltir. Hz.

Lut kavmini bu sapk›nl›¤› b›rakmalar› konusunda uyarm›fl ancak kavmi

ona azg›nl›kla karfl›l›k vermifltir. Bunun sonucunda ise Allah bu kavmi

helak etmifltir:

"Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?  Rabbinizin

sizler için yaratm›fl bulundu¤u efllerinizi b›rak›yorsunuz. Hay›r, siz s›n›r›
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çi¤neyen bir kavimsiniz." Dediler ki: "Ey Lut, e¤er (bu söylediklerine) bir

son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp ç›kar›lanlardan ola-

caks›n." Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yapt›¤›n›za öfke ile karfl› olanlar-

dan›m. Rabbim, beni ve ailemi bunlar›n yapt›klar›ndan kurtar." Bunun

üzerine onu ve bütün ailesini kurtard›k.  Yaln›zca geri kalanlar içinde bir

kocakar› hariç. Sonra geride kalanlar› yerle bir ettik.  Ve üzerlerine bir ya¤-

mur ya¤d›rd›k; uyar›l›p-korkutulanlar›n ya¤muru ne kötü. Gerçekten, bun-

da bir ayet vard›r, ama onlar›n ço¤u iman etmifl de¤ildirler. (fiuara Suresi,

165-174)

As›l düflündürücü olan ise sosyal kurumlar›n veya konuyla ilgili kifli

ve kurulufllar›n bu soruna yaklafl›m flekilleridir. 

Hiçbir kurumda bu sapk›nl›¤›n Allah Kat›nda be¤enilmeyen ve dün-

yada ve ahirette azapla karfl›l›k görece¤i bildirilen bir günah oldu¤unun

üzerinde durulmamaktad›r. Halbuki bu sapk›nl›¤› iflleyen insanlar›n top-

luma verdikleri zarar kadar, bu insanlar›n içinde bulunduklar› durumdan

kurtar›lmalar› da önemlidir. Bugün tüm dünyada milyonlarca insan sap-

k›nl›k ve azg›nl›k içinde yaflamaktad›r. Bu kifliler ald›klar› telkinler sonu-

cunda çirkinli¤i, ahlaks›zl›¤›, itaatsizli¤i ve asili¤i güzel görmeye baflla-

m›fllard›r. 

Dindar bir toplum ise insanlar› her zaman en güzele, en estetik olana,

en do¤ruya, en dürüst olan›na, en haysiyetli ve flerefli olan hayata, en

ak›ll› olan tavra özendirir. Allah bir ayetinde iman› güzel ve ahlaks›zl›¤›

çirkin görenlerin do¤ru yolu bulduklar›n› bildirir:

… Ancak Allah size iman› sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici k›ld›

ve size inkar›, f›sk› ve isyan› çirkin gösterdi. ‹flte onlar, do¤ru yolu bulmufl

(irflad) olanlard›r. (Hucurat Suresi, 7)

‹nsanlar› kötülüklerden ve sapk›nl›klardan al›koyacak, güzel ahlak› in-

sanlar aras›nda hakim edebilecek tek güç dindir. Allah bir ayetinde flöyle

bildirir:

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namaz› dosdo¤ru k›l. Gerçekten namaz,

çirkin utanmazl›klar (fahfla)dan ve kötülüklerden al›koyar. Allah'› zikret-

mek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Anke-

but Suresi, 45) 
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Kumar›n Zararlar›

Günümüzde kumar, tüm dünyada oldukça yayg›n olan, hatta birçok

kifli için bir tür e¤lence say›lan bir sektör haline gelmifltir. ‹nsanlar kuma-

ra çok büyük miktarlarda paralar harcamaktad›rlar. Öyle ki s›rf zevk için

yap›lan bu para tüketimi, birçok muhtaç insan›n refaha kavuflmas›na ye-

tecek boyutlardad›r. 

Oysa kumar›n insanlara ne kadar büyük zararlar verdi¤ini her gün ga-

zetelerde ve televizyonlarda, görmek mümkündür. Kumar borcu yüzün-

den intihar eden, herfleyini kaybetti¤i için ailesi da¤›lan, senelerce u¤rafl›p

kazand›¤› mal varl›¤›n› birkaç saat içinde tamamen kaybedip bunal›ma

giren, bundan dolay› gözünü k›rpmadan cinayet iflleyebilen insanlar›n

haberleri her gün karfl›m›za ç›kmaktad›r. Y›k›lan ailelerin, parçalanm›fl

evliliklerin, haks›z yolla kazan›lan paralar›n üzerine bina edilen bu sektör,

ahlaki dejenerasyonun çok önemli bir örne¤idir.

Toplumsal yap›ya ve aile iliflkilerine son derece zararl› olmas›na ra¤-

men kumar›n, bu flekilde teflvik edilmesi ise flafl›rt›c›d›r. Bunun ticaretini

yaparak para kazanmaya çal›flmak, kumar› meflru bir fiil olarak kabul et-

mek ise kuflkusuz son derece büyük bir vicdans›zl›kt›r. 
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Kuflkusuz ki, kumar bata¤›na saplanan tek ülke Amerika de¤ildir. Bugün pek çok ül-
kede, senelerce çal›flarak kazand›klar› paralar› birkaç saat içinde kumarda kaybede-
rek, ailelerini yoksul bir hayata mahkum eden insanlar yaflamaktad›r.

Sabah Gazetesi, 27/7/99 
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Tüm bu zararlar› görmezlikten gelerek böyle çirkin ve haram bir fiilin

yay›lmas›na izin verenler, kendileri de kumardan zarar gördüklerinde ne

kadar büyük bir hata yapt›klar›n› anlarlar. Ama onlar böyle bir olayla kar-

fl›laflana kadar pek çok insan› hatta toplumlar› karanl›¤a sürüklemifl olur-

lar. Böyle bir vicdans›zl›¤›n köklü olarak ortadan kald›r›lmas› ise Allah'›n

emretti¤i Kuran ahlak›na uymakt›r. Allah Ku-

ran'da kumar› "fleytan ifli bir pislik" olarak ta-

n›tm›fl ve insanlar› bundan uzak durmaya

ça¤›rm›flt›r: 

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili tafllar ve

fal oklar› ancak fleytan›n ifllerinden olan pis-

liklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaç›n›n; umu-

lur ki kurtulufla erersiniz. Gerçekten fleytan,

içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve kin

düflürmek, sizi, Allah'› anmaktan ve namaz-

dan al›koymak ister. Art›k vazgeçtiniz de¤il

mi? (Maide Suresi, 90-91)

‹manl› ve vicdanl› insanlara düflen görev

de, kumar›n insan ve toplum yaflam›na getir-

di¤i zararlar› gözler önüne sermek, insanlar›

bu "pislik"ten kaç›nmaya davet etmektir.
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Ey iman edenler, içki,
kumar, dikili taşlar ve

fal okları ancak şeytanın
işlerinden olan

pisliklerdir. Öyleyse
bun(lar)dan kaçının;
umulur ki kurtuluşa

erersiniz.
Maide Suresi, 90)



Hürriyet Gazetesi,23/9/99

Hürriyet Gazetesi,21/9/99

Hürriyet Gazetesi,23/9/99

Dinsizli¤in Getirdi¤i Bir Sapk›nl›k

Milliyet Gazetesi, 21/9/99

Eylül 1999'da Türkiye'de gerçekleflen bir olay tüm insanlar›m›z› son derece flafl›rtt›. Bu daha önce ül-
kemizde benzerine flahit olunmayan bir olay idi. Kendilerine satanist diyen gençlerin iflledikleri kor-
kunç bir cinayetin ortaya ç›kar›lmas›, gençlerin içinde olduklar› durumu gözler önüne sermiflti. Bu ola-
y›n ard›ndan gazetelerde, televizyonlarda birçok haber ç›kt›. Herkes kendine göre pek çok yorum yap-
t›, birtak›m çözümler, gençleri bu tehlikeden koruyacak yollar önerildi. Ancak bu çözümlerin hiçbirinin
köklü ve kal›c› çözümler olamayaca¤›n›, insanlar›n böyle sapk›n bir yoldan korunmas›n›n tek bir yolu
oldu¤unu hat›rlatmakta fayda görüyoruz. Bu yol ise, Allah'a iman etmek, O'nun varl›¤›n›n ve kudretinin
delillerini takdir etmek, Allah'tan korkmak, Kuran ahlak›na uygun bir yaflam sürmek ve gençleri de bu
yönde e¤itmektir. Bunlar›n d›fl›nda önerilen hiçbir yol, insanlar› bu tehlikeden uzak tutmaya yetmeye-
cektir.

Sabah Gazetesi, 21/9/99

Akit Gazetesi, 10/10/99

Bir k›s›m gençler, fleytan›n her istedi¤ini
yaparak, cehennemde onunla birlikte
sap›kl›klar›na devam edebileceklerini
sanmaktad›rlar. Oysa cehennem, tama-
men Allah'›n kontrolünde olan bir yerdir
ve kendileri de fleytanla beraber yapt›k-
lar›n›n cezas›n› çekeceklerdir.



ÇÖZÜM KURAN AHLAKI102

Ve onlar, Allah ile

beraber baflka bir

‹lah'a tapmazlar.

Allah'›n haram k›ld›¤›

can› haks›z yere

öldürmezler ve zina

etmezler. Kim bunlar›

yaparsa 'a¤›r bir ceza

ile' karfl›lafl›r. 

(Furkan Suresi, 68)
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‹‹
slam ahlak›ndan uzak olman›n getirdi-

¤i zararlardan biri de, insanlar aras›nda

ac›mas›zl›¤›n, kindarl›¤›n, öfkenin, zul-

mün hakim olmas›d›r. Bu yap›daki insanlar,

kendi ç›karlar› söz konusu oldu¤unda veya

bir kimseye duyduklar› öfke sebebiyle ra-

hatl›kla cinayet iflleyebilmektedirler.

Haks›z yere bir insan›n can›na k›yan, so-

¤ukkanl›l›kla seri cinayetler iflleyen, ani bir

öfke ya da k›skançl›k sonucu en yak›n›n› ve-

ya hiç tan›mad›¤› birisini öldüren, hatta bu

ifli parayla yapan insanlar›n say›s›, günü-

müz toplumlar›nda oldukça fazlad›r. Gaze-

telerden ve televizyonlardan bir gün bile

eksik olmayan cinayet haberleri toplumda-

ki, dinsizlikten kaynaklanan dejenerasyo-

nun çok aç›k bir göstergesidir. 

Dünyada her gün binlerce insan öldürül-

mektedir. Birkaç milyon lira için gece, taksi-

sine bindi¤i floförü haks›z yere öldüren in-

sanlar vard›r. Veya geçimlerini hiç tan›ma-

d›klar› insanlar› öldürerek sa¤layan, bunu

art›k s›radan bir olay olarak de¤erlendiren

insanlar›n say›s› da az›msanmayacak bo-

yutlardad›r. Bu insanlara soruldu¤unda ise,

kendilerine göre bir aç›klama yaparak "o

paray› almasayd›m ben açl›ktan ölecektim"

gibi ahlaks›zca ifadeler kullan›rlar. ‹flte tüm

bunlar, Allah'›n dinine uymadan yaflanan

bir hayat›n sebep oldu¤u zalimliklerdir. 
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Üstelik bunlar›n yan›s›ra sadece zevkten adam öldüren insanlar, seri

cinayetler iflleyen katiller de dünya üzerinde insanlar›n korku ve tedir-

ginlik içinde yaflamalar›na neden olmaktad›r.  Ailelerini paralar›n› ala-

bilmek için öldürenler ya da öldürtenler, k›skançl›ktan dolay› cinayet ifl-

leyenler, kindarl›ktan dolay› y›llarca bekleyip sonra en yak›n›n› öldü-

renler, bak›fl›n› be¤enmedi¤i için sokak ortas›nda hiç tan›mad›¤› halde

suçsuz bir adam› öldürenler, kan davas› u¤runa çoluk çocuk deme-

den tüm aileyi katledenler, ani

bir öfke sebebiyle bir ana-

okulunu bas›p çok say›da

çocu¤u hedef alanlar... Bu

örnekler o kadar çoktur ki, ha-

berleri gazetelerden birgün bile eksik olmaz.

Radikal Gazetesi, 12/8/99 Star Gazetesi, 6/8/99

Hürriyet Gazetesi, 30/8/99

Yeni fiafak Gazetesi, 5/8/99

Posta Gazetesi, 8/8/99

Milliyet Gazetesi, 24/12/98

Allah'›n s›n›rlar›n› gözard›
eden insanlar için bir insan›n
can›n› almak çok kolayd›r. 



Dinsizli¤in Neden Oldu¤u Cinayetler 105

Tüm bunlar›n yaflanmas›n›n en önemli sebeplerinden biri ise Allah'›n

afla¤›daki ayetinin gözard› edilmesidir:

Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ‹lah'a tapmazlar. Allah'›n haram k›ld›-

¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunlar› yaparsa 'a¤›r

bir ceza ile' karfl›lafl›r. (Furkan Suresi, 68)

Haks›z yere bir insan› öldüren kifliler büyük bir azapla tehdit edilmifl-

lerdir. Allah tek bir kifliyi öldürmenin, tüm insanlar› öldürmek kadar a¤›r

bir suç oldu¤unu haber vermifltir. Ancak günümüzde bu ayetlerin gözar-

d› edilmesi ve toplumlarda Allah korkusunun yerleflmemifl olmas› sebe-

biyle rahatl›kla seri cinayetler ifllenmektedir. Zalim insanlar ahirete iman

etmedikleri, bu yapt›klar›n›n hesab›n› vereceklerini anlamazl›ktan geldik-

leri için böyle pervas›z bir tutum sergileyebilmektedirler. Allah'›n s›n›rla-

r›n› koruyan bir insan›n bir öfke krizine kap›larak kontrolünü kaybetme

ve bir insana zarar verme ihtimali kesinlikle yoktur. Fakat dini yaflama-

yan toplumlarda Allah korkusu olmad›¤›ndan ve dünyadayken yapt›kla-

r› herfleyin hesab›n› mutlaka vereceklerine dair inançlar› bulunmad›¤›n-

dan tüm bu ahlaks›zl›klar rahatl›kla yap›lmaktad›r. Oysa dünyada belki

adaletten kaçarak, cezadan kurtuldu¤unu sananlar, öldükten sonra ahi-

rette Allah'›n huzurunda verecekleri hesaptan asla kaçamayacaklard›r.

Allah bu konuya bir ayetinde flöyle dikkat çekmifltir:

Allah'›n ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haks›z yere öldürenler ve

insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; iflte onlara ac›kl› bir azab› müj-

dele. (Al-i ‹mran Suresi, 21)

Kuran ahlak›n›n
yaflanmad›¤› bir
toplumda her an
bir fliddet olay›y-
la karfl›laflmak
mümkündür.
Gerçek anlamda
huzurlu ve gü-
venli bir yaflam
için insanlar›n
mutlaka Allah
korkusuna sahip
olmalar› flartt›r.  
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Dinden Uzak ‹nsanlar Zalim Nesiller Yetifltirirler

Bu konunun tüm dünya toplumlar›n› ilgilendiren çok önemli bir yönü

daha vard›r. Bahsetti¤imiz türde cinayetler o kadar yayg›nlaflm›flt›r ki, kü-

çük çocuklar›n okullarda katliam yapt›klar›na dahi flahit olmak mümkün-

dür. Bunlarla ilgili haberler zaman zaman bas›nda yer almaktad›r. Elbette

bunlar›n bir sebebi bu çocuklar›n izledikleri filmlerde, televizyon prog-

ramlar›nda, okuduklar› kitaplarda s›k s›k ifllenen zalimlik telkinidir. Özel-

likle baz› filmlerdeki öldürme sahnelerinin küçük yafltaki çocuklar› bu

korkunç eylemlere özendirici bir etkisi vard›r. Bu da dinsizli¤in karanl›k

yüzünü göstermesi aç›s›ndan çok önemli bir örnektir.

‹nsanlar› çok küçük yafllar›ndan itibaren böylesine karanl›k bir ortama

iten, zalimli¤e yönlendiren ise yine dinden uzak yaflayan insanlar›n var-

l›¤›d›r. Bu insanlar kendileri Allah'tan korkmad›klar› gibi, yine Allah kor-

kusu olmayan zalim nesiller yetifltirirler. Çocuklar›na ‹slam ahlak›n›n em-

retti¤i güzel ahlak›, merhametli, flefkatli, adaletli, hoflgörülü, itidalli, ak›l-

c› yap›y› de¤il, dinsizli¤in getirdi¤i kötü ahlak› ö¤retirler. Bu ko-

nuyla ilgili olarak Hz. Nuh'un Kuran'da bildirilen

duas›, tarih boyunca tüm inkarc›lar›n ayn› zalim

yap›y› sergilediklerini bize göstermektedir:

Nuh "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden

yurt edinen hiç kimseyi b›rakma." dedi.

"Çünkü Sen onlar› b›rakacak olursan,

Senin kullar›n› flafl›rt›p-sapt›r›rlar ve

onlar, kötülükten s›n›r› aflan (fa-

cir'den) kafirden baflkas›n› do¤ur-

mazlar." "Rabbim, beni, annemi,

babam›, mü'min olarak evime gire-

ni, iman eden erkekleri ve iman

eden kad›nlar› ba¤›flla. Zalimlere

y›k›mdan baflkas›n› art›rma." (Nuh

Suresi, 26-28)

Genellikle seyrettikleri film-
lerden etkilenerek suç
iflleyen bu çocuklar, asl›nda
dinsiz bir toplumun
kaç›n›lmaz sonuçlar›ndand›r.



Son derece temiz yüzlü gibi gözüken bu ço-
cuk (sa¤da) küçük yafl›na ra¤men büyük bir
katliam gerçeklefltirmifltir. Afla¤›daki foto¤-
raflarda gözüken ac›n›n sebebi bu küçük ço-
cuktur. Yeterli ahlaki e¤itimin verilmedi¤i top-
lumlarda say›lar› gün geçtikçe artan katil ço-
cuklar etraflar›na dehflet saçmaktad›r. 
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Ey iman edenler,

hepiniz topluca

"bar›fl ve güvenli¤e

(Silm'e, ‹slam'a)

girin ve fleytan›n

ad›mlar›n› izlemeyin.

Çünkü o, size apaç›k

bir düflmand›r.

(Bakara Suresi, 208)



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Dünyan›n Dört Bir Yan›nda Yaflanan Savafllar 109

YY
irminci yüzy›l insanl›k tarihine sa-

vafllar›n, soyk›r›mlar›n, çat›flmala-

r›n yüzy›l› olarak geçti. Dünya tari-

hi boyunca en fazla kan›n ak›t›ld›¤› bu yüz-

y›lda, milyonlarca insan sebepsiz yere ha-

yat›n› yitirdi, milyonlarcas› evinden yur-

dundan oldu, sakat kald›, yak›nlar›n› kay-

betti. Dünya tarihinde çok önemli etkileri

olan, yeni ülkelerin kurulmas› ve pek ço-

¤unun da y›k›lmas›yla sonuçlanan iki bü-

yük dünya savafl› bu yüzy›lda yafland›. Da-

ha önceki dönemlerde yaflanan savafllar sa-

dece birkaç ülke aras›nda, cephelerde ger-

çekleflirken, bu savafllar dünyan›n dört bir

taraf›ndaki ülkeleri içine ald›. Sadece Birin-

ci Dünya Savafl›'nda 9 milyon kifli öldü, 20

milyona yak›n kifli yaraland›. 

Bu yüzy›ldaki savafllar›n bir baflka özel-

li¤i de sivillerin do¤rudan bombalanmas›,

çocuklar›n, kad›nlar›n, yafll›lar›n katledil-

mesi oldu. Soyk›r›m kavram› da gerçek an-

lam›yla 20. yüzy›lda insan hayat›na girdi.

Vietnam'da, Filistin'de, Keflmir'de, Ruan-

da'da, Bosna ve Kosova'da, Çeçenistan'da

yüz binlerce silahs›z insan hayat›n› kaybet-

ti, kad›nlar tecavüze u¤rad›, iflkenceler ya-

p›ld›, insanlar hayatlar›n› kamplarda de-

vam ettirmeye çal›flt›lar. 

Kuran'da bunlara benzer bir örnek Fira-

vun dönemi ile ilgili olarak verilmifltir. Fi-

ravun örne¤inde gördü¤ümüz, bu vahfli
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katliamlarda her zaman savunmas›z, zay›f b›rak›lm›fl kiflilerin hedef al›n-

mas›d›r. Kasas Suresi'nde Firavun'un halk›n› f›rkalara ay›rd›¤›, zay›f b›-

rakt›¤› ve savunmas›z insanlar› katletti¤i flu flekilde ifade edilir. 

Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n halk›-

n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güçten düflü-

rüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu. Çünkü o,

bozgunculardand›. (Kasas Suresi, 4)

Hani Musa kavmine flöyle demiflti: "Allah'›n üzerinizdeki nimetini hat›rla-

y›n; hani O sizi Firavun ailesinden kurtarm›flt›, onlar sizi en dayan›lmaz ifl-

kencelere u¤rat›yor, kad›nlar›n›z› sa¤ b›rak›p erkek çocuklar›n›z› bo¤azl›-

yorlard›. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir s›nav vard›r. Rabbiniz

flöyle buyurmufltu: "Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten size artt›r›r›m

ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz, Benim azab›m pek flid-

detlidir." (‹brahim Suresi, 6-7)

Günümüzde ise bas›nda tüm ayr›nt›lar›yla yer alan bu tür katliamlar,

bunlar› gerçeklefltirenlerin insanl›ktan ne kadar uzaklaflt›klar›n› aç›kça

gözler önüne sermektedir. Her türlü ahlaki duyarl›l›ktan, insani duygu-

lardan, merhametten, flefkatten, sevgiden, ac›ma duygusundan uzak olan

bu insanlar›n belki kendilerinin bile ne u¤urda savaflt›klar›ndan haberle-

ri yoktur. Bu durum günümüzde süregelen savafllar için de geçerlidir. Sa-

vafllar› planlayanlar›n, ateflleyenlerin ve bunlardan ç›kar bekleyenlerin

belli bir amaç do¤rultusunda yapt›klar› bu çat›flmalar›n sebepleri, savafl›n

bizzat içinde olan pek çok kifli taraf›ndan bilinmemektedir. 

Bu vahfli katliamlar› gözlerini bile k›rpmadan gerçeklefltirebilecek ka-

dar insanl›ktan ç›kan kiflilerin içinde bulunduklar› durumun nedeni ise,

önderlerinden ald›klar› e¤itimdir. ‹nsan›n bir hayvan gibi görüldü¤ü, ifl-

kencenin, vahfletin makul hale getirildi¤i bu sistemde her türlü ahlaki de-

¤er önemini kaybetmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda  günümüzde vahfletle-

re öncülük eden liderlerle Kuran'da anlat›lan Firavun ve askerlerinin çok

büyük benzerlikler tafl›d›¤› görülür. Allah onlar›n cehennemde fliddetli

bir azapla karfl›laflacaklar›n› bildirmifltir:

Biz, onlar› atefle ça¤›ran önderler k›ld›k; k›yamet günü yard›m görmezler.

Bu dünya hayat›nda onlar›n arkas›na lanet düflürdük; k›yamet gününde ise,

onlar çirkinlefltirilmifl olanlard›r. (Kasas Suresi, 41-42)
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Vahfletin Kökeni

Yap›lan tüm katliamlar›n ve insanlar›n gözlerini k›rpmadan birbirleri-

ni öldürmelerinin sebepleri incelendi¤inde ise, karfl›m›za 19. ve 20. yüzy›-

l›n düflünce hayat›n› etkisi alt›na alan maddeci (materyalist) yaklafl›m ç›-

kar. Materyalizm tek gerçek varl›¤›n madde oldu¤unu ve maddeden bafl-

ka hiçbir fleyin var olmad›¤›n› öne süren bir düflünce sistemidir. Bu siste-

me göre madde ezelden beri vard›r ve sonsuza kadar da var olmay› sür-

dürecektir. Dolay›s›yla Allah'›n varl›¤› ve manevi hayata iliflkin tüm de-

¤erler ve güzel ahlak bu anlay›flla reddedilmektedir. Yine bu çarp›k anla-

y›fla göre insan, hayat›n› devam ettirebilmek için vard›r, kimseye karfl› so-

rumlu de¤ildir ve kendi menfaatlerini gözetmelidir. 

Materyalist felsefeciler taraf›ndan savunulan evrim teorisi ise bu çar-

p›k anlay›fla çok önemli bir dayanak teflkil etmektedir. Evrim teorisi ilk or-

taya at›ld›¤› dönemden beri materyalist dünya görüflünü desteklerken,

bir yandan da özellikle insanlar aras›nda yaflanan katliamlara zemin ha-

z›rlam›flt›r. Darwin, "yaflam mücadelesi" kavram›yla her zaman zay›f bi-

reylerin elenece¤ini ve güçlü olanlar›n ayakta kalaca¤›n› iddia etmifltir. Bu

›rkç› görüfl zamanla "Sosyal Darwinizm" ad›n› alm›fl ve 19. yüzy›ldaki ›rk-

ç› düflüncelere ve vahfli kapitalizme dayanak teflkil etmifltir. Bu düzen

içinde zay›f insanlar, düflkünler, sakatlar ortadan kald›r›lmas› gereken,

evrimini tamamlayamam›fl yarat›klar olarak ifade edilir. (Bkz. Darwin'in

Türk Düflmanl›¤›, Harun Yahya)

Bu maddeci yaklafl›m içinde insan haya-

t› hiçbir önem tafl›maz. Özellikle de zay›f

insanlar›n katledilmesinde, yok edilmesin-

de herhangi bir engel yoktur. Sadece bir

toprak parças›, kiflisel h›rslar ya da do¤al

kaynaklar u¤runa insanlar›n öldürülmele-

rinin alt›nda yatan sebep, iflte insan hayat›-
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Dünyada yaflanan tüm bu vahfletle-
rin kökeninde asl›nda Darwin'in te-

orisinin büyük bir rolü vard›r. 
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n›n bu derece de¤ersiz görülmesidir. Maddeyi mutlak sayan, Allah'›n var-

l›¤›n› inkar eden insanlar, bu telkin alt›nda her türlü suçu iflleyebilmekte

ve insanlar› da bu zalimli¤e yönlendirmektedirler.

Kuran ahlak›nda ise insan hayat› çok önemlidir. Kuran'da tek bir insa-

n›n hayat›na kast etmek bütün insanlar› öldürmekle bir tutulur:

Bu nedenle, ‹srailo¤ullar›na flunu yazd›k: Kim bir nefsi, bir baflka nefse ya

da yeryüzündeki bir fesada karfl›l›k olmaks›z›n (haks›z yere) öldürürse,

sanki bütün insanlar› öldürmüfl gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine en-

gel olarak) diriltirse, bütün insanlar› diriltmifl gibi olur. Andolsun, elçileri-

miz onlara apaç›k belgelerle gelmifllerdir. Sonra bunun ard›ndan onlardan

bir ço¤u yeryüzünde ölçüyü tafl›ranlard›r. (Maide Suresi, 32)

Yukar›daki ayetten de anlafl›laca¤› gibi, Kuran uyan bir toplumda in-

sanlar haks›z yere öldürülmez, evlerinden sürülmez, iflkence görmez,

haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. Daha ön-

ceki konularda da belirtti¤imiz gi-

bi, Kuran, insanlar aras›nda  ada-

letle ve güzellikle davran›lmas›n›

emretmektedir. Bunun aksi davra-

n›fllardan, zulümden, ç›karc›l›k-

tan, baflkalar›n›n hakk›na tecavüz

etmekten insanlar› sak›nd›rmakta-

d›r. Yeryüzündeki zulme ve ada-

letsizli¤e raz› olmad›¤›n›

söyleyen kiflilerin

yapmas› gereken
Dünya tarihi, bir
toprak parças›,
bir ideoloji vs.
u¤runa ç›kan sa-
vafllarda hayata-
n› yitirmifl insan-
larla, harap ol-
mufl flehirlerle
doludur. 



de, Allah'›n varl›¤›n›, hesap gününü ve Kuran ahlak›n› insanlara tebli¤ et-

mektir. Do¤ru olan›n bu oldu¤unu bildi¤i halde tebli¤den kaç›nan, gör-

dü¤ü zulümlere göz yuman bir insan ise Allah'›n azab›ndan korkmal›d›r.

Çünkü Allah insanlar› yeryüzüne yerlefltirmifl ve onlar›n nas›l davran›fl-

larda bulunaca¤›n› deneyece¤ini haber vermifltir:

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaç›k deliller ge-

tirdi¤i halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek olduklar› için y›k›ma u¤rat-

t›k. ‹flte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu¤u böyle cezaland›r›r›z. Sonra,

nas›l yap›p-davranacaks›n›z diye gözlemek için, onlar›n ard›ndan sizi yer-

yüzünde halifeler k›ld›k. (Yunus Suresi, 13-14)

Savafllar›n Nedenleri

Dünya üzerinde gerçekleflen savafllar›n nedenlerini incelemek, bu vah-

fletlerin ne kadar anlams›z sebeplerle bafllat›ld›¤›n› anlamak için yeterli-

dir. Hiçbirinin binlerce insan›n hayat›n› kaybetmesine, sakat kalmas›na

de¤ecek bir nedeni yoktur. Y›llarca süren, binlerce kiflinin ölmesine ve ya-

ralanmas›na, binlercesinin evlerini terk etmelerine, ülke ekonomilerinin

çok büyük bir y›k›m yaflamas›na neden olan bu savafllar›n en önemli se-

bebi, savafllar› örgütleyenlerin bozguncu karakterleri ve birbirlerinin hak-

k›na tecavüz etmeleridir. Bencil ve ac›mas›z olan, merhamet, flefkat yar-

d›mlaflma gibi her türlü insani duygudan uzak, kiflisel h›rslar›n› ve lider-

lik arzusunu tatmin peflinde koflan insanlar› içine alan bu bozguncu ka-

rakter Kuran'da flu flekilde tarif edilmektedir:

O, ifl bafl›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk

ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculu-

¤u sevmez. Ona: "Allah'tan kork" denildi¤inde, büyüklük gururu onu gü-

naha sürükler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yatakt›r o.

(Bakara Suresi, 205-206)

Bir ülke di¤erine ait olan topraklarda geçmifle yönelik hak iddia eder,

o ülkeye sald›r›r ve savafllar›n bir bölümü bu flekilde bafllar. Bir parça top-

rak u¤runa bafllat›lan bu savafl iki ülkeyi de geriye götüren çalkant›l› bir

dönem halini al›r. Savafl bir türlü bitmek bilmez, iki taraf da silahlanmak
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‹slam ahlak›n›n yafland›¤› bir top-
lumda insanlar›n s›rf ç›karlar› u¤-

runa masum insanlar›n kan›n›
dökmesine, gencecik insanlar›n

katledilmesine asla izin verilmez.
Kuran'da insanlar›n birbirlerine

her zaman güzellik ve bar›flla yak-
laflmas› emredilir.

için tüm maddi varl›¤›n› harcar. Ülkelerin bütçeleri sa¤l›k ya da e¤itim ye-

rine silahlanmaya ayr›l›r ve hiçbir sonuç elde edilmez. Bu çat›flmalardan

ç›kar elde eden gruplar, silah lobileri, büyük flirketler vard›r. Zarar gören

kesim ise ço¤unlu¤u oluflturan halkt›r. Sonuç genellikle her iki taraf

için de çok büyük bir y›k›m olur. Çünkü yeryüzünde zorbal›k

yapan her kavim çeflitli s›k›nt›larla karfl›lafl›r, dünya üzerin-

de rahatl›k içinde yaflayamaz. Allah haks›zl›kta bulunan-

lar› ac›kl› bir azapla müjdeler: 

Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haks›z

yere 'tecavüz ve haks›zl›kta bulunanlar›n' aleyhine-

dir. ‹flte bunlara ac›kl› bir azap vard›r. (fiura Su-

resi, 42)



Savafltan zarar gören sade-
ce askerler de¤ildir. Ç›kan
savafllar can ve mal kayb›-
n›n yan›s›ra sivil halk›n psi-
kolojileri üzerinde de derin

izler b›rakm›flt›r. 

Savafllar›n bir baflka nedeni de yeralt›

kaynaklar›, do¤al zenginlikler, madenler ya

da sudur. Baz› ülkeler kendinde olmay›p,

komflular›nda mevcut olan bu kaynaklara

göz diker ve bir flekilde elde etmek için çat›fl-

malar ç›karmaya çal›fl›r. ‹yi bir planlama,

yüksek bir teknoloji ile bu sorunlar›n üste-

sinden gelmek mümkünken savafl ç›kar›p,

hepsinin kendi kontrolünde olmas›n› ister.

Böyle bir durumda masum insanlar›n, ka-

d›nlar›n, çocuklar›n ölmesini umursamaz. O

ülkede kar›fl›kl›k ç›kar›r, su kanallar›n› bom-

balar, her türlü zulmü makul karfl›lar. 

Kuran Ahlak›n›n Yaflanmamas›n›n Sonuçlar›

Allah, Nisa Suresi'nde de belirtildi¤i gibi ihtiyaç içinde olan insanlara

yard›m konusunda inanan her kifliye bir sorumluluk yüklemifltir: 

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu ül-

keden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan

bir yard›m eden yolla" diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›ra-

k›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Kuflkusuz burada öncelikle yap›lmas› gereken, insanlara

Allah korkusunun ve ahirette hesap vereceklerinin hat›rla-

t›lmas›d›r. Bunun d›fl›nda yap›lan

İyilikle kötülük eşit
olmaz. Sen, en güzel

olan bir tarzda
(kötülüğü) uzaklaştır; o

zaman, (görürsün ki)
seninle onun arasında

düşmanlık bulunan
kimse, sanki sıcak bir
dost(un) oluvermiştir.

(Fussilet Suresi, 34)
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giriflimlerin ise kesin bir sonuç vermesi zordur. Çünkü ancak Allah kor-

kusu olan bir insan zulümden, haks›zl›ktan, insanlar› katletmekten çeki-

nebilir. Aksi takdirde onu engelleyecek bir güç olmaz; her f›rsat buldu-

¤unda tekrar eski tutumuna geri döner. Ancak Kuran ahlak›n›n üstünlü-

¤ünün, güzelli¤inin fark›na varacak olan insanlar sürdürmekte olduklar›

zulüm dolu hayattan vazgeçebilirler ve di¤er insanlar› da vazgeçirmek

için çal›flabilirler. Bu nedenle de tüm Müslümanlara bu insanlara dini teb-

li¤ etme sorumlulu¤u düflmektedir. Dinin güzellikleri, insanlara kazand›-

racaklar›, verece¤i zevk ve güven insanlara anlat›lmal›d›r. Böylece bu sa-

vafllar›n devam etmesi için bir neden kalmayacak, her türlü aksakl›k ba-

r›fl içinde çözümlenecektir. Ancak flunu da belirtmek gerekir ki bu bar›fl,

Kuran'›n ça¤›rd›¤› ahlaka yaln›zca belirli kiflilerin icabet etmesiyle olmaz.

Dünya genelinde kesintisiz bir huzurun sa¤lanmas› yine dünya genelin-

de bu ahlak›n benimsenmesiyle mümkün hale gelir. Aksi takdirde yaln›z-

ca belirli bölgeler Kuran'›n sundu¤u güzelliklerden faydalanabilirler. Di-

¤er insanlar yine kargafla, zulüm, savafl, yoksulluk, ezilmifllik dolu bir ha-

yat yaflarlar.

Yard›m Bekleyen Ülkelerden Yükselen Ses

Allah'a iman eden ve Kuran ahlak›n› hayat›n›n her an›nda yaflayan in-

sanlar için çevrelerinde gerçekleflen her olayda çok büyük hikmetler ve

iflaretler bulunmaktad›r. Çünkü Allah her olay› bir sebep üzerine yarat-

makta, insanlar› da bunlar karfl›s›ndaki tav›r ve tutumlar›yla denemekte-

dir. ‹nanan her insan›n üzerine düflen sorumluluklar vard›r. Allah'›n var-

l›¤›n› ve birli¤ini anlatmak, insanlar› kötülükten men etmek, iyili¤i emret-

mek ve Allah'› inkar eden her türlü ak›ma karfl› fikri bir mücadele yürüt-

mek. Böylece dinin gerekti¤i gibi anlat›lmas›yla güçlü vicdana sahip,

Allah'tan korkan topluluklar oluflacak, dinin yaflanmamas›ndan kaynak-

lanan tüm problemlerin çözümü kendili¤inden ortaya ç›kacakt›r. Allah,

"(Yeryüzünde) Fitne kalmay›ncaya kadar onlarla savafl›n. E¤er vazge-

çerlerse, art›k zulüm yapanlardan baflkas›na karfl› düflmanl›k yoktur."

(Bakara Suresi, 193) ayetiyle inananlar›n üzerine düflen bu sorumlulu¤u
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Kuran ahlak›n› hayat›n›n her an›nda
yaflayan insanlar yard›m bekleyen

ülkelerden gelen sese karfl› asla du-
yars›z kalamazlar. 

hat›rlatmaktad›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi günümüzde yap›lmas›

gereken öncelikli mücadele, dini inkar eden maddeci felsefeyle yap›lan

fikri mücadele olmal›d›r. Elbette ki bu mücadele Kuran'da tarif edilen ba-

r›flç› ve uzlaflmac› yaklafl›m içinde gerçeklefltirilir. Bunun sonucunda, ide-

olojik zeminleri ve dayanak ald›klar› felsefeleri çökertilen tüm düflünce

sistemleri birer birer ortadan kalkacakt›r. Allah, "Hay›r, Biz hakk› bat›l›n

üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder. Bir de bakars›n

ki, o, yok olup gitmifltir. (Allah'a karfl›) Nitelendiregeldiklerinizden do-

lay› eyvahlar size." (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle bizlere hakk›n karfl›s›nda

bat›l›n kesinlikle ortadan kalkaca¤›n› bildirir. 

Bu nedenle de dinin

Kuran ahlak›ndan

uzak olan tüm in-

sanlara anlat›lma-

s›, insanlar›n din-

sizli¤in sonuçla-

r›ndan biri olan

karanl›k
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dünyadan ç›kmaya teflvik edilmeleri gerekmektedir. Kitab›n ilerleyen bö-

lümlerinde de dünya üzerinde çat›flmalar›n yafland›¤› ülkelerden bahse-

dilmesinin sebebi, bu konuda bilgi aktarmak de¤ildir. Çünkü bu ülkeler-

le ilgili olarak yaz›lm›fl binlerce kitap, onbinlerce tez bulmak mümkün-

dür. Burada bu konu üzerinde durulmas›n›n amac›, çözüm bekleyen za-

y›f b›rak›lm›fl insanlara yard›m elinin uzat›lmas›d›r. ‹nananlara bu flerefli

görevi bir kez daha hat›rlatmak, dünya üzerinde yaflanan tüm çat›flmala-

r›, zulüm gören insanlar›, kad›nlar›, çocuklar›, "zay›f b›rak›lm›fl" halklar›n

durumunu düflündürmek aç›s›ndan bu konu çok büyük önem tafl›makta-

d›r. Kimse "bu savafl benim bulundu¤um yerden çok uzak, benim yapabi-

lece¤im birfley yok" diye düflünmemelidir. Yoksa bir savafl bitecek bir di-

¤eri bafllayacak ve hiçbir zaman bir çözüm  bulunamayacakt›r. 

Çözüm üretmek ad›na trilyonlar harcayarak kurulufllar oluflturup, bu-

ralarda yüzlerce kifliyi gereksiz yere istihdam etmenin çözüm olmad›¤›n›

herkes çok iyi bilmektedir. Çünkü bu tip baz› kurulufllar›n flu ana kadar

ne kadar çözüm ürettikleri, ne kadar insan›n hayat›n› kurtard›klar› orta-

dad›r. Bugün herkes çok iyi bilmelidir ki Kosova'da, Bosna'da, Keflmir'de,

Filistin'de zulüm gören ve "bir yard›mc›" bekleyen bu kifliler için tek çö-

züm Kuran ahlak›n›n yaflanmas›d›r. 
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Kosova savafl›nda kendilerine yard›m
ulaflan sevinç içindeki insanlar.



Çeçenistan'da Yaflananlar

2000'li y›llara girmek üzere oldu¤umuz flu günlerde dünya kamu-

oyunda yer alan konulardan biri, y›llard›r süregelen Çeçenistan-Rusya sa-

vafl›d›r. Özellikle de Rusya'n›n sivillere yapt›¤› bombard›manlar, kad›nla-

ra, çocuklara ve silahs›z halka yapt›¤› sald›r›lar konuyu daha da önemli

bir hale getirmektedir. Pazar yerlerine, hastanelere, do¤umevlerine yöne-

len bombalar, kad›nlar›, çocuklar›, yafll›lar› en savunmas›z hallerinde ya-

kalamakta ve herfley tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleflmektedir.

Sadece bir do¤umevindeki bombalamada on befl bebek hayat›n› yitirmifl-

tir. Savafltan kaç›p, s›n›r› geçmeye çal›flan masum halka karfl› askerlerine

"vur" yetkisi veren, hatta mülteci konvoylar›n› bombalayan Rus yönetimi-

nin vurdumduymaz tavr› ise bu vahfleti daha aç›k bir flekilde ifade etmek-

tedir. 

Masum halka uygulanan katliam›n bir örne¤ine Kuran'da tarif edilen

Firavun döneminde de rastlar›z: 

Sizi, dayan›lmaz iflkencelere u¤ratt›klar›nda, Firavun ailesinin elinden kur-

tard›¤›m›z› hat›rlay›n. Onlar, kad›nlar›n›z› diri b›rak›p, erkek çocuklar›n›z›

bo¤azl›yorlard›. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vard›.

(Bakara Suresi, 49)

Kuran'da da dikkat çekildi¤i gibi savunmas›z halk, her dönemde Fira-

vun karakterindeki bu kifliler taraf›ndan birinci hedef olarak seçilmekte-

dir. Savunmas›z halk› çok büyük tehlike alt›nda olan bu ülkenin tarihine

k›saca göz atmak, yaflanan vahfleti anlamak aç›s›ndan faydal› olacakt›r. 
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Rus ordular›, Çeçenistan'da büyük
bir katliama do¤ru ilerliyor.



Zaman Gazetesi, 31/10/99

Yeni fiafak Gazetesi, 31/10/99

Yeni Mesaj Gazetesi, 28/10/99

Radikal Gazetesi, 4/11/99

Takvim Gazetesi, 23/11/99



Ruslar'›n Çeçenistan'da yapt›¤› katliam› bütün dünya
izliyor ancak sadece vicdanl› olan çok az bir kesim
gerçek anlamda yard›m elini uzat›yor. Onlar›n çaba-
lar› da k›s›tl› oldu¤u için sonuç vermiyor.



Çeçenistan Dev-
let Baflkan› Aslan
Mashadov'un Pa-
pa II. Jean Paul'e
yazd›¤› bir mek-
tupta belirtti¤ine
göre Ruslar›n 5
Eylül'de bafllatt›¤›
hava bombard›-
man›ndan Ekim
sonuna kadar
3265 sivil ölmüfl,
5000 kifli de yara-
lanm›flt›r.
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Çeçenistan'› da içine alan Kafkasya 1918 y›l›ndan itibaren Sovyet Rus-

ya'n›n hakimiyeti alt›ndayd›. Bu dönemde komünist Moskova çok genifl

bir bölgede hakimiyet kurarken, etnik gruplar›n yo¤un olarak yaflad›¤›

topraklar› da suni s›n›rlarla birbirinden ay›rm›flt›. Hatta baz› halklar›n

yerleri de¤ifltirilerek, etnik ayr›m daha da artt›r›lm›flt›. ‹kinci Dünya Sava-

fl›'nda komünist yönetim Kafkas halklar› bir gecede trenlere bindirerek Si-

birya'ya ve Orta Asya'ya sürdü. Yüzbinlerce insan yollarda hayat›n› kay-

bederken, geride kalan topraklara baflka halklar yerlefltirildi. Daha sonra

yurtlar›na dönen bu topluluklar, evlerinde baflka insanlar›n yaflad›klar›n›

gördüler. Bugün o bölge içinde yaflanan anlaflmazl›klar, Moskova'n›n o

dönemdeki "böl ve yönet" politikas›na dayanmaktad›r.

Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan Rusya içindeki etnik grup-

lardan baz›lar› ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler. Kimileri ise Rusya içinde ka-

larak, ekonomik iliflkilerinde ba¤›ms›zlaflma yoluna gitti. Y›llar süren ko-

münist Rus yönetimi alt›nda çok büyük bask›lar gören 1 milyon nüfusa

sahip Çeçenler, Johar Dudayev önderli¤inde ba¤›ms›zl›k savafl›na baflla-

d›lar. Yaflanan on sekiz ayl›k fliddetli savafltan sonra Çeçenler 1996 y›l›nda

Rus ordular›n›n çekilmesiyle ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Fakat Çeçenistan'›n

nihai statüsü 2001 y›l›nda Moskova'yla Grozni aras›nda yeniden görüflül-

mek üzere rafa kald›r›ld›. Çat›flmalar daha küçük çapl› olsa da devam et-

ti. 

Çeçenistan'›n ba¤›ms›zl›k mücadelesi di¤er cumhuriyetleri de hareket-

lendirdi. Kuzey Kafkasya halklar› 1998 y›l›nda Çeçenistan'›n baflkenti

Grozni'de Kuzey Kafkasya Halklar› fiuras›'n› toplad›. Buluflmada Ku-

zey Kafkasya halklar› aras›nda çat›flma ç›kmamas›
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konusunda fikir birli¤ine var›ld›. 1999 y›l›nda yaflanan çat›flmalar›n köke-

ni iflte bu toplant›da al›nan kararlarla ilgiliydi. Ruslar Da¤›stan'da baz›

köyleri kuflatarak bombard›mana tutmaya bafllad›. Toplam 1500 kiflilik

nüfusu olan bu köyler Çeçenistan'dan yard›m istediler. Çeçen gazisi fiamil

Basayev 1999'un yaz aylar›nda Rus zulmünden kurtulmak için kendile-

rinden yard›m isteyen Da¤›stan halk›na yard›ma bafllad›. Bombard›man

alt›nda kalan köylerden sadece iki kifli kurtuldu ve Rusya ile Çeçenistan

aras›ndaki yeni savafl bu flekilde bafllad›.

Da¤›stan, nüfusunun yüzde 80'i Müslüman olan, Çeçenistan'a komflu

bir Kafkas ülkesidir. Da¤›stan'›n Çeçenistan'dan yard›m istemesinin sebe-

bi ise Çeçenlerin 1996 y›l›nda Ruslara karfl› elde ettikleri büyük baflar›yd›. 

Rusya'n›n Çeçenistan konusunda bu kadar sald›rgan bir yaklafl›m ser-

gilemesinin alt›nda çok farkl› ç›karlar yatmaktad›r. 

Fakat savafllarda neden her ne olursa olsun en büyük zulmü gören, en

çok kay›p veren her zaman için kad›nlar, çocuklar ve zay›f b›rak›lan kifli-

ler olur. Yoklukla, açl›kla, hastal›klarla, susuzlukla bo¤uflan ve tüm bu

yokluklar›n içinde yaflam›n› devam ettirmeye çal›flan hep onlard›r. Rusla-

r›n bafl›ndan beri istedi¤i Çeçenlerin göç etmesini sa¤lamak, halklar› asi-

mile etmek ve Çeçenistan'a farkl› kökenlerden insanlar›n iskan edilmesi-

ni sa¤lamakt›r. Bu amaçla binlerce masum insan›n katledilmesi ise makul

karfl›lanmakta, üstelik dünya ülkelerinin gözü önünde gerçeklefltirilen bu

katliama aç›kça göz yumulmaktad›r.

Keflmir'deki Savunmas›z Halk 

Keflmir, Hindistan ve Pakistan aras›nda y›llard›r süregelen ve yine bin-

lerce sivilin hayat›n› kaybetti¤i bir savafl›n yafland›¤› bölgedir. Ülkede ‹n-

giliz sömürgesi sona erdikten sonra Hintli Müslümanlar Hindistan'dan

ayr›l›p Pakistan'› kurdular. Pakistan ve Hindistan aras›nda nüfus müba-

delesi yap›ld›. Hindistan s›n›rlar› içinde yaflayan çok say›da Müslüman

Pakistan'a göç etti. Ancak nüfusunun ezici ço¤unlu¤u Müslümanlardan

oluflan Jammu/Keflmir eyaleti, Hint yönetiminin oyunlar› ve ‹ngilizlerin

deste¤iyle Hindistan egemenli¤inde kald›. O tarihten bu yana Keflmir çok
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Keflmir'deki Hintli Müslü-
manlar y›llard›r, kendilerine

yap›lan zulme sabrettiler.
Kuflkusuz bu iflkencelerin

durmas› için Kuran ahlak›n›n
herkes taraf›ndan yaflanmas›

tek çözümdür.
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büyük katliamlara sahne olmaya devam etmektedir. Keflmirliler Pakis-

tan'a kat›lmak istemekte ve genelde ba¤›ms›zl›k talebi gütmemektedirler.

Fakat Hindular›n Müslümanlara yapt›¤› bask› gün geçtikçe daha da art-

maktad›r. Hatta Hintliler Keflmirli Müslümanlara karfl› kimyasal silah

kullanmaktad›rlar. 

Keflmirli Müslümanlar geçmiflte Hint yönetimine direnmek ve ba¤›m-

s›zl›klar›n› kazanmak istemifllerdi, bunun üzerine 1947, 1965, 1971 y›lla-

r›nda üç büyük katliam gerçeklefltirildi. On binlerce Keflmirli Müslüman

öldürüldü, kad›nlara tecavüz edildi, çocuklar katledildi. 1990'dan bu ya-

na da ayn› katliam, soyk›r›m ve asimilasyon politikas› devam etmektedir.

Uluslararas› örgütlerin raporlar›na göre yüzlerce kifli iflkence s›ras›nda öl-

müfl, binlerce kifli sakat kalm›fl, evler kundaklanm›fl, gazeteler ve ‹slami

e¤itim veren okullar kapat›lm›flt›r. ‹nsanlar halen ma¤ara benzeri yerler-

de, çok zor flartlar alt›nda yaflamlar›n› devam ettirmeye çal›flmaktad›rlar. 

Ço¤u insan belki kendisinden kilometrelerce uzakta yaflanan bu katli-

amlar için "ne yapabilirim ki" diye düflünebilir. Ama bu, son derece insa-

niyetsiz ve Kuran ahlak›ndan uzak bir düflünce tarz›d›r. Çünkü kitab›n

bafl›nda da vurgulad›¤›m›z gibi inananlar›n üzerine düflen sorumluluk en

yak›n›ndaki kiflilerden bafllayarak dinin tüm dünyaya anlat›lmas›d›r. Afla-

¤›da Keflmir'deki mülteci kamplar›n› ziyaret eden bir gazetecinin izlenim-

lerine yer verilmektedir. Yaln›zca bu tasvirler dahi bir insan›n vicdan›n›

harekete geçirmek için yeterli olmal›d›r. Söz konusu gazetecinin yaz›s›n-

da, kamptaki hayat flu flekilde tasvir edilmifltir:

Ambor mülteci kamp› 1990 y›l›nda Camu Keflmir'den kaçan Keflmirliler için

kurulmufl. Hayat standartlar› normalin çok çok alt›nda. Küçük küçük toprak

evlere insanlar adeta t›k›flm›fl. Girdi¤imiz tek odal› bir evde bir tek yatak var.

Kaç kifli kald›¤›n› sordu¤umuzda ald›¤›m›z cevap "9 kifli" . Kampta toplam

1110 kifliden oluflan 214 aile yafl›yor. Hayat standartlar›n›n çok düflük oldu¤u-

nu görmek için topraktan yap›lm›fl evlerden bir tanesine girmeniz yeterli. Ev-

ler genelde iki odal›. Odalarda birkaç tane kullan›lamayacak çanak çömlek.

Bir veya iki tane yatak.. Yataklara yatak demek için bin flahit gerekli. Köflede

oturmufl bir anne, kuca¤›nda bebe¤i. Kimi zaman içerisinde tutuflturulmufl üç

befl dal parças›n›n bulundu¤u toprak ocakta kaynayan bir kazan. Etrafta kum
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veya yafl yiyecek ad›na hiçbir fley yok! Ama utand›¤›mdan hiçbir kazan›n ka-

pa¤›n› açma cesareti bulamad›m. Hangi çad›ra girdiysek ortada ne yiyecek

ad›na ne yatacak ad›na hiçbir fley görmedik! Çad›rlar›n birinde ortada yerde

küçük eski bir bez parças› seriliydi. Belli ki yatak olarak kullan›l›yordu. "Bu

çad›rda kaç kifli kal›yor.?" diye sordu¤umda ald›¤›m cevap "11 kifli" idi... Ve d›-

flarda yine tek tük kaynayan bir saç kazan!  

Kosova'da Yürütülen Etnik Temizlik

Kosova'n›n içinde bulundu¤u bölge 1912'deki Balkan Savafl›'na kadar

Osmanl› egemenli¤i alt›ndayd› ve halk›n›n ço¤unlu¤u Müslümanlardan

olufluyordu. Osmanl› hakimiyetinin sona ermesinden sonra da bölge

halklar› bu miras› devam ettirmifllerdi. So¤uk Savafl›n bitiminden sonra

dünya üzerinde yeni bir dönem bafllad›. Özellikle de Balkanlar'da rejim

ve harita de¤ifliklikleri yafland›. Osmanl›'n›n miras›n› devam ettiren ku-

flak da, bu de¤iflimin tam merkezinde yer ald›. Bosna'da ve Kosova'da ya-

flananlar bunun bir sonucudur. Kendi döneminde bir "denge unsuru" olan

Osmanl› Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra ortaya ç›kan

bofllu¤u Dünya Savafllar› ve kurulan yeni devletler dolduramad› ve yafla-

nan çat›flmalar bu bofllu¤un bir göstergesi oldu.
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

2 milyon nüfuslu Kosova, S›rbistan'›n yüzde 12'si bü-
yüklü¤ünde. Yüzde 90'› Müslüman Arnavutlardan olu-

fluyor. 1989 tarihinden itibaren Kosova'y› polis bask›-
s› alt›nda tutan ve Kosoval›lar›n kendi dillerinde

e¤itim yapma haklar›n› kald›ran S›rplar, 28 fiubat
1998 tarihinden bu yana Kosova'da büyük bir
katliam gerçeklefltirmifllerdir.



2. Dünya Savafl› sonras›nda Avru-
pa'da yaflanan en büyük soyk›r›m
operasyonu ile S›rplar, Kosova nüfu-
sunun yüzde 90'›n› oluflturan Müslü-
man Arnavutlar› yok ederek bölgeyi
S›rplaflt›rmak istiyor. S›rplar'›n bu
planlar›n›, Bosnal› Müslümanlara
karfl› gerçeklefltirdikleri ac›mas›z
katliam ve sistemli tecavüzlerin ver-
di¤i korkular da kolaylaflt›r›yor. S›rp-
lar, zorla boflaltt›klar› köylere S›rp
aileler yerlefltirerek, demografik ya-
p›y› lehlerine de¤ifltirmek suretiyle
sonuca ulaflmak istiyorlar. Hatta NA-
TO sözcüsünün verdi¤i bilgilere gö-
re, S›rplar Kosoval› Müslümanlara
ait kültürel kimli¤i tamamen silebil-
mek için tapu ve evlilik kay›tlar›n› bi-
le tahrip ediyorlar. 



Geçti¤imiz Mart ay›nda bafllayan büyük mülteci göçü Kosova'n›n bütün flehirlerini hayalet fle-
hir haline getirmiflti. Evlerinden, yurtlar›ndan ayr›lan insanlar so¤uk ve ya¤›fll› günlerde çoluk
çocuk yollara düflüp, herfleylerini geride b›rakm›fllard›. Yaklafl›k üç ay sonra ise apayr› bir
dünyaya döndüler. Yak›lan ve y›k›lan evler, kay›p yak›nlar, hasta çocuklar, ya¤malanm›fl eflya-
lar… Savafl ve göçten önce kimin durumu ne olursa olsun, bu andan itibaren herkes bir di¤e-
ri gibi hayata bafllamak zorundayd›.

Kosova'da S›rplar'›n fliddetli bir
soyk›r›m kampanyas› yürüttü¤ü, böl-

gedeki görevlilerin raporlar›yla da
do¤ruland›. Halka ve mültecilere çok
büyük zulüm, iflkenceler ve eziyetler
yap›ld›. Kad›nlara tecavüz edildi, ço-

cuklar, hamile kad›nlar öldürüldü, her
türlü bina imha edildi. fiu ana kadar
100 binden fazla kiflinin öldürülmüfl

olabilece¤i söyleniyor. Bu arada göç
edenlerin durumu da içler ac›s›. Make-

donya-Yugoslavya s›n›r›nda 250-300
bin civar›ndaki göçmen içinde 20'den
fazla bebe¤in ve bir o kadar yafll› in-
san›n sadece bu bekleyifl s›ras›nda
hayatlar›n› kaybettikleri bildiriliyor.
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S›rplar'›n Arnavutluk-Yugoslavya s›n›r›n-
da bulunan Morino s›n›r kap›s›ndan ge-
çifline engel olduklar› 10 bin mülteciyi
geri götürüp vurulmas› muhtemel strate-
jik tesislere kapatt›klar› biliniyor. Arna-
vutluk'un Roma Büyükelçili¤i ise 25 bin
Kosoval› mültecinin kay›p oldu¤unu be-
lirtiyor. NATO Avrupa Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›'na (SHAPE) göre 960 bin Kosova-
l›, mülteci durumuna düfltü. UÇK (Koso-
va Kurtulufl Ordusu)'nin verdi¤i bilgiye
dayanan ‹ngiltere D›fliflleri Bakan›, Ko-
sova'n›n da¤l›k arazisinde 400 binin
üzerinde sivil Arnavut'un da¤›n›k halde
bulundu¤unu, bu kiflilerin açl›k sorunu
çektiklerini ve sürekli ölüm tehdidi alt›n-
da bulunduklar›n› belirtti. UÇK yetkilile-
ri, Berifla Da¤›'n›n eteklerine s›¤›nan
yaklafl›k 40 bin sivil Arnavut'un S›rp

tank ve topçu birlikleri taraf›ndan
bombard›mana tutuldu-

¤unu belirtiyorlar. 

Onlar, 24 Mart'ta bafllayan NATO
operasyonu sonras›nda en ilkel

ulafl›m araçlar›yla veya günlerce
yürüyerek göç etmek zorunda

kalan 300 bini aflk›n Kosoval› ai-
leden sadece biri. Geride kal›p
katliamlara, tecavüzlere maruz

kalanlar ya da yo¤un k›fl flartlar›
sebebi ile yolda hayat›n› yitiren-
leri düflündüklerinde durumlar›-

n› çok iyi görüyorlar. Yeni göç
dalgas› ile birlikte son bir y›l

içerisinde Kosova'dan göç et-
mek zorunda b›rak›lan Kosoval›-
lar'›n say›s› 500 bin gibi yüksek

bir rakama yaklafl›yor. 



Bosna'da Üç Y›l Devam Eden ‹nsanl›k D›fl› Katliam

Bosna'da üç y›l boyunca Müslümanlara karfl› yürütülen vahflet, yeryü-

zünde zulüm gören insanlar›n durumunu anlatmak için önemli bir örnek-

tir. S›rplar Nisan 1992'de bafllatt›klar›

bu savafl sayesinde Müslümanlar› bir-

kaç haftada yok edeceklerini ya da gö-

çe zorlayacaklar›n› hesapl›yorlard›.

Ama Bosnal› Müslümanlar›n olufltur-

du¤u ordu çok k›sa sürede toparland›

ve kimsenin ummad›¤› bir direnç gös-

terdi. Savafl 1995 bahar›na kadar sür-

dü. Ve bu savafl boyunca tarihte efline

az rastlan›r bir vahflet yafland›. S›rplar

taraf›ndan öldürülen Bosnal› Müslümanlar›n say›s› 200 bini aflt›, 2 milyon

insan evlerinden sürüldü, 50 bine yak›n Müslüman kad›na tecavüz edil-

di, S›rp toplama kamplar›na al›nan Müslümanlara inan›lmas› zor iflkence-

ler yap›ld›, on binlercesi sakat kald›… ‹flin en dikkat çeken yan› ise Bosna-

l›larla, onlara bu vahfleti uygulayan S›rplar'›n ayn› ›rktan olmas› ve ayn›

dili konuflmas›d›r. Tek fark dindir. Di¤er bir deyiflle Bosna'da ve Koso-

va'da yaflananlar tam anlam›yla bir din ayr›mc›l›¤›d›r. (Ayr›nt›l› bilgi için

bkz. Gizli El Bosna'da, Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k)
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Saraybosna'da tüm binalar hasarl›yd›. Baz›lar› kur-
flun deliklerinden harap durumdayd›. Gökdelen say›-
labilecek binalar›n tümü bombalanm›fl-
t›. Hemen her binada kurflun ve yan-
g›n izleri vard›. Yollarda roketlerle
parçalanm›fl otobüs ve tramvay en-

kazlar› duruyordu. Cam› sa¤-
lam tek bir ev bile yoktu. 

Slovenya
H›rvatistan

Bosna
S›rbistan

Makedonya
Etnik
Gruplar

Voyvadina

Kosova

Hersek
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S›rp askerleri ilk önce Boflnaklar'›n bulundu¤u köylerin etra-
f›n› çevirip, bölgeye girifl ç›k›fl› tamamen kontrol alt›na al›-
yorlard›. Daha sonra çember yavafl yavafl daralt›l›yor, gece-
gündüz yap›lan taciz ateflleri yo¤unlaflt›r›l›p, halk›n pani¤e kap›lmas› sa¤lan›yordu. Daha sonra
"Meydanda toplan›p, teslim olun!" diye ça¤r›lar yap›p, "Yoksa ölürsünüz!" diye tehditler savuru-
yorlard›. Meydanda toplanan halka ne yap›laca¤› ise S›rp askerlerinin iste¤ine kal›yordu….

Bosna'da S›rplar›n kurdu¤u  esir
kamplar›ndan bir görüntü.

Bosna'da
mezarlarda yer
kalmad›¤› için
böyle bir
mezarl›k siste-
mi oluflturul-
mufltu.



En Büyük Müslüman Ülkede ‹slam Karfl›t› Diktatörlük:

Endonezya

Uzakdo¤ulu Müslümanlar›n yaflad›¤› zorlu hayat da dünyan›n di¤er

savafl halindeki ülkelerinden hiç farkl› de¤ildir. Endonezya dünyan›n en

büyük Müslüman ülkesidir. Bu bölge Avrupa k›tas› kadar genifl bir alana

yay›lm›fl olan Uzakdo¤u tak›madalar›ndan oluflur ve 200 milyonu aflk›n

nüfusa sahiptir. Halk›n %87'si Müslüman olan Endonezya'da 300'den faz-

la etnik grup yaflamakta ve Müslüman topluluk çok büyük bir bask› gör-

mektedir. 

Uzun süre Hollanda sömürgesi olan Endonezya'da yönetim ülkenin

%7'sini oluflturan Java kökenlilerdedir. ‹ktidara geldikten sonra ülkede
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Genelde S›rp askerleriyle kuflat›lm›fl durumda
olan köylerde yiyecek girifli tamamen askerle-
rin insaf›na ba¤l›yd›. Tüm insanlar, açl›k, has-
tal›k, yokluk ve ölümle yüzyüze yafl›yorlard›.
Kaçmaktan baflka bir flanslar› kalmad›¤›n› dü-
flünenler günlerce da¤ bay›r, ç›plak ayakla, so-
¤ukta yürüdükten sonra güvenli yerlere s›¤›n›yorlard›. Bu mülteciler savafl›n baflka bir
yüzünü gösteriyordu. Çünkü çad›rlarda sefalet içindeki hayat korkunçtu. Binlerce
mülteci çocuk ailelerinin çaresizli¤ini ve korkusunu onlarla birlikte yafl›yorlard›. 
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tam bir hakimiyet sa¤lamaya çal›flan Java-

l›lar, bunu baflarabilmek için ülkenin etnik

yap›s› son derece karmafl›k olmas›na ra¤-

men, Endonezya milliyetçili¤i -di¤er bir

deyiflle Java milliyetçili¤i- kavram›n› orta-

ya att›lar. Bu milliyetçilik dayatmas›na

karfl›l›k 1953 y›l›nda Açe Sumatra Müslü-

manlar› ba¤›ms›z bir devlet kurduklar›n›

ilan ettiler. Bunun üzerine yönetim Müslü-

manlar› vatan haini ilan etti ve katliamla-

ra giriflti. Bu arada 1968 y›l›nda bafla ABD

destekli General Suharto geçti ve Ulusla-

raras› Af Örgütü'nün verdi¤i rakamlara

göre 1 milyona yak›n kifliyi katletti.

1998 y›l›nda 7. kez devlet baflkanl›¤›na

getirilen Suharto rejimi tüm yönetime

kendi yak›nlar›n› getirdi. Bunun üzerine

bask›c› rejime ve ekonomide yaflanan her tür-

lü zorlu¤a karfl› y›llard›r hayat›n› devam ettirmeye çal›flan halk sokakla-

ra döküldü. Ülkedeki pek çok ürüne yüzde yüze varan zamlar›n yap›l-

mas› zaten çok büyük bir yoksulluk içinde bo¤uflan halk için barda¤› ta-

fl›ran son damla oldu ve baflkent Jakarta savafl alan›na döndü. Askeri yö-

netim silah kullanarak bu ayaklanmay› durdurmaya çal›flt› ve yine bin-

lerce masum insan› katletti. Ancak olaylar durulmak bilmiyordu. Oysa

halk›n istedi¤i tek fley daha iyi flartlar alt›nda yaflamak, bask› ve zulüm-

den kurtulmakt›. 

Suharto'nun istifas› da düzenin kurulmas› için yeterli olmad›. Bundan

sonra pek çok yönetim de¤iflmesine ra¤men, Endonezya'daki çat›flmalar

bir türlü dinmek bilmedi. 

Bu tip adaletsiz bir ortam›n, zulmün, kargaflan›n önünün al›nmas›n›n

tek yolu kitab›n bafl›ndan beri ifade etti¤imiz gibi Kuran ahlak›n›n yaflan-

mas›d›r. Çünkü Kuran ahlak›n›n yaflanmas›, fikir ayr›l›klar›, maddi eflit-

sizlik, adaletsizlik, fliddet gibi olaylar› ortadan kald›r›r. Bu tarz olaylar›n

yaflanmad›¤› toplumlarda da zulüm ortam› oluflmaz. 
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Firavun: "Ben size izin
vermeden önce O'na iman
ettiniz, öyle mi? Mutlaka
bu, halkı burdan sürüp-

çıkarmak amacıyla şehirde
planladığınız bir tuzaktır.
Öyleyse siz (buna karşılık

ne yapacağımı)
bileceksiniz." Muhakkak
ellerinizi ve ayaklarınızı
çaprazlama keseceğim ve
hepinizi idam edeceğim." 

(Araf Suresi, 123-124)
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1968 y›l›nda Endonez-
ya'da bafla General Su-
harto geçti ve Uluslara-
ras› Af Örgütü'nün ver-
di¤i rakamlara göre 1
milyona yak›n kifliyi kat-
letti. Resimlerde ço¤un-
lu¤unu Müslümanlar›n
oluflturdu¤u bu ülkede,
Müslümanlara karfl› izle-
nen bask› ve zulüm
politikas›n›n baz› örnek-
leri görülüyor.
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Dünyayla Tüm Ba¤lant›lar› Kopar›lan Bir Müslüman Topluluk:

Do¤u Türkistan'da Yaflayan Uygur Türkleri

Do¤u Türkistan, belki ço¤u kiflinin ad›n›

duymad›¤› ya da yerini bile bilmedi¤i bir ülke-

dir. Türkiye'nin iki kat› kadar yüzölçümüne sa-

hip bu bölgede dinini yaflamak isteyen Müslü-

man halk›n komünist Çin rejiminden çektikle-

rinden ise insanlar›n haberi bile yoktur. Toprak-

lar›na girifl ve ç›k›fl›n yasak oldu¤u bu Müslü-

man Türk toplulu¤un bir ad› Uygur, Çinliler'e

göre ise Sincan Eyaleti'dir. Kesin bir bilgi edin-

mek mümkün olmamas›na ra¤men, ilgili dernek ve kurulufllar›n tahmin-

lerine göre Do¤u Türkistan'da bugün 20 ila 30 milyon Uygur yaflamakta-

d›r.

Do¤u Türkistan'› Çin aç›s›ndan bu kadar de¤erli k›lan do¤al kaynak-

lar›d›r. Tar›m Ovas›'nda keflfedilen petrol yataklar›na yeni araflt›rmalarla

her geçen gün yenileri kat›lmaktad›r. Çin resmi kaynaklar›na göre bu böl-

gede 20 ila 40 milyar ton aras›nda petrol rezervi bulunmaktad›r. Baz› ba-

t›l› petrol flirketleri de bu potansiyelin Suudi Arabistan'›n petrol rezervle-

rine efl de¤erde oldu¤unu iddia etmektedirler. 

Do¤u Türkistan yaklafl›k 250 y›ld›r Çin egemenli¤i alt›nda yafl›yor. Ba-

¤›ms›zl›k için girifltikleri her türlü çaba fliddetle bast›r›ld›. Çinliler bir ‹s-

lam topra¤› olan Do¤u Türkistan'› kendi topraklar› olarak tan›mlad›lar.

1949 y›l›nda Mao önderli¤indeki komünistlerin Çin'in yönetimini ele ge-

çirmesinden sonra Do¤u Türkistan'daki Müslüman halklar üzerindeki

bask›lar daha da artt›. Asimile olmay› reddeden Müslüman halklar vahfli-

ce katledildi, her türlü haklar› ellerinden al›nd›. 1949 y›l›ndan günümüze

yaklafl›k olarak 35 milyon kifli öldürüldü. Halk›n hayatta kalan bölümü

ise çok büyük iflkence ve eziyetlere maruz kald›. ‹nsanlar diri diri topra-

¤a gömüldü, kad›nlara tecavüz edildi… 1953 y›l›nda bölgede % 75 Müs-

lüman'a karfl›l›k % 6 Çinli varken bu say› 1990 y›l›nda % 40 Müslüman'a

karfl›l›k % 53 Çinli olmufltur. Bu say› yaflanan soyk›r›m›n çok  önemli bir

göstergesidir. 
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Bu bölgede yaflananlar›n Kosova'da ya da Bosna'da yap›lanlardan tek

fark› ise dünya ile ba¤lar› tamamen kopar›ld›¤› için bilgi alman›n çok zor

olmas›yd›. Çin, internet üzerinde bilgi al›flveriflini dahi çok s›k› kontrol al-

t›nda tutmufl, yani bu ülkede yaflananlar›n duyulmamas› için çok büyük

bir çaba sarf etmiflti. Dünyadaki birçok ülke  ise buradaki masum, savun-

mas›z halk›n yaflad›klar›n› görmezlikten gelmifl ve Çin'in bir iç sorunu

olarak tan›mlam›flt›r. K›saca Do¤u Türkistan'da gerçeklefltirilen soyk›r›m,

komünizm ve dinsizli¤in yafland›¤› Çin gibi ülkelerde insan hayat›n›n ne

kadar "ucuz" görüldü¤ünün çok aç›k bir göstergesidir. Kendi kültürün-

den farkl› özelliklere sahip olan insanlar› yok etmek, kobay gibi kullana-

rak üzerlerinde deneyler yapmak, en insafs›z iflkenceleri uygulamak bu

karakterdeki insanlarca çok makul görülebilmektedir. 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Çin s›n›rlar› içinde kalan Türkistan'›n do¤u yakas›ndaki soyk›r›m fliddetlenerek de-
vam ediyor. Camilerden toplanan kad›nlar Çin milis güçleri taraf›ndan sopalarla dö-
vülerek emniyete götürülüyor ve birço¤u iflkenceyle öldürülüyor. Tutuklanmalar, ifl-
kenceler devam ediyor. 4-7 fiubat 1997'de sadece üç gün içinde 3500 Uygur tutukla-
n›p, kamplara götürüldü. 1997 y›l›nda toplam tutuklu say›s› 70 bini aflm›fl durumday-
d›. K›s›rlaflt›rmalar, toplu kürtajlar, bölgede nükleer denemeler, sistematik olarak böl-
geye göç ettirilen Çinliler'in verdi¤i rahats›zl›klar, iflsizlik, ibadet yap›lmas›na izin ve-
rilmemesi, e¤itimin engellenmesi, çocuk yafltaki gençlerin hapishanelere kapat›lma-
s› halka zulmeden sistemin parçalar›d›r. Üstelik bu halk›n ba¤›ms›zl›k gibi bir talebi
de yoktur, sadece huzur ve dinlerini rahatça yaflamak istemektedirler.

Akit Gazetesi, 5/1//99
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Vahalarla Kapl› Fakir Bir Ülke: Çad

Çad ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra, ülkenin ço¤unlu¤unu Müslü-

manlar›n oluflturmas›na ra¤men eski sömürgeci yönetimlerle güçlü ba¤-

lant›lar› olan H›ristiyanlar iktidara getirilmiflti. Bakanl›klar da sekiz H›ris-

tiyan, sekiz Müslüman olarak ikiye bölünmüfltü. Oysa ülkede 2 milyon

Müslüman, 800.000 kadar da H›ristiyan yaflamaktayd›. 

Ülke içindeki ilk çat›flmalar H›ristiyan yönetimin ‹srail'le diplomatik

iliflki kurmas›yla bafllad›. Çünkü Müslüman Çadl›lar Filistin olay› nede-

niyle bu konuda çok hassast›lar. ‹srail'le kurulan iliflkiyi Filistinliler'in

hakl› davas›na karfl› yap›lan bir tav›r olarak düflünüyorlard›. ‹ktidardaki

Müslüman kadronun ‹srail'e karfl› tutum almas›, bir sabah tüm Müslü-

man bakanlar›n görevden al›nmas›yla sonuçland›. Pek çok kifli tutuklan-

d›, sürgüne gönderildi, mallar›na el kondu. Bu olaylardan sonra Müslü-

manlara yönelik çok büyük bir bask› dönemi bafllad›. Bu da 1000 kiflinin

ölümüne ve binlerce kiflinin yaralanmas›na yol açan baflar›s›z bir halk

ayaklanmas›na neden oldu. 

Filipinler

Filipinler yüzy›l›n bafl›nda Amerikan egemenli¤i alt›na girmiflti. 1946

y›l›nda Amerika Filipinler'e ba¤›ms›zl›¤›n› verdi. Amerikal›lar'›n çekilme-

sinden sonra adaya Amerikan ekolü olan Filipinolar hakim oldular. Böy-

lece adadaki Müslümanlar Filipinolar'›n egemenli¤i alt›na girmifl oluyor-

du. Filipinolar ülkedeki egemenliklerini sa¤lamlaflt›rmaya ve özellikle de

Müslümanlar›n topraklar›n› ellerinden almaya yönelik bir politika izle-

meye bafllad›lar. Ç›kar›lan bir yasayla bir Müslüman'a bir Filipino'ya ve-
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Yandaki resim-
de, Çad'daki si-
vil halka yap›lan
zulme bir örnek
görülüyor.



rilenin üçte biri kadar toprak veriliyordu. Bunun sonucunda 10 y›l içinde

3.5 milyon Filipino göçmeni Müslümanlar›n topraklar›na yerleflti. Bunun

üzerine Müslümanlarla Filipinolar aras›nda çat›flmalar bafllad›. Kendi

haklar›n› korumak isteyen Müslümanlar Cumhurbaflkan› Ferdinand Mar-

cos ile uzlaflamad›lar. Marcos yönetimi ise Müslümanlar› tamamen sin-

dirmek için genifl kapsaml› bir operasyon bafllatt›. Marcos kendini Silahl›

Kuvvetler Komutan› ve Baflkan ilan etti, anayasay› ask›ya ald› ve s›k›yö-

netim ilan etti. 

Moro Ulusal Kurtulufl Cephesi (MNLF) ve yönetim aras›nda çok kan-

l› çarp›flmalar yafland›. 50 binin üstünde Müslüman hayat›n› yitirdi. Bun-

lar›n ço¤u sivillerdi. On binlerce kad›n, çocuk ve yafll› öldürüldü. Müslü-

manlar› yok etmek için özel e¤itilmifl terör timleri kuruldu. Öldürdükleri

kiflilerin beyinlerini parçalay›p, kanlar›n› içen bu vahfli gerillalar öldür-

dükleri  her kiflide özel iflkence yöntemleri uyguluyorlard›. ‹flkencelerle

öldürülen bu kiflilerin her türlü mal varl›klar› da ya¤malan›yordu.  

Marcos'dan sonra yönetime gelen di¤er yönetimler s›ras›nda da bu

vahfli tutum hiçbir flekilde de¤iflikli¤e u¤ramam›flt›r  ve etnik soyk›r›m ay-

n› h›zla devam etmektedir. 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Filipinler diktatörü Marcos (yukar›da solda) Marcos'un Müslümanlar› sindirmeye
yönelik genifl kapsaml› bir operasyonu oldu. Zulüm gören halktan görüntüler (sa¤da)



ÇÖZÜM KURAN AHLAKI

Lübnan

Dünya üzerindeki Müslüman ülkeler y›llard›r çok büyük çat›flmalara,
savafllara sahne olmaktad›r. Fakat bunlar›n içinde en uzun süredir devam
edeni, Filistin halk›n›n radikal Siyonist liderlerce bafllat›lan iflgale karfl›
yürüttükleri mücadeledir. Bu görüfle sahip liderlerin baflka devletlerin de
deste¤i ile bafllatt›¤› bu iflgal, y›llar süren planl› bir iflgal olup, arkas›nda
yüzbinlerce ölü, mülteci ve kanl› bir tarih b›rakm›flt›r. Bu iflgal boyunca
çok büyük çat›flmalarla, savafllarla, katliamlarla karfl› karfl›ya kalan Lüb-
nan'da yaflananlar ise masum halk›n çektiklerinin sadece bir k›sm›n› yan-
s›tmaktad›r. 

‹srail'in yak›n komflusu olan Lübnan, 1950'lerden sonra s›k s›k radikal
siyonist liderler taraf›ndan yönetilen ‹srail kuvvetlerinin müdahalesi
alt›nda kalm›flt›r. Bu liderlerin destekledi¤i ve bilinçli olarak ç›kard›¤› iç
çat›flmalar sonucunda çok büyük bir da¤›lma sürecine giren Lübnan, za-
manla her türlü iflgale aç›k duruma gelmifltir. Lübnan'da yaflayan
Ortodokslar›, Katolik Maruniler'i, fiiiler'i, Dürziler'i, Sünniler'i k›flk›rtan
bu radikal siyonist liderler, böl-yönet politikas›n›n sonuçlar›n› yavafl ya-
vafl alm›fl, ülkedeki bu gibi gruplar› birbirine düflürmüfltür. 

28 y›l kadar devam eden bu iflgal plan›, 1982 y›l›ndaki iflgale kadar sür-
müfltür. ‹ç savafl Lübnan'da her az›nl›¤›n kendisine ait küçük bölgelerde
s›k›fl›p kalmas› ile sonuçland›. Burada ilginç olan her az›nl›¤›n radikal si-
yonist liderlerden destek almas›, silahlar›n› yine onlardan temin etmesiy-
di. Özellikle de daha sonra iktidar› ele geçirecek olan Falanjistler bu ke-
simle çok büyük bir dostluk yafl›yordu. 

Lübnan'daki iç savafl›n görünüflteki sebebi Kral Hüseyin taraf›ndan
Ürdün'den ç›kar›lan Filistinliler'in Lübnan'a yerlefltirilmeleriydi. Radikal
siyonist liderler taraf›ndan Lübnan'dan Filistinliler'i ç›karman›n
gereklili¤ine inand›r›lan H›ristiyanlar, onlar› kovmak için fliddetli bir mü-
cadeleye girifltiler. Bu çat›flma s›ras›nda mücadele edenler H›ristiyanlarla
Müslümanlar gibi görülse de onlar da kendi aralar›nda parçalara
ayr›lm›fllard›. Bu iç hesaplaflmalar s›ras›nda radikal siyonistler taraf›ndan
yönetilen ‹srail de zaman zaman Lübnan s›n›r›na tecavüzlere bafllad›. Bu
arada koyu bir Müslüman görüntüsü veren Suriye'nin de ABD ve ‹srail
deste¤iyle Lübnan'a sald›rmas› durumu daha da kötülefltirdi. 

Arkas›na ‹srail'in deste¤ini alan Falanjistler'in iktidara gelmesi ülkeyi
tamamen kana bulad›. Ülkedeki Filistinliler ve Müslüman Lübnanl›lar
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çok büyük bask›lar gördüler. 1978 y›l›nda bafllatt›¤› iflgalini 1982 y›l›nda-
ki ikinci giriflimiyle daha da güçlendiren ‹srail, Filistinli mülteci kampla-
r›nda çok büyük katliamlar gerçeklefltirdi ve Lübnan'› tan›nmaz hale ge-
tirdi. El Hevle, Sabra ve fiatilla'da sivillere karfl› yap›lan bu vahfli katliam-
larla insanl›k d›fl› görüntüler yer ald›. 
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‹srail zindanlar›nda halen çok say›da
Filistinli esir bulunmaktad›r ve hepsi
de vahfli bir muameleyle, insanl›k d›fl›
uygulamalarla karfl› karfl›yad›r. Yap›-
lan her ittifak sonras› bu esirleri b›ra-
kaca¤›n› aç›klayan ‹srail her seferinde
sözünden dönmüfltür. Bu esirlerin bir
bölümü açl›k grevleriyle seslerini
dünyaya duyurmaya çal›flsalar da ‹s-
rail taraftar› ülkeler bu seslere kulak-
lar›n› t›kamaktad›rlar.

Beyrut, 1982

Beyrut, 1976

Yanda
Lübnan'daki
bir binan›n
eski hali ile
iflgalden
sonraki hali
gözüküyor. 
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Katliam Yaln›zca Müslümanlara De¤il

Haiti
Bat› yar›mküresinin en fakir ülkesi olan Haiti'nin
tarihi sefalet ve kargafla doludur. Haiti 1915 ve
1934 y›llar› aras›nda Amerikan iflgali alt›nda kald›.
Daha sonra Amerikal›lar›n yazd›¤› bir anayasa ile
yine tamamen Amerikan egemenli¤inde sözde 
ba¤›ms›z Haiti devleti kuruldu. 1957 ve 1986 y›llar›
aras›ndaki Haiti hükümeti babadan o¤ula geçen
bir diktatörlük fleklindeydi. 
Bu dönemde önce Baba Duvalier daha sonra da
iktidar› devralan o¤ul Jean-Claude Duvalier
ülkenin tüm kaynaklar›n› elinde tuttu. Duvalier 
rejimi bölgedeki di¤er ülkeler gibi bask›c› bir dikta
rejimiydi. Bu küçük ülkede halk›n korkulu rüyas›
haline gelen Leopar isimli istihbarat birimi ve
Tontons Macoutes adl› gizli polis çok büyük
katliamlar gerçeklefltiriyordu. Yine tüm dikta 
rejimlerinde oldu¤u gibi Duvalierler çok büyük bir
zenginlik içinde yaflarlarken, halk çok büyük bir
sefalet yafl›yordu. Amerika ülkede Duvalierler'den
sonra yaflanan istikrars›zl›¤› bahane ederek
1994'de yeni bir darbe yapt›. Haiti örne¤i de,
gerçek dinin yaflanmad›¤› bir ortamda, ne tip
zulümler, kavgalar, kar›fl›kl›klar oldu¤una aç›k bir
delil teflkil etmektedir.
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Sri Lanka
Sri Lanka Hindistan'›n güneyinde bir ada devletidir. 16 milyon nüfusu olan ülkenin
yüzde 74'ü Budist Sinhalalar, yüzde 20'si ise büyük ço¤unlu¤u Hindu olan Tamil-
ler'den oluflur. Yönetim Sinhalalar'›n elindedir. Ülkenin kuzeyinde yer alan Tamiller,
"Tamil Kaplanlar›" ad›n› verdikleri bir gerilla örgütüyle Sinhala rejimine karfl› ba¤›m-
s›zl›k mücadelesine bafllam›fllard›r. Kanl› bir iç savafla dönen bu çat›flma 1980'li y›l-
lardan beri devam etmektedir. 

Sri Lanka'da
ba¤›ms›zl›k mü-
cadelesine çok
küçük yaflta çocuk-
lar bile kat›l›yor. 
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Hani o inkar edenler, kendi

kalplerinde, 'öfkeli soy koruyu-

culu¤u'nu (hamiyeti), cahiliye-

nin 'öfkeli soy koruyuculu¤u-

nu' k›l›p-k›flk›rtt›klar› zaman,

hemen Allah; elçisinin ve

mü'minlerin üzerine  '(kalbi

teskin eden) güven ve yat›flma

duygusunu' indirdi ve onlar›

"takva sözü" üzerinde 'kararl›-

l›kla ayakta tuttu." Zaten onlar

da, buna lay›k ve ehil idiler.

Allah, herfleyi hakk›yla bilen-

dir. (Fetih Suresi, 26)
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DD
ünya üzerinde gerçekleflen pek

çok bölgesel savafl›n, iç savaflla-

r›n ya da çat›flmalar›n alt›nda

farkl› ›rklar aras›nda süregelen düflmanca

duygular yatmaktad›r. Birçok ülkede ha-

len devam etmekte olan beyaz ›rk›n siyah

›rka karfl› sald›rgan tutumunda, yak›n ta-

rih içinde milyonlarca insan›n ölümüyle

sonuçlanan Nazi kökenli Ari ›rk fikrinde

ya da Afrika'daki ülkelerde görülen kabile

çat›flmalar›nda karfl›m›za ç›kan, iflte bu

"soy koruyuculu¤u"dur. Bu anlay›fl içinde

bir ›rk›n di¤erinden fiziksel ya da zeka aç›-

s›ndan üstün oldu¤u, üstün olan›n di¤eri-

ne sayg›, sevgi, merhamet duymas›n›n ge-

reksiz oldu¤u, hatta ikisinin bir arada bu-

lunmas›n›n bile yanl›fl olaca¤› düflünülür.

Oysa bu, son derece çarp›k ve vahflice bir

yaklafl›md›r. Çünkü bu anlay›fla göre fark-

l› halklar›n var olmalar›na gerek yoktur ve

tüm "farkl› olanlar" ortadan kald›r›lmal›-

d›rlar. 

Kuran ahlak›nda ise farkl› halklar›n ve

kabilelerin yarat›lmas›n›n nedeni insanla-

r›n birbirleriyle tan›flmalar› olarak bildiri-

lir. Bu çeflitlilik Allah'›n yarat›fl›ndaki bir

güzelliktir. Bir insan›n daha uzun boylu,

birinin k›sa boylu olmas›, bir kiflinin teni-

nin beyaz di¤erinin sar› renk olmas›n›n

hiçbir önemi yoktur. Bunlar Allah'›n tak-

dir etmesiyle olmufltur ve her bir yarat›l›fl-
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ta çok büyük güzellikler, hikmetler ve incelikler sakl›d›r. ‹nanan bir insan

tek üstünlü¤ün takva ile yani Allah korkusu, Allah'a imandaki üstünlük-

le oldu¤unu çok iyi bilmektedir. Allah Hucurat Suresi'nde bu gerçe¤i flu

flekilde bildirir: 

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

nizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz,

Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takva-

ca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r. (Hucurat

Suresi, 13) 

Bir vahflet olarak karfl›m›za ç›kan ›rkç› anlay›fl›n bilimsel dayana¤›

üzerinde durmakta da yarar vard›r. Çünkü bu dayanak, Dünya üzerinde

hüküm süren pek çok çarp›k ideolojininkiyle ayn›d›r. Materyalizm, ko-

münizm ve vahfli kapitalizm de ayn› sözde bilimsel dayanaktan temel

bulmakta ve onunla güç kazanmaktad›r. ‹flte bu sözde bilimsel dayanak,

Darwin'in evrim teorisidir. Evrim teorisinin ad›n› ilk kez duyanlar bunun

sadece biyolojinin ilgi alan›na girdi¤ini ve kendi yaflamlar› aç›s›ndan bir

önem tafl›mad›¤›n› düflünebilirler. Oysa evrim teorisi biyolojik bir kavram

olman›n ötesinde, yayg›n kitleleri etkisi alt›na alm›fl çarp›k birçok felsefe-

nin altyap›s›n› oluflturur.

Irkç›l›¤›n "Sözde" Bilimsel Dayana¤›

Darwin, teorisini ilk ortaya att›¤› zaman dönemin bilim adamlar› ara-

s›nda yayg›n bir kabul görmemiflti. Özellikle fosil bilimciler, onun bu id-

dias›n›n hayal ürününden baflka bir fley olmad›¤›n›n fark›ndayd›lar. An-

cak buna ra¤men Darwin'in teorisi giderek daha fazla destek buldu. Çün-

kü Darwin, bu teoriyle birlikte, 19. yüzy›l›n hakim güçlerine bulunmaz

bir temel sa¤lam›fl oluyordu.

Evrim fikri, Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitab›yla yayg›nl›k kaza-

n›rken, Avrupal›lar da di¤er k›ta ve medeniyetlere yay›lmay› sürdürüyor-

lard›. Baflta ‹ngiltere ve Fransa olmak üzere, Avrupal› devletler Güney As-

ya'n›n önemli bir bölümünü, Afrika'n›n neredeyse tümünü ve Latin Ame-
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rika'n›n bir k›sm›n› kolonilefltirmekle u¤rafl›yorlard›. Kuzey Amerika'da

ise k›z›lderili katliam› sürüyordu. K›sacas› 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda,

Bat›l› medeniyetler di¤er medeniyetleri ya¤mal›yorlard›. Hiçbir hak sahi-

bi olmad›klar› bir ülkeyi zorla ele geçiriyorlar, sonra bu ülkedeki insanla-

r› bask› alt›na al›yorlar ve ülkenin kaynaklar›na el koyuyorlard›. Ancak

Bat›, yapt›klar›na meflruiyet sa¤layacak bir aç›klama bulmak zorunda his-

sediyordu kendini. ‹flte Darwinizm bu noktada emperyalistlere büyük bir

f›rsat sundu. Bu teoriyle birlikte sömürülen halklar›n "bir tür hayvan" ol-

duklar› düflüncesine "sözde" bilimsel bir dayanak göstermek mümkün

hale gelmiflti. 

Darwin, teorisinin insan hakk›ndaki k›sm›n›, 1871 y›l›nda yay›nlanan

‹nsan›n Türeyifli adl› kitab›nda aç›klad›. Bu kitapta, insan›n maymunlarla

ortak bir atadan geldiklerini öne sürüyordu. Ancak Darwin'in ilginç bir

düflüncesi daha vard›. Ona göre baz› ›rklar, di¤er insanlara göre daha çok

evrimleflmifl ve ilerlemifllerdi. Baz› ›rklar ise, neredeyse hala maymunlar-

la ayn› düzeydeydi. 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Sosyal Darwinizm sadece ‹ngilizlere de¤il, di¤er ülkelerdeki emperyalistlere ve ›rk-
ç›lara da dayanak sa¤l›yordu. Bu nedenle h›zla yay›ld›. Bu teoriyi benimseyenlerden
biri K›z›lderililere karfl› etnik temizlik yürüten ABD Baflkan› Theodore Roosevelt'di.
Yukar›da K›z›lderililere yap›lan zulüm görülüyor.
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Darwin'in teorisinin ikinci bir önemli yönü daha vard›. Darwin, canl›-

lar›n ve insanlar›n geliflimini "yaflam mücadelesi" kavram›na dayand›r›-

yordu. Ona göre, do¤ada ac›mas›z bir yaflam mücadelesi, daimi bir çat›fl-

ma vard›. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor ve geliflme de bu sa-

yede mümkün oluyordu. 

Darwin, bu yaflam mücadelesi kavram›n›n insan ›rklar› aras›nda da

geçerli oldu¤unu öne sürdü. Türlerin Kökeni kitab›na koydu¤u alt bafll›k

bile, onun insanl›¤a ›rkç› bir aç›dan bakt›¤›n› gösteriyordu: "Türlerin Kö-

keni, Do¤al Seleksiyon ve Yaflam Mücadelesinde Kay›r›lm›fl Irklar›n Ko-

runmas› Yoluyla".

Darwin'e göre kay›r›lm›fl ›rklar, Avrupal›lard›. K›z›lderililer, Afrikal›lar

ve di¤er her türlü yerli halk ise evrim sürecinde geri kalm›fl ›rklar› olufl-

turuyorlard›. Bu çarp›k anlay›fla göre, insanlar›n maymunlar› ya da di¤er

hayvanlar› ehlilefltirmeleri ve kullanmalar› nas›l meflruysa, bu geri ›rklar›

ehlilefltirmeleri, onlar› köle olarak kullanmalar›, topraklar›na el koymala-

r›, hatta öldürmeleri de o kadar meflruydu. Darwin kitab›nda bu ›rklarla

ilgili flöyle söylüyordu:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rkla-

r›, vahfli ›rklar› yeryüzünden tamamen silecek ve onlar›n yerine geçecek. Öte

yandan insans› maymunlar da kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile

en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk daha da geniflleyecek.12

Bu ifadelerinden de anlafl›ld›¤› gibi, Darwin tam bir ›rkç›yd›. Avrupa-

l›lar'›n, dünyan›n di¤er ›rklar›ndan üstün oldu¤unu ve onlar› zaman için-

de kölelefltirip yok edeceklerini düflünüyordu. 

Darwin'in ileri sürdü¤ü evrim kuram›n›n toplumlara uygulanmas› ile

geliflen bu teori, Sosyal Darwinizm olarak adland›r›ld› ve hem emperya-

lizmin en büyük meflruiyet gerekçesi, hem de ›rkç›l›¤›n en büyük dayana-

¤› haline geldi. Sosyal Darwinizm'in en büyük popülarite kazand›¤› ülke-

lerden biri ise Almanya oldu.
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Amerika'da y›llard›r faaliyet süren Ku Klux Klan, bugü-
ne kadar kad›n çocuk demeden binlerce insan katlet-
mifltir. Yaln›zca farkl› ›rktan olduklar› için insanlara
zulmetmifl, Kuran ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir ortamda
ne kadar büyük bir kargafla ve zulüm ortam› oluflaca-
¤›na da aç›k bir örnek teflkil etmifltir. 2000'li y›llara gir-
di¤imiz bugünlerde, böyle bir canili¤i sürdürebilmek
son derece düflündürücüdür.

Zencilere yap›lan bu zulüm 90'l› y›llarda da devam etmifltir. 2000'li y›llarda son bulmas› ise an-
cak Kuran ahlak›n›n yaflanmas› ile mümkün olabilecek. 

Y›llard›r Bitmeyen Zenci Katliam› ve Ku Klux Klan

1923

1923

1925

19921992
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Naziler ve Darwinizm 

Neo-Naziler'in Darwin'in evrim teorisinden ilham almalar› bir rastlan-

t› de¤ildir. Çünkü Darwinizm, en bafl›ndan beri Nazi ideolojisinin ayr›l-

maz bir parças› olmufltur. 

Nazizm, I. Dünya Savafl›'ndan yenik ç›kan Almanya'da do¤du. Nazi

Partisi'nin lideri, h›rsl› ve sald›rgan bir kiflili¤e sahip olan Adolf Hitler'di.

Hitler'in dünya görüflünün temelini ise ›rkç›l›k oluflturuyordu. Hitler Al-

man milletinin asli unsurunu oluflturan Ari ›rk›n, di¤er tüm ›rklardan üs-

tün oldu¤una ve onlar› yönetmesi gerekti¤ine inanm›flt›. Ari ›rk›n yak›n-

da bin y›ll›k bir dünya imparatorlu¤u kuraca¤›n› hayal ediyordu. Hit-

ler'in bu ›rkç› teorilerine buldu¤u bilimsel dayanak ise, Darwin'in evrim

teorisiydi. 

Hitler'in fikirlerine de¤er verdi¤i kiflilerden biri, ›rkç› Alman tarihçi

Heinrich von Treitcshke idi. Treitcshke, Darwin'in evrim teorisinden flid-

detle etkilenmifl ve ›rkç› görüfllerini de Darwinizm'e dayand›rm›flt›.

"Uluslar ancak Darwin'in yaflam kavgas›na benzer fliddetli bir rekabetle

geliflebilirler" diyordu. Treitcshke'nin di¤er bir ifadesi ise onun di¤er ›rk-

lara bak›fl›n› ifade ediyordu: 

Sar› uluslar sanat yeteneklerinden ve siyasal özgürlük anlay›fl›ndan yoksun-

durlar. Siyah  ›rklar›n görevleri ise beyazlara hizmet etmek ve sonsuza dek be-

yazlar›n tiksintilerine hedef olmakt›r… (çünkü) yamaklar olmaks›z›n hiçbir

kültür var olamaz…13

Darwinizm'in ve Nazizm'in geliflmesinde büyük bir rolü olan, bu Sos-

yal Darwinizm'in faflist yorumu, Friedrich Nietzsche'nin Darwin'i benim-

semesiyle ilk önemli ad›mlar›ndan birini atm›flt›. Nietzsche, insanlar›n ço-

¤unu "köle ahlak›"na sahip sefiller olarak görüyor, ancak aralar›ndaki az

say›da bir grubun "üstün-insan" oldu¤unu düflünüyordu. Ayn› ayr›m ›rk-

lar aras›nda da vard›; ›rklar›n ço¤u sefildi, ancak bir tanesi "üstün ›rk"t›.

Bu vas›flar›n oluflabilmesi için de sürekli bir savafl ve mücadelenin gerek-

lili¤ine inan›yordu. Savafl›n zaruri olarak gerçekleflen bir kötülük olarak

de¤il de, ›rklar›n ya da milletlerin geliflmesini sa¤layan bir iyilik olarak al-

g›lanmas›, Nietzsche'den sonra, her türlü ›rkç›l›¤›n ve nasyonalizmin de

temel inançlar›ndan biri haline gelecekti. Nietzsche'nin afla¤›daki sözü de

bu yaklafl›m› çok aç›k ifade eder:
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Vicdandan, merhametten, ba¤›fllamadan, insanlar›n bu

dahili zalimlerinden kurtulunuz; güçsüzleri bask› alt›-

na al›n›z, cesetleri üzerinden yukar›ya t›rman›n›z…14

Bu sözlerden de anlafl›lmaktad›r ki, dinsiz bir yap›n›n oluflturdu¤u

mant›k bozukluklar› s›n›r tan›mamaktad›r. Bu ifadelerde, Allah korkusu

olmayan insanlar›n zalimlikte, insaniyetsizlikte, bencillikte k›sacas› her

türlü fleytani vas›fta ne kadar ileri gidebilecekleri görülmektedir.

Hitler de teorilerini gelifltirirken Darwin'in yaflam mücadelesi fikrin-

den ilham ald›. Ünlü kitab› Kavgam'›n ad›n›, bu yaflam mücadelesi fikrin-

den esinlenerek belirlemiflti. Hitler de, ayn› Darwin gibi, Avrupal› olma-

yan ›rklar› maymunlarla ayn› statüye koyuyor ve flöyle diyordu: 

Kuzey Avrupa Almanlar›n› insanl›k tarihinden ç›kar›n, geriye maymun dan-

s›ndan baflka bir fley kalmaz.15

Naziler'in evrimci görüfllerinin temelinde, "öjeni" kavram› yat›yordu.

Öjeni, sakat ve hasta insanlar›n ay›klanmas› ve sa¤l›kl› bireylerin ço¤alt›l-

mas› yoluyla bir insan ›rk›n›n "›slah edilmesi" anlam›na geliyordu. Bu te-

oriyi ortaya atan kifliler de tahmin edilebilece¤i gibi Darwinistler'di: Char-

les Darwin'in o¤lu Leornard Darwin ve kuzeni Francis Galton. 
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Hitler'in, döne-
minde bir gaze-
tede yay›nlanan
"Herkes bilmeli
ki kim bize karfl›
ayaklan›rsa ken-
disini ölü kabul
etmelidir."  söz-
leri, onun halka
uygulad›¤› dikta
rejimini aç›kça
gözler önüne
sermifltir. 

Hitler, ünlü kitab› Kavgam'›n ad›n›,
Darwin'in yaflam mücadelesi fik-
rinden esinlenerek belirlemiflti.
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Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kifli ise, ünlü evrimci bi-

yolog Ernst Haeckel oldu. Haeckel, Darwin'in yak›n bir dostuydu ve ona

sürekli fikirler veriyordu. Bunlardan biri de sakat bebeklerin zaman geçi-

rilmeden öldürülmesi, böylece evriminin h›zland›r›lmas›yd›. Haeckel'in

bir baflka fikri cüzzaml›lar›n, kanserlilerin ve ak›l hastalar›n›n ac›s›z bir

biçimde öldürülmeleri gerekti¤iydi. E¤er bu insanlar öldürülmezlerse

topluma yük olmalar› kaç›n›lmazd›. 

Hitler iktidara geldikten sonra Haeckel'in fikirlerini kendi resmi poli-

tikas› haline getirdi. Ak›l hastalar›, sakatlar, do¤ufltan körler ve kal›tsal

hastal›klara sahip olanlar, özel merkezlerde topland›lar. Bu çarp›k anlay›-

fla göre, Alman ›rk›n›n safl›¤›n› ve "sözde" evrimsel ilerleyiflini bozan bu

kiflilere parazitler olarak bak›l›yordu. Nitekim bir süre sonra toplumdan

soyutlanan bu insanlar, Hitler'den gelen gizli bir talimatla öldürülmeye

baflland›.

II. Dünya Savafl›'n› kaybeden Nazi imparatorlu¤u, ard›nda milyonlar-
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‹nsanl›¤›n çat›flma ve fliddet yoluyla yüceldi¤i-
ne inanan sapk›n düflünce, baflka baz› ideolo-
jilerin de kayna¤›yd›. Örne¤in Benito Mussoli-
ni de kurmaya çal›flt›¤› emperyalist ‹talya için
Darwin'in kavramlar›n› temel al›yordu. Özellik-
le Etiyopya iflgalini, Darwinizm kökenli ›rklar
hiyerarflisi mant›¤› içinde de¤erlendiriyordu. 

‹talyan birliklerinin Etiyop-
ya'daki bir kamp›



ca masum insan›n kan›n› b›rakarak tarihe kar›flt›. Ama Nazi ideolojisine

zemin haz›rlayan toplumsal Darwinizm düflüncesi, yaflamaya devam etti.

Burada anlat›lanlar birçok insan›n bildi¤i konulard›r. Ancak tarihte ya-

flanan ve günümüze kadar etkisi devam eden bu olaylardan ibret alan in-

sanlar›n say›s› çok azd›r. ‹nsanlar›n sadece farkl› bir ›rka mensup olduk-

lar› veya fiziksel olarak bir eksikli¤e sahip olduklar› için vahfli ve ac›ma-

s›z yöntemlerle katledilmeleri, bunu yapan insanlar›n sahip olduklar›

hasta ve sapk›n ruhun en aç›k delilidir. ‹nsanlar›n hasta ve sapk›n bir ru-

ha sahip olmalar›n›n nedeni ise dinsizliktir. Dinsizlik oldu¤u sürece in-

sanlardan her türlü anormallik, ac›mas›zl›k,  sapk›nl›k beklenmelidir.

Böyle insanlar›n peflinden sürüklenen ve kay›ts›z flarts›z bu "hasta" zihni-

yetli insanlara itaat eden milyonlarca insan olmas› da dinsizli¤in bir bafl-

ka göstergesidir. 

Allah'tan korkup sak›nan ve tüm gücün Allah'a ait oldu¤unu bilerek

O'na dayan›p güvenen bir insan asla böyle zalimliklere ve sapk›nl›klara

boyun e¤mez. Di¤er insanlar› da bu tür insanlar›n boyunduru¤undan

kurtarmak, onlara do¤ru olan› göstererek onlar› uyand›rmak için cesaret-

li ve etkili bir çaba gösterir. Örne¤in Hz. Musa, Hitler ve Mussolini ile ay-

n› ›rkç› ve zalim diktatör zihniyetine sahip olan Firavun'a karfl› tek bafl›na

karfl› koymufl ve ‹srailo¤ullar›'n› onun zulmünden kurtarm›flt›r. Hz. Mu-

sa'ya bu gücü veren onun Allah'a olan güçlü iman› ve bu iman›n ona ka-

zand›rd›¤› üstün ahlak› ve vicdan›d›r. Hz. Musa'n›n Firavun'un karfl›s›na

ç›kt›¤›nda söyledikleri onun Allah'a olan iman›n› ve teslimiyetini aç›kça

göstermektedir:

Sonra bunlar›n (peygamberlerin) ard›ndan Musa'y› ayetlerimizle Firavun'a

ve önde gelen çevresine gönderdik; onlar ona (ayetlerimize) haks›zl›k etti-

ler. ‹flte bozgunculuk ç›karanlar›n nas›l bir sona u¤rad›klar›na bir bak. Mu-

sa dedi ki: "Ey Firavun, gerçekten, ben alemlerin Rabbinden (gönderilme)

bir elçiyim. Benim üzerimdeki yükümlülük, Allah'a karfl› ancak gerçe¤i

söylemektir. Rabbinizden size apaç›k bir belge ile geldim. Art›k ‹srailo¤ul-

lar›n› benimle gönder." (Araf Suresi, 103-105)
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Özürlülere Karfl› Gösterilen ‹nsanl›k D›fl› Tav›rlar 

Resimlerde sakat olduklar› için top-
lum taraf›ndan d›fllanm›fl hatta el-
leri ba¤l› bir flekilde tutulan çocuk-
lar görülüyor. 

1900'lü y›llarda tüm dünyay› ilgilendi-
ren bir propaganda bafllat›lm›flt›. Ernst Ha-
eckel ad› verilen evrimci biyolo¤un bafllat-
t›¤› bu propagandan›n amac› toplumun
sözde evrimsel geliflmesinin h›zland›r›lma-
s›yd›. Bunun sa¤lanmas› için de çözüm ola-
rak yeni do¤an sakat bebeklerin öldürül-
mesi öngörülüyordu. Hatta daha da ileri
gidilerek özürlülerin, kanserlilerin ve ak›l
hastalar›n›n da gizli bir biçimde öldürül-
mesi gerekti¤i, aksi takdirde bu kiflilerin

toplum için birer yük olacaklar› ve dolay›s›yla toplumun evrimini yavafllatacaklar› sa-
vunuluyordu.

Temelini evrim teorisinin kurucusu olan Darwin'in  "yaflam mücadelesi" fikrinden
alan bu düflüncelerin günümüzdeki yans›mas› toplumdaki özürlü insanlara karfl› olan
tav›rlard›r. 

Dünyadaki pek çok ülkede özürlüler, sa¤l›kl› kiflilerden daha farkl› muamelelere
maruz kal›rlar. Oysa bir insan›n uzuvlar›n›n eksik olmas› ya da yap› olarak bozuk ol-
mas› bir insana karfl› gösterilen sayg› ve sevgiyi etkileyecek bir un-
sur de¤ildir. Önemli olan o kiflinin güzel ahlak gösteren,
Allah'tan korkan ve yaflam›n› O'nun emirlerine göre düzen-
leyen bir kifli olmas›d›r. Allah onlar›n sorumluluklar›n› al-
m›fl ve onlar› sadece itaat ve güzel ahlak göstermekle so-
rumlu tutmufltur. Allah'›n merhamet ederek kolayl›k verdi-
¤i bu kullar›na insanlar›n da merhamet ve anlay›flla yak-
laflmalar› gerekir: 

Kör olana güçlük (sorumluluk) yoktur, topal ola-

na güçlük yoktur, hasta olana da güçlük yoktur.

Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse, (Allah)

onu, alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere

sokar. Kim de s›rt çevirirse, onu ac› bir

azap ile azapland›r›r. (Fetih Suresi, 17)

∫

Ernst Haeckel



"Irkç›l›¤›n" Afrika K›tas›na Getirdi¤i fiiddet Dolu Y›llar 

Y›llardan bu yana Afrika k›tas›n›n ad› hep çat›flmalar, savafllar, açl›k ve

sefaletle bir tutulmufltur. Hak dinin yaflanmamas›ndan, bat›l fikirlerin pe-

flinden gidilmesinden kaynaklanan ç›kar çat›flmalar› sebebiyle bölgede

kargafla son bulmamaktad›r. Bu k›tan›n insanlar›, 1950'li y›llara kadar sö-

mürgeci ülkelerin her türlü zulmü ve ›rkç› yaklafl›mlar›yla yüzyüze kal-

m›fllard›. 1950'lerde Afrika'n›n tümünde sadece 4 resmi ba¤›ms›z ülke

vard›. 1962'de ise bu say› otuza ç›km›flt›. 1977'de ise birkaç ülke d›fl›nda

tüm k›ta ba¤›ms›zd›. Ancak bu ba¤›ms›zl›k sadece görünüflteydi, özellik-

le de halk aç›s›ndan. Çünkü eski sömürgeci yönetimler gitmiflti ama ülke-

nin yönetimi yine de halk›n elinde de¤ildi. Ço¤u Afrika ülkesi son derece

otoriter, bask›c› ve zalim diktatörlerin yönetimi alt›na girmiflti. Bu dikta-

törlerin hepsi de eski sömürgeci güçlere, yani Bat›l› büyük devletlere ba¤-

l›yd›lar. Dolay›s›yla ba¤›ms›zlaflmak ülkelere özgürlük getirmemifl, tam

tersine askeri bask›c› yönetimlerle yüzyüze b›rakm›flt›. Bunun üzerine bu

diktac› yönetimlere karfl› birleflen halklarla yönetimler aras›nda savafllar

bafllad›. Ancak bu yönetimler de bu arada bofl durmuyor, halk›n içindeki

etnik ayr›l›klar› körükleyerek onlar›n aras›nda bir savafl ç›karmay› hedef-

liyorlard›. 

Zaire'de iki kabile aras›nda yaflanan savafl, 20. yüzy›lda ›rklar aras›nda

yaflanan çat›flmalara çok önemli bir örnektir. 1997 y›l›n›n ilkbahar›nda 5

büyük ülkeyi, Zaire, Ruanda, Uganda, Burundi ve Tanzanya'y› içine alan

bir bölgeyi etkileyen bu savafl, iki büyük kabile aras›nda yafland›: Hutu ve

Tutsi kabileleri. 

Çok büyük bir sefaletin yafland›¤› bölgede 1960'l›

y›llarda ba¤›ms›zl›k ilan edilmifl, fakat ülke sömür-

geci bat›l› devletlerin boyunduru-

¤undan bir türlü ç›kamam›flt›.

1964 y›l›nda Amerika deste¤iyle
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Mobutu, döneminde kendi bakanla-
r›na 12.000 dolar maafl verirken, bir

ö¤retmenin ald›¤› maafl sadece 8
dolard›. Mobutu'nun kiflisel serveti
ise gayrimenkullerinin d›fl›nda yak-

lafl›k olarak 5 milyon dolard›.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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iktidara gelen Albay Joseph Mobutu ise ülkesinin elindeki tüm maden

kaynaklar›n› bat›l› ülkelere özellikle de ABD'ye açt›. Ülkenin sosyal düze-

ni için hiçbir fley yapmayan Mobutu y›llarca kendi servetini art›rd› ve dik-

ta sistemiyle halk›n tüm taleplerini ve yükselen seslerini bast›rd›. Ülkede-

ki enflasyonun yüzde 6000'lere t›rmand›¤› dönemde ise bölgeyi oluflturan

iki kabile aras›nda çok büyük bir çat›flma bafllad›. Bu kabile savafllar› çok

büyük bir soyk›r›ma da sahne oldu. Bir milyona yak›n insan öldü. Göç

eden onbinlerce kifli ormanlarda açl›kla, sefaletle, salg›n hastal›klarla mü-

cadele etti ve çok büyük bir bölümü öldü. Vahflice katliamlar gerçekleflti.

Öyle ki küçük çocuklar, bebekler bile baflka bir kabileden olduklar› için öl-

dürüldüler.

Etnik ›rklar aras›nda yaflanan savafllar, yani "soy koruyuculu¤u", pek

çok ülke içinde vahfli sahnelerin yaflanmas›yla sonuçland›. Allah Ku-

ran'da dinden uzak cahiliye insanlar›n›n bu nefret dolu soy koruyuculuk-

lar›na flöyle dikkat çekmifltir: 
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Kötü beslenme yüzünden Zaire nüfusu-
nun 1/3'ünden fazlas› ölüyor, pek çok ço-

cukta kal›c› beyin zedelenmeleri ortaya ç›-
k›yor. Zaire'nin yar›s› çocuk olan yaklafl›k

30 milyonluk nüfusu, çamur kulübelerinde
açl›k içinde yafl›yorlar.

Zaire s›n›r›ndaki mülteci kamplar›n›n elveriflsiz ve ilkel flartlar›nda iki y›l hayatla ölüm ara-
s›nda direnen dört yüz bin mülteci konvoylar halinde komflu ülkelere kaç›yor. Açl›k ve se-
faletin kol gezdi¤i ülkede bafl gösteren kolera salg›n› ise ifli daha da zor hale getiriyor.
Yoksul ve kimsesiz insanlara yard›m edilmiyor, yap›lan çok az miktardaki yard›m ise as-
kerler taraf›ndan al›konuyor. Her türlü ilaç yard›m›na el konan Zaire'nin sadece Goma
flehrinde o dönem boyunca her saat en az 10 çocuk ölmüfltür. 



Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koruyuculu¤u'nu (ha-

miyeti), cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculu¤unu' k›l›p-k›flk›rtt›klar› zaman,

hemen Allah; elçisinin ve mü'minlerin üzerine  '(kalbi teskin eden) güven

ve yat›flma duygusunu' indirdi ve onlar› "takva sözü" üzerinde 'kararl›l›kla

ayakta tuttu." Zaten onlar da, buna lay›k ve ehil idiler. Allah, herfleyi hak-

k›yla bilendir. (Fetih Suresi, 26)

Gerek burada örneklerini gördü¤ümüz Afrika ülkelerinde, gerekse

dünyan›n dört bir yan›nda yaflanan ›rkç› ak›mlar, iflte dinsizli¤in bu ka-

ranl›k yüzünü aç›¤a ç›karmaktad›r. Bu karanl›k yüzün yok edilmesi ise

ancak hak dinin dünya üzerinde yaflanmas› ve yaflat›lmas› ile mümkün

olabilir.
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Zaire hükümet güçleri ile Tutsi kabilesi aras›nda ç›-
kan çat›flmalar aras›nda kalan yüzbinlerce Hutu mül-
teci insan seli halinde di¤er ülkelere s›¤›nmaya çal›fl-
t›. Bu göç s›ras›nda çok büyük bir sefalet yafland›.

Sömürge döneminde ‹ngilizleflen ve ‹ngiliz kültürünün bir temsilcisi durumundaki Tutsilerle Hu-
tular aras›nda 1994 y›l›nda yaflanan savaflta 1 milyona yak›n Tutsi ölmüfltü. 1996 y›l›ndaki çat›fl-
malarda ise diktatör Zaire yönetiminin bask›s›ndan ve Tutsiler'in katliam›ndan kurtulmak isteyen
Hutular Ruanda'ya do¤ru kaçm›fllard›. Bir dilim ekme¤e muhtaç olan mülteciler yol boyunca
kendilerini ne gibi tehlikelerin bekledi¤inden de habersizdiler. 

Zaire'de hayat öyle bir hal alm›fl ki, açl›k
içinde yaflayan insanlara yard›m için
gönderilenler dahi sat›larak, elde edilen
parayla silah al›n›yordu. 
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E¤er Allah, insanlar›

zulümleri nedeniyle sor-

guya çekecek olsayd›,

onun üstünde (yeryü-

zünde) canl›lardan

hiçbir fley b›rakmazd›;

ancak onlar› ad› konul-

mufl bir süreye kadar

ertelemektedir. Onlar›n

ecelleri gelince ne bir

saat ertelenebilirler, ne

de öne al›nabilirler.

(Nahl Suresi, 61)
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ÖÖ
nceki bölümlerde inceledi¤imiz

gibi, dünyan›n dört bir yan›nda,

Kosova'da, Keflmir'de, Filistin'de,

Çeçenistan'da ve daha pek çok ülkede

Müslümanlar kesintisiz ve amans›z zulüm-

lere, büyük s›k›nt›lara maruz kalmaktad›r.

Yap›lan bu uygulamalar›n birbirinden ba-

¤›ms›z geliflti¤ini düflünmek çok yanl›fl bir

yaklafl›md›r. Bu çat›flmalar›n ülkelerin siya-

si ve co¤rafi konumlar›ndan kaynakland›-

¤›n› düflünmek ise çok s›n›rl› bir bak›fl aç›s›

olacakt›r. Çünkü Dünya tarihi boyunca ger-

çekleflen tüm savafllar bize göstermifltir ki,

her nerede olursa olsun yap›lan bu zulüm-

lerin arkas›nda duranlar ve bu kargaflalar-

dan ç›kar sa¤layanlar vard›r. Tüm bunlar›n

Müslümanlar taraf›ndan görülmesi, bilin-

mesi tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi

takdirde geliflen olaylar basit ve s›radan ne-

denlere ba¤lan›r ve kimse bunlara bir çö-

züm bulmak için herhangi bir giriflimde

bulunmaz. 

Özellikle 20. yüzy›l bu zalimliklerin en

üst seviyeye ç›kt›¤› as›r olmufltur. Savaflla-

r›n, zulümlerin arkas›nda duran ak›mlar

içinde baflta gelen ise materyalist felsefeyi

savunan, dini, ahlak›, aile kurumunu kö-

künden reddeden komünizmdir. Komüniz-

min uyguland›¤› ülkelerde din olmay›nca

neler yaflanaca¤›n› tarih, belgeleriyle tüm

insanl›¤a kan›tlam›flt›r. Bu zorba sistemi
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daha iyi anlayabilmek için sadece komünist bir sistemi ülkesinde seneler-

ce zorla uygulayan Rusya'n›n tarihine ve flu anki durumuna biraz göz at-

mak yeterlidir. 

Tüm Uygulamalar›n› Dinsizlik Üzerine Kuran 

Komünizmin Tarihte B›rakt›¤› ‹zler

Diyalektik materyalizmin kurucular› ve komünizmin fikir babalar›

olan Marx ve Engels koyu birer ateisttiler. Evrendeki tüm geliflmelerin ça-

t›flmalar sayesinde elde edildi¤ini iddia etmifllerdi. Bu düflünceden yola

ç›karak amaçlar›na ancak komünist bir devrim yaparak ulaflabilecekleri

sonucuna varm›fllard›. Dine karfl› çok büyük düflmanl›k besleyen bu iki

ideolog, fikirlerini hayata geçirebilmek için öncelikli olarak dinin ortadan

kald›r›lmas› gerekti¤ini savunmufllard›. Marx ve Engels'in bu planlar›na

göre komünist eylemler öncelikle Allah inanc› ve din engeli afl›larak bafl-

layabilecekti. Marx belki bu fikirlerini hayata geçirememiflti ancak onun

ölümünden sonra bu devrim projesini uygulamaya geçiren

kifli Lenin olmufltu.

Komünist militanlar›yla bir-

likte gerçeklefltirdi¤i kanl› bir

iç savafltan sonra iktidar›

ele geçiren Lenin, ken-

dinden sonra da nas›l

kanl› bir politika izle-

nece¤inin de iflaretleri-

ni vermiflti. Kendisine

Karl Marx ve
Friedrich Engels



ve komünist sisteme karfl› gelen herkesi kurfluna dizdirmifl, ülke içinde

yaflanan iç savafllar tam üç y›l sürmüfl, Rusya tam bir harabeye dönüfl-

müfltü. Lenin bu kanl› savafl sonunda dünyan›n ilk totaliter tek parti dik-

tatörlü¤ünü kurmufltu. 

Bu dönemde Rusya ekonomik aç›dan tam bir felce u¤ram›flt›, fakir

halktan zorla vergi al›n›p açl›k ve sefaletin dozu giderek art›r›l›yordu.

Üretim alanlar›, fabrikalar, iflletmeler devletlefltirilmifl ve bu giriflimlere

de kimse karfl› koyamam›flt›. Karfl› koyanlar›n sonu herkes taraf›ndan çok

iyi biliniyordu.

Uygulad›¤› politikalarla yak›n çevresinin dahi nefretini kazanan Le-

nin'in 1924'teki ölümü sonras› Komünist Parti'nin bafl›na dünyan›n en

kanl› diktatörü say›lan Stalin geçti. 

Stalin 30 y›l süren iktidar› boyunca, adeta komüniz-

min ne denli ac›mas›z bir sistem oldu¤unu ispatlarca-

s›na görevini sürdürdü. Katliamlar›n, cinayetlerin,

iflkencelerin ard› arkas› kesilmiyordu. Ülkeyi "ko-

münizm projesini" gerçeklefltirme ad› alt›nda açl›k

ve sefalete sürükleme, bask›c› yönetim, köylü hal-

k›n zorla çal›flt›r›lmas›, dini yaflama haklar›n›n ta-

mamen elden al›nmas› hepsi bu kanl› diktatör döne-

minde h›zland›r›lm›flt›. Stalin'in ilk önemli icraat›,

Rusya nüfusunun yüzde 80'ini oluflturan köylü-

lerin tarlalar›na devlet ad›na el koymak oldu.

Özel mülkiyeti yok etmeye yönelik bu politi-

ka gere¤i, Rus köylülerinin bütün mahsulü
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silahl› görevliler taraf›ndan topland›. Bunun sonucunda, çok fliddetli bir

açl›k bafl gösterdi. Yiyecek hiçbir fley bulamayan milyonlarca kad›n, çocuk

ve yafll› açl›ktan yaflam›n› yitirdi. Kazakistan nüfusunun yüzde 20'si aç-

l›ktan öldü. Kafkasya'daki ölü say›s› bir milyonu aflt›. 

Stalin, bu politikas›na direnmeye çal›flan yüz binlerce insan› ise, Sibir-

ya'daki çal›flma kamplar›na yollad›. Tutsaklar›n çok a¤›r flartlarda ölesiye

çal›flt›r›ld›klar› bu kamplar, bu insanlar›n ço¤una mezar olacakt›. Öte yan-

dan on binlerce insan, Stalin'in gizli polisi taraf›ndan idam edildi. Arala-

r›nda K›r›m ya da Türkistan Türkleri'nin de bulundu¤u milyonlar, Rus-

ya'n›n uzak köflelerine zorla göç ettirildi. 

Stalin, tüm bu kanl› politikalar› sonucunda yaklafl›k 20 milyon insan›

katletti. Tarihçilerin bildirdi¤ine göre, bu vahfletten özel bir zevk duyu-

yordu. Kremlin'deki çal›flma masas›na oturup, toplama kamplar›nda öl-

dürülen ya da idam edilen insanlar›n say›lar›n› içeren listeleri incelemek-

ten büyük keyif al›yordu.

Stalin döneminde anarfli ve terör sadece sistemi elefltirenlere ve ayd›n-

lara zarar vermekle kalmam›fl, komünist militanlar›n sald›r›lar› öylesine

fliddetlenmiflti ki, herkes kendini tehdit alt›nda hissediyordu. Halk kitle-
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ler halinde "Gulag" ad› verilen toplama kamplar›na dolduruluyordu ve

katlediliyordu. Stalin terör sayesinde ülkenin tümü üstünde mutlak ikti-

dar›n› kurdu. 30 y›l iktidarda kalan Stalin öldükten sonra geride kalan, fa-

kir ve zavall› bir halkt›. 

Rusya örne¤inde gördü¤ümüz gibi, dinsizli¤in hakim oldu¤u toplum-

larda insanlar›n huzur ve mutluluk bulmas›, güzel bir hayat yaflamalar›

mümkün de¤ildir. Çünkü dinsizlik insanlar› kendi ç›karlar› için her türlü

suçu ifllemeye, hatta yeri geldi¤inde zevk için adam öldürmeye, insanla-

ra, çocuklara zulmetmeye yönlendirir. Bugünkü Rus toplumuna bakt›¤›-
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m›zda da uzun y›llar yaflad›klar› din karfl›t› sistemin y›k›c› etkileri görül-

mektedir. Ciddi anlamda dejenere olmufl, ahlaki de¤erlerden uzaklaflm›fl

insanlar mevcuttur. ‹flte bu bozulmufl yap›n›n düzeltilebilmesi de ancak

‹slam ahlak›n›n ö¤retilmesi ve bu yolla insanlara manevi de¤erlerin ka-

zand›r›lmas›yla mümkün olabilecektir. 

Mao'nun Ülkesinde Y›llard›r Süregelen Zulüm

Stalin, komünist devrim projesini Rusya'da hayata geçirdi ve bu flekil-

de arkas›nda 20 milyon ölü b›rakt›. Bunun ard›ndan bir baflka komünist

rejim de Çin'de kuruldu. 

Mao Che Tung'un önderli¤indeki komünistler, uzun bir iç savafl sonu-

cunda, 1949 y›l›nda, iktidara geldiler. Mao, 1949'dan 1976 y›l›na kadar

kendisine büyük destek veren müttefiki Stalin gibi, bask›c› ve kanl› bir re-

jim kurdu. Maocu dönem olarak bilinen sürede Çin, say›s›z politik idama

sahne oldu. Orduyu, Komünist Parti taraf›ndan kurulan kad›n ve erkekli

komünist birlikler oluflturuyordu. ‹lerleyen y›llarda Mao'nun "K›z›l Mu-

haf›zlar" ad›n› verdi¤i  genç militanlar›, ülkeyi tam bir terör ortam›na sü-

rükledi. 

"Sosyalist de¤iflme ve eflitlik haklar›" ad› alt›nda daha önce Rusya'da

uygulanan ekonomik rezaletlerin bir kopyas› Çin'de de yaflanmaya bafl-

land›. Hikaye yine ayn›yd›. "S›n›fsal mücadele" ad› alt›nda halk›n her tür-

lü haklar›n›n ellerinden al›nmas› ve mallar›n›n devlet yarar›na al›konma-

s›. ‹flte Çin'de de, kendilerini yoksullar›n s›¤›na¤› ve halk›n kurtar›c›lar›

olarak gösteren komünist dikta yönetimi, Rusya örne¤inde oldu¤u gibi

halk›n tarlalar›na, hayvanlar›na, ürünlerine ve tüm mülklerine el koydu. 

Tüm bunlar›n "sosyalist de¤iflme"nin gere¤i oldu¤unu söyleyip, herfle-

yi devlet mülkiyetine ald›lar. "Sosyal adalet"leri iktidardakileri ve yandafl-

lar›n› beslemeye ve zenginlefltirmeye yararken, "haklar› savunuldu¤u" id-

dia edilen halk ise açl›ktan ölüyordu. Ülkede ekonomik sorunlar gitgide

büyüdü ve sorunlar›n çözülmesi için radikal reformlara gidildi. Denenen

her reform toplumsal kargaflay› daha da art›rd›. Her baflar›s›zl›¤›n karfl›l›-

¤›nda yüzbinlerce hatta milyonlarca insan öldü. Co¤rafi da¤›l›m› son de-
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rece genifl olan ülkede Mao kendi halk›na ve özellikle de az›nl›klara karfl›

büyük bir soyk›r›m uygulad›. 

Her türlü yetkiyi elinde bulunduran komünist parti hiyerarflisi ve dik-

tatör lider Mao, ülkeyi tamamen içe kapatarak, bas›n-yay›n ve haberlefl-

me özgürlü¤ünü kendi tekeline ald›. En ufak bir elefltiri veya hükümet

politikas›n›n sözlü bir protestosunun karfl›l›¤› ise idam oldu. Az›nl›klar›n

kültürünü, tarihini, dil zenginli¤ini anlatan ve yazan yazarlar, sanatç›lar

ve bilim adamlar› bu kanl› dikta taraf›ndan toplu halde yok edildiler. Ha-

len daha Komünist Çin'de geliflen olaylar› BM dahil hiçbir kurum ve ku-

rulufl do¤ru ve eksiksiz olarak ö¤renememektedir. Bu konudaki en önem-

li örnek önceki bölümlerde bahsetti¤imiz Do¤u Türkistan'da Uygur Türk-

leri'ne karfl› yürütülen soyk›r›md›r. 

Dini inançlar›n yok edilmesi her komünist rejimin temel hedefidir. Bu-

nun için sistemli bir bask› ve propaganda yöntemi uygulan›r. Dini inanç-

lar›n yerini ilahlaflt›r›lm›fl liderlerin ürettikleri felsefeler al›r. ‹flte Uzakdo-

¤u'nun en önemli ‹slam karfl›t› güçle-

rinden biri olan Çin'de de Mao döne-

minden itibaren insanlar›n elinden

din ve vicdan hürriyetleri al›nd›. Din

adamlar› korkunç iflkencelere maruz

kald›lar, camiler ve ibadethaneler ka-

pat›ld›. Materyalist sistemin önünde

en büyük ve y›k›lmaz engel olarak du-

ran dinin anlat›lmas› yasakland›. 

Her yerde anlat›lan ve konuflulan

tek fley totaliter ve bask›c› liderin ya-

n›lmazl›¤› ve üstünlükleri oldu. Okul-

larda ö¤rencilere Mao'nun sapk›n fel-

sefesini anlatan "K›z›l kitap" okutul-

du. Ahlak kavram›n› insan›n geliflme-

sine en zararl› fley olarak gören mater-

yalist felsefe gençlere ve çocuklara afl›-

land›. Komünist sistemin menfaati
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için her türlü ahlaks›zl›¤›n yap›labi-

lece¤i, hatta annesi dahi olsa umumi

yarar için cinayet ifllenebilece¤i ö¤-

retildi. 

Komünist ideoloji aile kavram›n›

da ülkenin genel anlamda zarar›na

görmüfltür. Bu da Çin'de milyonlar-

ca ailenin parçalanmas›yla sonuç-

lanm›flt›r. Sözde devlet ekonomisi-

nin ihtiyaçlar› ön planda oldu¤u için

aileler bölünmüfl, çocuklar krefllerde

büyütülmüfl ve aileler senede ancak

bir defa biraraya gelmifltir. 

Asl›nda tüm bunlar her insan için önemli ibretler tafl›maktad›r. Çünkü

bugün dünyan›n dört bir yan›nda hala komünizmin yay›lmas› için çaba-

lar yürütülmektedir. Komünizmin geldi¤i bir ülkenin u¤rayaca¤› son ise

Rusya'dan veya Çin'den farkl› olmayacakt›r. Bir milleti katliamlar›n, zu-

lümlerin, açl›¤›n ve insaniyetsizli¤in egemen oldu¤u bu sistemden koru-

man›n tek yolu ise, özellikle gençlerin din konusunda bilinçlendirilmele-

ridir. Gerçek dini bilmeyen ve dolay›s›yla dinin getirdi¤i ahlaktan yoksun

olan dinsiz insanlar komünizmi kolayl›kla benimseyebilirler. Bu nedenle-
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dir ki, materyalistler dini karfl›lar›ndaki en önemli ve etkin güç olarak

görmektedirler. Hurafelerden ar›nm›fl gerçek dinin anlat›lmas›n›n yan›s›-

ra, komünizmin temel felsefesinin yan›lg›lar› ve nas›l bozuk bir temel

üzerine kuruldu¤unun delilleri ile anlat›lmas› da bir milleti böyle bir fe-

laketten koruyacak önlemler aras›ndad›r. 

"Gerçek kurtulufla götürecek tek yol" aldatmacas›yla hareket eden ko-

münist rejim, "kesintisiz ve durmaks›z›n komünizme var›fl" hedefi için in-

sanl›k d›fl› iflkenceler yapt›, halka ac›mas›zca zulmetti. Etnik toplumlara,

özellikle de Çin s›n›r› içinde yaflayan Müslüman az›nl›klara halen devam

etmekte olan iflkenceler, Uluslaras› Af Örgütü taraf›ndan incelenmekte ve
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raporlara geçmektedir. Tutuklananlar, kendilerini savunamamakta, asker-

ler taraf›ndan bafllar›n› sürekli olarak e¤ik tutmaya zorlanmaktad›rlar.

Müslümanlara toplu cezaland›rma geçitleri ve tutuklulara infazdan önce

geçitten geçirilme gibi zalimce ve insanl›k d›fl› uygulamalar yap›lmakta-

d›r.

Din Karfl›t› Komünist Sistemin ‹nsanlara Verdi¤i Zararlar

1. Ahlak ve vicdan›n üstün geldi¤i her türlü anlay›fl kald›r›l›p, yerine hak

ve hürriyetleri elinden al›nm›fl, bask›c› ve totaliter rejim alt›nda ezilen bir top-

lum oluflturulmufltur. Ahlak kavram› kökünden reddedilmifl, yararc›l›k man-

t›¤› oluflmufltur. Mevcut dinsiz sistemin ç›kar›na uymayan hiçbir faaliyete

izin verilmemifltir. 

2. ‹ktidardaki diktatörün asla yan›lmayaca¤› ve her zaman do¤ru kararlar

alaca¤› yönünde telkinler yap›lm›flt›r. Tüm dine karfl› rejimlerde (faflizm, ko-

münizm) baflta olan liderin ilahlaflt›r›lmas› sapk›nl›¤› komünist sistemde en

üst seviyede mevcuttur. 

3. Düflünce ve din özgürlü¤ü tamamen ortadan kald›r›lm›flt›r. ‹badet yer-

lerine girifller ve dini anlat›mlar tamamen yasaklanm›flt›r. Hatta din ile müca-

dele etmek için devlet bütçesinden önemli bir fon ayr›lm›flt›r.16

4. Ekonomi tamamen devlet kontrolüne geçmifl, yat›r›mlar durmufl, fabri-

kalar, üretim alanlar›, iflletmeler, bankalar devletlefltirilmifltir. 

5. Özel mülkiyete komünist askerler taraf›ndan el koyulmufl, halk›n tarla-

lar›, kazançlar›, ürünleri "ülkenin menfaatleri" ad› alt›nda devletlefltirilmifltir. 

6. Açl›k ve k›tl›ktan milyonlarca yafll›, kad›n, erkek, çocuk k›vranarak öl-

müfl, ekmek elde etmek isteyenler karnelere ba¤lanarak, upuzun kuyruklar-

da günlerce bekletilmifltir. 

7. ‹nsanlar kamplarda toplanm›fl, toplu olarak katledilmifl, öldürülmeyen-

ler de çok zor flartlarda çal›flt›r›lm›flt›r. Hatta çal›flma koflullar›na uymayan ki-

fliler Sibirya kamplar›na sürülmüfltür.

8. ‹ç isyanlar kanl› flekilde komünist militanlar taraf›ndan bast›r›lm›fl, asi-

ler halk›n gözü önünde kurfluna dizilmifltir.

9. Sistemi elefltirenler, aksi yönde fikir beyan edenler ister politikac›, ister

ileri gelen, isterse fikir adam› olsun as›larak öldürülmüfltür.  

10. ‹ktidardakiler zenginleflmifl, çok rahat bir hayat sürmüfl, halk ise sefa-

let içinde yaflam›flt›r. Örne¤in, komünist iktidar› s›ras›nda Sovyetler'de vasat
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bir iflçinin geliri ile yüksek bir memurun geliri aras›nda ortalama 25.000-

30.000 ruble aras› fark oldu¤u bilinmektedir. Komünist Partisi üyeleri 25.000

rubleden 100.000 rubleye kadar maafl almaktayd›lar. Halk›n büyük bir k›sm›-

n›n maafl› ise yaln›zca 150 rubleydi. Ayr›ca bunun d›fl›nda parti üyeleri köflk,

otomobil, sanatoryum gibi her türlü ücretsiz imkana da sahiptiler. Oysa ger-

çekte emek harcayan, çal›flan halka bu imkanlar›n hiçbiri sunulmam›flt›r.17

11. Bask›c› rejimin polisleri ülke içinde çok büyük korku yaratm›flt›r. Halk

her an bafl›na bir bela gelece¤i korkusu içinde yaflamak zorunda b›rak›lm›flt›r. 

12. Ülkede çat›flmalar›n, kavgalar›n, kargaflalar›n ard› arkas› kesilmemifl-

tir.

13. Okullarda bask›c› ve totaliter e¤itim oluflturulmufltur. E¤itimin ‘taraf-

s›z, objektif ve politika d›fl› olamayaca¤›' Lenin taraf›ndan her f›rsatta vurgu-

lan›yordu. 25 A¤ustos 1918'de düzenlenen Sovyet ö¤reniminin birinci kong-

resinde söyledikleri bunu aç›kça ortaya koymaktad›r: "Okul sahas›nda çal›fl-

malar›m›z›n as›l gayesi burjuvaziyi yok etmektir. Biz aç›kça ilan ediyoruz ki

siyaset d›fl› okul yoktur. Aksini iddia etmek yalan ve ikiyüzlülüktür."18 Amaç

komünist sisteme hizmet eden, bu yolda mücadeleden baflka bir fley düflün-

meyen, kafalar› uyuflturulmufl, inançs›z ve ahlaks›z nesiller elde etmektir.

14. Gençlerin beyinleri dinsizlikle y›kanm›fl, bar›flç›l bir nesil yerine savafl-

ç› militanlar yetifltirilmifltir.

15. Aile kavram› tamamen ortadan kald›r›lm›fl, yeni do¤an çocuklar aile-

lerinin yan›ndan al›n›p krefllerde büyütülmüfl, komünist düflünceye ve "dev-

let menfaatlerine" uygun düflmeyen aile kavram› ortadan kald›r›lm›flt›r. Hat-

ta Komünist partinin birçok toplant›s›nda, "aile ba¤lar› ve aile kavramlar› ya-

flad›¤› sürece devrim güçsüz kalacakt›r" fleklinde ve benzeri çarp›k mant›klar

aç›kça ifade edilmifltir.19

16. Sanat ve bilimde hiçbir ilerleme olmam›fl, paralar silahlanmaya ve in-

san öldürmeye yat›r›lm›flt›r.

17. Hiçbir amaç ve gayesi olmayan genç nesil uyuflturucu ve alkol ba¤›m-

l›s› haline getirilmifl, intihar oranlar› yükselmifltir.

18. Bas›n yay›n özgürlü¤ü tamamen ortadan kalkm›fl, yay›nlar›n sistemi

ve lideri övücü flekilde olmas› zorunlulu¤u getirilmifltir. Aksi flekilde yay›n

yapanlar mutlaka susturulmufltur. 
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Komünist Liderlerin Katliamlar›

Troçki komutas›ndaki
Bolfleviklerin Beyazordu

mensuplar›n› kurfluna
dizmesi (en üstte); Kanl›

Pazar olarak an›lan katliam
günü (orta solda); Stalin
rejiminde katledilen ma-

sum insanlar (orta sa¤da);
Paris Komünü’nde
kurfluna dizilen din

adamlar› (yanda)



Komünist Ülkelerdeki Halk›n Sefaleti

Komünist toplumlarda insanlar›n günlük hayatlar› da büyük bir s›k›nt›, zorluk içinde geç-
mifltir. Örne¤in yukar›daki resimde sa¤da görülen çocuk içecek su bulamad›¤› için çamur-
lu suyu içmeye çal›flmaktad›r. Di¤er resimlerde de dinsizli¤in getirmifl oldu¤u sefalet aç›k-
ça gözler önüne serilmektedir.
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Bizim üzerimizde

de (sorumluluk ve

görev olarak) apa-

ç›k bir tebli¤den

baflkas› yoktur.

(Yasin Suresi, 17)



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Sonuç 173

BB
u kitapta, açl›k ve sefaletten ahlaki

dejenerasyona kadar bugün dünya-

da var olan ve çözüm bekleyen bir-

çok sorundan söz edildi. Burada bahsi ge-

çen konular asl›nda tüm insanlar›n bildik-

leri ve flahit olduklar› konulard›r. Ancak in-

sanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u bu sorunla-

r›n hiçbirini çözme sorumlulu¤unu üzerine

almaz, hatta üzerinde düflünme ihtiyac› bi-

le hissetmez. Bir k›s›m insan ise bu sorunla-

r› s›k s›k gündeme getirir, hatta üzerinde

düflünür ve bu sorunlardan dolay› s›k›nt›

duyar. 

Yüzy›llard›r insanlar›n karfl› karfl›ya ol-

duklar› sorunlara çözüm getirilememesinin

nedeni çözümün hep yanl›fl sistem ve

inançlarda aranm›fl olmas›d›r. Oysa çözüm

Allah'›n insanlar için seçip be¤endi¤i Ku-

ran ahlak›ndad›r. Dünyay› bu çözülmemifl

sorunlar› ile kabullenmek, olaylara seyirci

kalmak veya tüm bu sorunlar›n çözülmesi-

ni uzak ve eriflilmezmifl gibi görmek büyük

bir hata olur. Çünkü tüm insanlar› yaratan

Allah onlar›n en rahat edecekleri, refah, hu-

zur ve güven duygusu içinde yaflayacakla-

r› sistemi de yaratm›fl ve bunu insanlara

Kuran arac›l›¤› ile bildirmifltir. Allah'›n "Biz

Kitab'› sana, herfleyin aç›klay›c›s›, Müslü-

manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müj-

de olarak indirdik." (Nahl Suresi, 89) aye-



tinde de bildirdi¤i gibi Kuran her konuda insanlara yol gösterici

bir Kitap't›r. 

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i ahlak, tüm

hurafelerden ar›nm›fl olarak insanlara an-

lat›ld›¤› ve insanlar Kuran ahlak›n› yaflama-

ya özendirildikleri takdirde, dünya üzerin-

de var olan tüm sorunlar çözülecektir. 

Unutulmamas› gereken ve son dere-

ce önemli olan bir di¤er nokta da flu-
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Kuran ahlak›n›n yaflanmas› tüm
bu manzaralar›n sonu olacakt›r. 



dur: ‹man› ve Kuran ahlak›n› yaflaman›n bir s›rr› olarak Allah insanlara

dünyada da güzel bir hayat vaat etmektedir. Dolay›s›yla Kuran ahlak›

hem sorunlara çözüm olacakt›r hem de sonsuz merhamet sahibi olan

Allah Kuran ahlak›n› yaflayan insanlar› dünyada güzel ve sorunsuz bir

hayatla mükafatland›racakt›r:

Sizin yan›n›zda olan tükenir, Allah'›n Kat›nda olan ise kal›c›d›r. Sabreden-

lerin karfl›l›¤›n› yapt›klar›n›n en güzeliyle Biz muhakkak verece¤iz. Erkek

olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç

flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›kla-

r›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Çözüm Kuran ahlak›nda oldu¤una göre Kuran'›n tüm insanlara anla-

t›lmas› vicdan sahibi insanlar›n üzerinde büyük ve önemli bir sorumlu-

luktur:

Bizim üzerimizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaç›k bir tebli¤den bafl-

kas› yoktur.  (Yasin Suresi, 17)

Sonuç 175
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O, biri di¤eriyle 'tam

bir uyum' (mutabakat)

içinde yedi gök yarat-

m›fl oland›r. Rahman

(olan Allah)›n yarat-

mas›nda hiçbir 'çeliflki

ve uygunsuzluk' (tefa-

vüt) göremezsin. ‹flte

gözü(nü) çevirip-gez-

dir; herhangi bir çat-

lakl›k (bozukluk ve

çarp›kl›k) görüyor

musun?

(Mülk Suresi, 3)
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BB
u kitap boyunca yaflad›¤›m›z dün-

yan›n gerçek anlamda adalete, hu-

zura, bar›fla, güvenli¤e kavuflmas›-

n›n ancak "Kuran ahlak›"n›n yaflanmas›yla

mümkün olabilece¤i üzerinde durduk. Ku-

ran ahlak›na sahip olan insanlar, çevrelerin-

deki herfleyi Allah'›n özel olarak yaratt›¤›-

n›n da bilincindedirler. Yarat›l›fl gerçe¤ini

reddetmeye çal›flan materyalizm ise, insan-

lar› helaka sürükleyen bilim d›fl› bir safsata-

dan baflka bir fley de¤ildir. 

Materyalizmin geçersiz k›l›nmas›, bu

felsefeye dayanan di¤er tüm teorileri de el-

bette temelsiz b›rakacakt›r. Bu teorilerin ba-

fl›nda Darwinizm, yani evrim teorisi gelir.

Darwinizm, yaratılıfl gerçe¤ini reddetmek

amacıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı ola-

mamıfl bilim dıflı bir safsatadan baflka bir

fley de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız maddeler-

den tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu

teori, evrende ve canlılarda çok açık bir

düzen bulundu¤unun bilim tarafından is-

pat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl ol-

du¤u gerçe¤i, bilim tarafından da kanıtlan-

mıfltır. Bugün evrim teorisini ayakta tut-

mak için dünya çapında yürütülen propa-

ganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtıl-
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masına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalan-

lara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bi-

lim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasın-

da giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980’lerden

sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤u-

nu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile geti-

rilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı

alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli¤ini

görmekte, canlıların kökenini artık  yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar.

Bugün bilimsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah’›n yaratm›fl

oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.  

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok çalıfl-

mamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, taflıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır. 

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n evrim te-

orisi, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n

gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda ya-

y›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerin-

deki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›-

yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman

içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendi-

sinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in

kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi,

teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›la-

ca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bu-
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nu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen

bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, te-

orinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z

b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi,

üç temel bafll›kta incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l

ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekaniz-

malar›"n›n, gerçekte evrimlefltirici bir etkiye

sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörüleri-

nin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: 

Hayat›n Kökeni 

Darwinizm tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l önce il-

kel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmek-

tedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü

oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bu-

nun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› so-

rulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk

basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya

ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan,

do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Ya-

ni teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre

ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r›

bir iddiad›r.

Evrim Yan›lg›s› 179

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Charles Darwin



ÇÖZÜM KURAN AHLAKI

'Hayat Hayattan Gelir'

Darwin, kitab›nda hayat›n

kökeni konusundan hiç söz et-

memiflti. Çünkü onun döne-

mindeki ilkel bilim anlay›fl›,

canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Orta-

ça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z mad-

delerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine ina-

n›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤-

daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç

deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve

biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir

delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-

le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterile-

rin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir

kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z

biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin olarak çü-

rüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonu-

cu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k ke-

sin olarak tarihe gömülmüfltür."20

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre
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Louis Pasteur, evrim teorisinin
dayana¤› olan "cans›z madde
canl›l›k oluflturabilir" iddias›n›
yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.
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direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin

karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n

kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersiz-

li¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

Y irminci yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu

ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexan-

der Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya

att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadü-

fen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›.

Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlana-

cak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kö-

keni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r."21

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Ame-

rikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, il-

kel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene-

¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda

kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin ge-

çerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-

dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.22

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.23

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen

tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Ens-

titüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998

y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip ol-

du¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzün-

de nas›l bafllad›?24
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Alexander Oparin'in
hayat›n kökenine ev-

rimci bir aç›klama ge-
tirmek için yürüttü¤ü
çabalar büyük bir fi-

yaskoyla sonuçland›. 
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Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Hayat›n kökeni konusunda evrim teorisinin bu denli büyük bir açma-

za girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›l-

maz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤-

lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bu-

gün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler birara-

ya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan protein-

lerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›k-

lar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve ge-

netik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r.

‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er

sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özel-

leflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin

sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba-

¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn›
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecede-
ki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun
bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi banka-
s›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri yer al›r. ‹n-
san DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤›
hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin bi-
çimde geçersiz k›lmaktad›r.



anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryo-

sunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü

evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli

say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›-

r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek

de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›k-

mas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.25

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu

durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça

geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" me-

kanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n ismin-

den de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi

içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflünce-

sine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik

sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik

sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekaniz-

ma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara

dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley

yapamaz"26 demek zorunda kalm›flt›.
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Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döne-

minin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevap-

lamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara

dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.27

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle ke-

sinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere akta-

r›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na"

ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n son-

lar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwi-

nizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "fayda-

l› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde rad-

yasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozul-

malar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu

canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda

olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilim-

sel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her za-

man için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

184



molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Ame-

rikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelir-

ler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir

geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özellefl-

mifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz

olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim

kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi

ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.28

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u gö-

rüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak göster-

di¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan ge-

netik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do-

¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›-

n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen

hayali süreç yaflanm›fl olamaz.
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Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon ör-
ne¤i oluflturmaya çal›flt›lar. Ancak ony›llarca süren bu çabalar›n sonucunda elde edi-
len tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu. Üstte, normal bir meyve si-
ne¤inin kafas› ve solda mutasyona u¤ram›fl di¤er bir meyve sine¤i.
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Fosil kay›tlar›, evrim
teorisinin önünde
çok büyük bir en-
geldir. Çünkü bu
kay›tlar, canl› türle-

rinin, aralar›nda hiç-
bir evrimsel geçifl
formu bulunmadan,
bir anda ve eksiksiz
yap›lar›yla ortaya
ç›kt›klar›n› göster-
mektedir. Bu gerçek,
türlerin ayr› ayr› ya-
rat›ld›klar›n›n ispa-
t›d›r. 

ÇÖZÜM KURAN AHLAKI

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Darwinizm'in iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en aç›k

göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r. Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbir-

lerinden türemifllerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤e-

rine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye gö-

re bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsa-

m›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yandan

da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen can-

l›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yandan

da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r.

Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar

olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik

yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 
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E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›-

n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri

mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sade-

ce fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.29

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya

da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kade-

meli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.30

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›kla-

r›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›k-

mas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane

iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz

bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa,

bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerin-

den evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükem-

mel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›n-

Evrim Yan›lg›s› 187

Harun Yahya (Adnan Oktar)



ÇÖZÜM KURAN AHLAKI

dan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.31

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in san-

d›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Bu teoriyi savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kö-

keni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern in-

san›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l

önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda ba-

z› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia
eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l ön-
ce bafllayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda
ortaya ç›km›flt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahip-
tirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n
aç›k bir delilidir.



senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymu-

nu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte

soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly

Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca

ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok

genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir may-

mun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n›

göstermifltir.32

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan

olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopit-

hecuslardan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri

ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayali-

dir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u

asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunu-

cular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte

kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.33

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapi-

ens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› ol-

du¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Aust-

ralopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde

ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.34

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllar-

d›r.35

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n ge-

çersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontolog-

lar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n, Dar-
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winist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çiz-

gisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤e-

rinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir

geliflme trendi göstermemektedirler.36

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, orta-

da maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤›

sonucuna varm›flt›r.

190

‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen hiçbir fosil kal›nt›s› yoktur. Aksine, fosil kay›tlar› in-
sanlar ile maymunlar aras›nda afl›lamaz bir s›n›r oldu¤unu göstermektedir. Bu gerçek
karfl›s›nda evrimciler, gerçek d›fl› birtak›m çizim ve maketlere umut ba¤lam›fllard›r. Fo-
sil kal›nt›lar›n›n üzerine diledikleri maskeleri geçirir ve hayali yar› maymun-yar› insan
yüzler olufltururlar. 



Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu

alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanma-

s›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün ol-

du¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili

baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.37

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m

insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›n-

dan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dola-

y›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-

tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol
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miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›-

m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere ek-

lesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldur-

sunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n ön-

de gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli

varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var

olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne

yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Züra-

falar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunus-

lar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, el-

malar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il bu-

rada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bi-

le elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir saf-

satad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek,

üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise

göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak dü-
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fler. Bu ›fl›nlar, buradaki

hücreler taraf›ndan elekt-

rik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka k›s-

m›ndaki görme merkezi

denilen küçücük bir nok-

taya ulafl›r. Bu elektrik

sinyalleri bir dizi ifllem-

den sonra beyindeki bu

merkezde görüntü ola-

rak alg›lan›r. Bu bilgiden

sonra flimdi düflünelim:
Beyin ›fl›¤a kapal›d›r.

Yani beynin içi kapkaran-
l›kt›r, ›fl›k beynin bulun-
du¤u yere kadar giremez.
Görüntü merkezi denilen
yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n as-
la ulaflmad›¤›, belki de hiç
karfl›laflmad›¤›n›z kadar
karanl›k bir yerdir. Ancak
siz bu zifiri karanl›kta
›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünya-
y› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolo-
jisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu
anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-
d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-
rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size
dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televiz-
yon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-
ya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›r-
malar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-
ran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

Pencereden d›flar›daki manza-
raya bakan bir insan, gerçek-

te, d›flar›daki de¤il, beynin-
deki manzaraya ait gö-

rüntüyü seyreder. 

IfiIK

ELEKTR‹K
S‹NYAL‹

‹nsan›n gözüne ula-
flan ›fl›k, gözdeki
hücreler taraf›ndan
elektrik sinyaline
dönüfltürülerek,
beynin arkas›ndaki
görme merkezine
gelir. Ve beynimizin

içindeki "bir fluur",
beyne gelen elektrik
sinyallerini manzara
olarak alg›lar. 

ELEKTR‹K
S‹NYAL‹NDEN

OLUfiAN MANZARA
GÖRÜNTÜSÜ



bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki
boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-
fi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-
yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek
mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k,
ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar
net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutla-
ka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n
tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran
televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-
rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-
flinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-
sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-
fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl
kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-
tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç
kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-
rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-
kezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de
kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-
n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,
kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir
cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-
¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa,
ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazla-
r›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu
çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan
binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve ka-
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litede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i
en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›s-
m› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini aç-
t›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak
insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve ku-
sursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›r-
t›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar.
Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz
ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir
gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve 

Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufllar›n

c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrele-

rine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zan-

neden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememekte-

dirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü

seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n

da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç san-

timetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölge-

li ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›-

¤›nmas› gerekir. 
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Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-
ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-
r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-
orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nite-
kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-
limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-
deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-
me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-
yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-
lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü
bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-
wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-
mektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤-

ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye

zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan

'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren

araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak

do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin vereme-

yiz.38

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›-
lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka
hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-
nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in
kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-
lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,
yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤u-
nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.
Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-
memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 
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Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise,
flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-
hip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden,
en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren
Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En 

Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin et-
kisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bi-
lim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisi-
nin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-
lin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n
kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-
rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,
Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylan-
lar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,
bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli
insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en
etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tari-
hinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflün-
melerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok
aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-
ha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilele-
rin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavmi-
nin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›kla-
r› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.
Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah,
baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz
duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›-
lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözleri-

nin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
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… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla

görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanma-
yacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler

de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu-

¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanla-
r›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bo-
zulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durum-
dur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve
mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n
dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla
biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip
kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü
özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle dona-
t›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir
aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kim-
selerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun
aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak
dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insan-
lar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle kar-
fl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder.
Bu olay›n anlat›ld›¤› bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüle-

yiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl ol-

dular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la - Hz.
Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifllerdir.
Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onla-
r›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz
k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir

de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böy-
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lece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.

Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkile-
yen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,
söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün et-
kisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-
lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezler-
se gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" kü-
çük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savu-
nan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm
Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle
aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih
kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum.
Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla
kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.39

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesa-
düfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihi-
nin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu
fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerin-
den kalkmaya bafllam›flt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen
birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlıkla düflün-
mektedir.

Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen,

herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 

(Bakara Suresi, 32)
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Geçmifl zamanlarda tim-
saha tapan insanlar›n ina-
n›fllar› ne derece garip ve
ak›l almazsa günümüzde
Darwinistlerin inan›fllar›
da ayn› derecede ak›l al-
mazd›r. Darwinistler tesa-
düfleri ve cans›z fluursuz
atomlar› yarat›c› güç ola-
rak kabul ederler hatta bu
inanca bir dine ba¤lan›r
gibi ba¤lan›rlar.
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