




ADNAN OKTAR



HARUN YAHYA



ADNAN OKTAR



HARUN YAHYA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›n-

da Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Da-

ha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve

‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan

bu yana, imani, bilimsel 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› ortaya koyan çok

önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam-

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-

den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-

rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› 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›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve

dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi he-

deflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-

t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini

ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dün-

yan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngiliz-

ce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-

duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endo-

nezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kish-

wahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da

yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kul-
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lan›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 etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›

okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üs-

lubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›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, ate-

izmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri

mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-

lard›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 kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görme-

lerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de,

çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karma-

fla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve kes-

kin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman

kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü

vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kufl-

kusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve

Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça gö-

rüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektik-

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yo-

lu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Ku-

ran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n

günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikka-

te al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerek-

ti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk

ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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OKUYUCUYA
● 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› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Do-
lay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önem-
li 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 ayr›lmas› uygun gö-
rülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konu-
lar, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet
edilmektedir.  Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rak-
mayacak 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 kitap-
lar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu
kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte 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 or-
tam› 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› olacak-
t›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bu-
lunmak 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 etkili 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 sebepleri vard›r. Bu sa-
yede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz
bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabi-
lece¤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 edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci
ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

w w w. h a r u n y a h y a . o r g  -  w w w. h a r u n y a h y a . n e t
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‹man edenler ve salih amellerde bulunanlar

ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir 

sevgi k›lacakt›r. (Meryem Suresi, 96)
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Eylül 2001 günü Amerika Birleflik Devletle-

ri'nin iki büyük kentine karfl› düzenlenen ve on binlerce masum insan›n ölü-

müne ve yaralanmas›na neden olan terörist sald›r›lar›, bir Müslüman olarak

fliddetle lanetliyor ve Amerikan halk›na baflsa¤l›¤› diliyoruz. Bu sald›r›lar, te-

rörün gerçek kökeni ile ilgili çok önemli bir konuyu dünya gündemine getirdi.

Ve bu vesile ile ‹slam'›n bar›fl ve hoflgörü dini oldu¤u, insanlara merhameti ve

adaleti emretti¤i bütün dünyaya yayg›n olarak duyurulmufl oldu. Birçok dün-

ya lideri, önemli bas›n yay›n kurulufllar›, televizyonlar, radyolar defalarca ger-

çek ‹slam'›n fliddete hiçbir flekilde izin vermedi¤ini, daima insanlar ve

toplumlar aras›nda bar›fl› emretti¤ini kendi topluluklar›na anlatt›-

lar. ‹slam dinini yak›ndan inceleyen ve Allah'›n Kuran'da

emretti¤i gerçek ‹slam dinini tan›yan Bat›l› çevre-

ler ‹slam ve terör kelimelerinin birarada

1111
G‹R‹fi
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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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bulunmas›n›n kesinlikle mümkün olmad›¤›n›, ilahi dinlerin hiçbir flekilde flid-

dete izin vermedi¤ini tüm aç›kl›¤›yla ortaya koydular.

Bu kitab›n konusunu da, lanetlendi¤imiz bu vahfletin kayna¤›n›n kesinlik-

le ilahi bir din olmad›¤›, özellikle ‹slam'da teröre yer bulunmad›¤› gerçe¤i olufl-

turmaktad›r. ‹slam dininin yegane kayna¤› olan Kuran'da ve baflta Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed olmak üzere tarih boyunca yaflam›fl tüm Müslüman yö-

neticilerin uygulamalar›nda bu gerçek tüm aç›kl›¤›yla ortaya ç›kmaktad›r. Bu

nedenle de bu kitapta Kuran ayetlerinin ›fl›¤›nda ve tarihten örneklerle ‹slam'›n

terörü yasaklad›¤›n› ve haram k›ld›¤›n› tüm delilleriyle ortaya koyaca¤›z.

Bilindi¤i gibi, as›rlard›r dünyan›n farkl› bölgelerinde çeflitli terör eylemle-

ri gerçeklefltirilmektedir. Her biri farkl› gruplar taraf›ndan ve farkl› amaçlarla

yap›lan bu eylemler kimi zaman komünist bir örgüt, kimi zaman faflizan bir

grup, kimi zaman da radikal ya da ayr›l›kç› çevreler taraf›ndan üstlenilmekte-

dir. Amerika gibi ülkeler s›k s›k ›rkç› ve marjinal terör gruplar› taraf›ndan ger-

çeklefltirilen sald›r›lara hedef olurken, Avrupa ülkelerinde, çeflitli terörist grup-

lar taraf›ndan fliddet eylemleri düzenlenmektedir. Yunanistan'da 17 Kas›m, Al-

manya'da RAF, ‹spanya'da ETA, yine Almanya'da neo-Naziler, ‹talya'da K›z›l

Tugaylar ve daha pek çok örgüt terör ve fliddet yöntemiyle seslerini duyurma-

ya çal›flmakta, hiçbir suçu olmayan, savunmas›z  insanlar› vahflice katletmek-

tedirler. Geliflen ve de¤iflen dünya koflullar› ile birlikte terörizm de de¤ifliklik

göstermekte, geliflen teknolojiye ba¤l› olarak elde etti¤i yeni imkanlarla etkisi-

ni ve gücünü her geçen gün art›rmaktad›r. Özellikle de internet gibi kitle ileti-

flim araçlar›n›n etkisiyle terör faaliyetlerinin alan› ve etkisi daha da geniflle-

mektedir.

ABD ve Avrupa'daki gibi Bat› kökenli örgütlerin yan› s›ra, Ortado¤u ç›-

k›fll› terör örgütleri de bulunmaktad›r. Nitekim dünyan›n dört bir yan›ndaki

kimi terör giriflimleri bu gruplar taraf›ndan üstlenilmekte ve gerçeklefltiril-

mektedir. Ancak burada çok önemli bir noktay› vurgulamak gerekmektedir.

Bu gibi terörist eylemleri gerçeklefltiren kiflilerin Hristiyan, Müslüman veya

Yahudi ismi tafl›malar› baz› çevreleri yanl›fl kanaatlere sürüklemekte ve ilahi

dinlerle ba¤daflmayan iddialar ortaya atmalar›na neden olmaktad›r. Terörist-

ler, Müslüman isimleri tafl›salar ve kimliklerinde "Müslüman" yaz›yor olsa bi-

le, iflledikleri cinayetlere "‹slam terörü" denemez. Ayn› flekilde Hristiyan olsalar,

G‹R‹fi ● 11
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Bir terör eylemine fail ararken, kayna¤› dinsiz-
likte aramak gerekir. Çünkü din ahlak› sevgiyi,
merhameti, affedicili¤i ve bar›fl› emrederken, te-
rör ac›mas›zl›k ve fliddet yanl›s›d›r, kan dökmek,
öldürmek, ac› çektirmek ister. 
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"Hristiyan terörü" veya Yahudi olsa-

lar "Yahudi terörü" de denemez.

Çünkü kitab›n ilerleyen bölümlerin-

de de inceleyece¤imiz gibi, ‹lahi bir

din ad›na masum insanlar›n öldü-

rülmesi mümkün de¤ildir. Unut-

mamak gerekir ki, New York'ta veya

Washington'da öldürülen insanlar

aras›nda, Hz. ‹sa'y› sevenler (Hristi-

yanlar), Hz. Musa'y› sevenler (Ya-

hudiler) ve Müslümanlar da vard›r.

Bu masum insanlar› öldürmek, Allah'›n affetmesi d›fl›nda, cehennem azab› ile

sonuçlanacak olan büyük bir günaht›r. Dine inanan, Allah korkusu tafl›yan bir

insan hiçbir flekilde böyle bir fley yapamaz. 

Böyle bir vahfletin failleri, hangi dine mensup olduklar›n› iddia ederler-

se etsinler, bunu ancak dine sald›rmak amac›yla yap›yor olabilirler. Amaçla-

r›, dini insanlar›n gözünde kötülemek, insanlar› dinden so¤utmak, dindarlara

karfl› nefret ve tepki oluflturmak olabilir. Dolay›s›yla masum insanlara yönelik

"din"  ad› alt›ndaki her sald›r›, asl›nda dine karfl› da yap›lm›fl bir sald›r›d›r.

Din, sevgiyi, merhameti, bar›fl› emreder. Terör ise dinin z›tt›d›r; ac›mas›z-

d›r, kan dökmek, öldürmek, ac› çektirmek ister. Dolay›s›yla bir terör eylemine

fail ararken, kayna¤› dindarl›kta de¤il, dinsizlikte aramak gerekir. Olay›n kö-

kenini, faflist, komünist, ›rkç›, materyalist düflüncedeki insanlarda aramak ge-

rekir. Teröristlerin hangi ismi tafl›d›¤›, kimliklerinde ne yazd›¤› önemli de¤il-

dir. Bir kifli masum insanlar› göz k›rpmadan öldürüyorsa, dindar de¤il dinsiz-

dir. Allah'tan korkmayan, tek amac› kan dökmek ve ac› çektirmek olan bir ca-

nidir. Bu nedenle, "‹slami terör", "Yahudi terörü", "Hristiyan terörü" son dere-

ce hatal› kavramlard›r. Çünkü ‹slam dininde ve di¤er iki ilahi dinde hiçbir fle-

kilde teröre yer yoktur. Aksine, ‹slam'a göre "terör" olarak adland›rd›¤›m›z

eylemler (yani masum insanlara karfl› ifllenen cinayetler), büyük bir suçtur

ve Müslümanlar bu eylemleri engellemek, yeryüzüne bar›fl, huzur ve adalet

getirmekle sorumludurlar. 

G‹R‹fi ● 13
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... Allah'›n verdi¤i r›z›ktan yiyin, için ve

yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak

kar›fl›kl›k ç›karmay›n. (Bakara Suresi, 60)
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ir din ad›na ortaya ç›kt›¤›n› ileri süren insanlar›n

bir k›sm›, o dini yanl›fl anl›yor ve yanl›fl uyguluyor olabilirler. O nedenle bu in-

sanlara bakarak o din hakk›nda fikir edinmek yanl›fl olur. Bir dini tan›man›n

en do¤ru yolu, o dinin kutsal kayna¤›n› incelemektir. 

‹slam'›n kutsal kayna¤› Kuran'd›r. Kuran ahlak›, sevgi, flefkat, merha-

met, tevazu, fedakarl›k, hoflgörü ve bar›fl kavramlar›na dayanmaktad›r.

Bu ahlak› gerçek anlamda yaflayan bir Müslüman, son derece ki-

bar, ince düflünceli, alçakgönüllü, adaletli, güvenilir ve

uyumlu bir insan olur. Etraf›na sevgi, sayg›,

huzur ve yaflama sevinci verir.

BB

BARIfi VE 
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‹‹ssllaamm  BBaarr››flfl  DDiinniiddiirr

Terörün en genel anlam›, askeri olmayan hedeflere karfl› siyasi amaçl› flid-

det kullan›m›d›r. Bir di¤er ifadeyle terörün hedefleri tamamen suçsuz olan si-

vil insanlard›r. Tek suçlar›, teröristin gözünde "öteki taraf" olmakt›r. Bu neden-

le de terör, suçsuz insanlara karfl› fliddet uygulanmas› anlam›na gelir ve bunun

hiçbir ahlaki mazereti yoktur. Bu, Hitler'in veya Stalin'in cinayetleri gibi, "in-

sanl›¤a karfl› ifllenmifl suç"tur. 

Teröristlerin hedefledi¤i dünyada fliddet,
savafl, çat›flma, kaos, korku, endifle, tedir-

ginlik, s›k›nt›, üzüntü ve kavga vard›r.
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Kuran Allah'›n insanlara yol gösterici olarak indirdi¤i bir kitapt›r ve Allah

Kuran'da insanlara güzel ahlak› emretmektedir. Bu ahlak›n temelinde ise, sev-

gi, flefkat, hoflgörü, adalet ve merhamet gibi kavramlar yer al›r. ‹slam kelimesi,

Arapça'da "bar›fl" kelimesiyle ayn› anlama gelir. ‹slam, Allah'›n sonsuz merha-

met ve flefkatinin yeryüzünde tecelli etti¤i huzur ve bar›fl dolu bir hayat› insan-

lara sunmak için indirilmifl bir dindir. Kuran ayetlerinde insanlar, yeryüzünde

merhametin, flefkatin, hoflgörünün ve bar›fl›n yaflanabilece¤i model olarak ‹s-

lam ahlak›na ça¤›r›lmaktad›r. Bakara Suresi'nin 208. ayetinde flöyle buyurul-

maktad›r:

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 düfl-

mand›r.

Ayette görüldü¤ü gibi Allah, insanlar›n "güvenli¤i"nin Kuran ahlak›n›n

yaflanmas›yla sa¤lanabilece¤ini bildirmektedir.

Kuran ahlak›na göre bir Müslüman, Müslüman olsun veya olmas›n tüm

di¤er insanlara karfl› iyi ve adaletli davranmakla, zay›flar› ve masumlar› koru-

BARIfi VE GÜVENL‹⁄‹N KAYNA⁄I:  ‹SLAM AHLAKI ● 17

‹slam ahlak›n›n yafland›¤› bir toplumda ise bar›fl, hoflgörü, uzlaflma, affedicilik,
sevgi, flefkat, yard›mlaflma, fedakarl›k ve nefle hakimdir.



makla ve "yeryüzünde bozgunculu¤u önlemekle" sorumludur. Bozgunculuk,

yeryüzünde insanlar›n güvenlik, bar›fl ve huzurunu ortadan kald›ran her tür-

lü anarfli ve terör halidir. Bir ayette buyuruldu¤u gibi, "Allah, bozgunculu¤u

sevmez". (Bakara Suresi, 205) 

Bir insan›n suçsuz yere öldürülmesi ise, en büyük bozgunculuk örnekle-

rinden biridir. Allah, Kuran'da bu durumu flu flekilde aç›klamaktad›r:

... Kim bir nefsi, bir baflka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karfl›l›k

olmaks›z›n öldürürse, sanki bütün insanlar› öldürmüfl gibi olur. Kim

de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanlar› diriltmifl

gibi olur... (Maide Suresi, 32)

Görüldü¤ü gibi tek bir insan› bile, "bir baflka nefse ya da yeryüzündeki bir

fesada karfl›l›k olmaks›z›n", öldüren bir kifli, tüm insanlar› öldürmüfl kadar bü-

yük bir suç ifllemektedir. Bu durumda, teröristlerin iflledikleri cinayet, katliam

ve gündemdeki tabiriyle "intihar sald›r›lar›"n›n ne kadar büyük bir suç oldu¤u

aç›kt›r. Allah terörizmin bu zalim yüzünün ahiretteki karfl›l›¤›n› flöyle bildirir:

Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haks›z yere 'tecavüz ve

haks›zl›kta bulunanlar›n' aleyhinedir. ‹flte bunlara ac›kl› bir azab var-

d›r. (fiura Suresi, 42)

‹SLAM TERÖRÜ LANETLER ● 18
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Allah bir insan› haks›z yere öldüren kiflinin, "sanki
tüm insanlar› öldürmüfl" gibi olaca¤›n› Maide Sure-
si'nin 32. ayetinde bildirmifltir. Ac›mas›zca tek bir insa-
n› dahi katletmek, Kuran ahlak› ile taban tabana z›tt›r. 
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Tüm bunlar göstermektedir ki, masum insanlara karfl› terör eylemi düzen-

lemek, ‹slam'a tamamen ayk›r› bir eylemdir ve hiçbir Müslüman böyle bir suç

iflleyemez. Aksine, Müslümanlar bu suçlar› iflleyen insanlar› durdurmakla,

"yeryüzündeki bozgunculu¤u" ortadan kald›rmak ve tüm insanlara huzur ve

güven getirmekle sorumludurlar. Müslümanl›k terörle birlikte düflünülemez,

aksine terörün engelleyicisi ve çözümüdür. 

AAllllaahh  BBoozzgguunnccuulluu¤¤uu  LLaanneettlleemmiiflflttiirr  

Allah, insanlara kötülük yapmaktan sak›nmalar›n› emretmifl; zulmü, zor-

bal›¤›, öldürmeyi, kan dökmeyi yasaklam›flt›r. Allah'›n bu emrine uymayanlar,

ayette geçen ifadeyle "fleytan›n ad›mlar›n› izleyenler" olarak nitelendirilmifl

ve aç›kça Allah'›n haram k›ld›¤› bir tutum içerisine girmifllerdir. Kuran'da bu

konudaki birçok ayetten baz›lar› flöyledir:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozanlar,

Allah'›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde

bozgunculuk ç›karanlar; iflte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü

olan› da onlar içindir. (Rad Suresi, 25)

... Allah'›n verdi¤i r›z›ktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fe-

sad) yaparak kar›fl›kl›k ç›karmay›n. (Bakara Suresi, 60)

Düzene konulmas› (›slah)›ndan sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad)

ç›karmay›n; O'na korkarak ve umut tafl›yarak dua edin. Do¤rusu

Allah'›n rahmeti iyilik yapanlara pek yak›nd›r. (A'raf Suresi, 56)

Bozgunculukla, masum insanlar› öldürmekle, isyanla ve zulümle yeryü-

zünde baflar›l› olabileceklerini zanneden insanlar çok büyük bir yan›lg› içinde-

dirler. Çünkü Allah terör ve fliddet anlamlar›n› da kapsayan her türlü bozgun-

culuk hareketini yasaklam›fl, bu tür bir eylem içinde olanlar› lanetlemifl ve bir

ayetinde de "fiüphesiz Allah, bozgunculuk ç›karanlar›n iflini düzeltmez."

(Yunus Suresi, 81) fleklinde buyurmufltur.

Ancak ça¤›m›zda dünyan›n dört bir köflesinde terör, soyk›r›m ve katliam-

lar yaflanmakta, masum insanlar hunharca öldürülmekte, suni sebeplerle bir-

birlerine düflman hale getirilen topluluklar ülkeleri kana bulamaktad›r. Birbir-

lerinden çok farkl› tarihlere, kültürlere ve toplumsal yap›lara sahip olan ülke-

lerde meydana gelen bu olaylar›n, her ülkede kendine özgü baz› nedenleri ve
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kaynaklar› olabilir. Ancak as›l nedenin Kuran'da emredilen sevgi, sayg› ve hofl-

görüye dayal› güzel ahlaktan uzaklaflmak oldu¤u aç›kt›r. Dinsizli¤in bir sonu-

cu olarak, Allah korkusuna sahip olmayan ve ahirette hesap vereceklerine

inanmayan, bu nedenle de "nas›lsa kimseye hesap vermeyece¤im" diye düflü-

nen, her türlü insafs›zl›¤›, ahlaks›zl›¤› ve vicdans›zl›¤› kolayl›kla yapabilen kit-

leler oluflmaktad›r.  

Allah ve din ad›na ortaya ç›kan, ama Allah'›n lanetledi¤i suçlar› ifllemek

için örgütlenen iki yüzlü insanlar›n varl›¤›na, Kuran'da da iflaret edilmiflitir. Bir

ayette, "Allah ad›na and içerek" peygamberi öldürmek için plan yapan "dokuz-

lu bir çete"den flöyle söz edilir:

fiehirde dokuzlu bir çete vard›, yeryüzünde bozgun ç›kar›yorlar ve dir-
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Bugüne kadar belki de yüz binlerce insan›n hayat›na mal olan te-
rör eylemlerinin görünürde birçok sebebi olabilir. Ancak unutul-
mamal›d›r ki as›l sebep, bu eylemleri gerçeklefltiren insanlar›n di-
nin getirdi¤i güzel ahlaktan uzak olmalar› ve Allah'tan gere¤i gibi
korkmamalar›d›r.
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lik-düzenlik b›rakm›yorlard›. Kendi aralar›nda Allah ad›na and içerek,

dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine bir bask›n düzenleyelim, son-

ra velisine: Ailesinin yok olufluna biz flahid olmad›k ve gerçekten biz-

ler do¤ruyu söyleyenleriz, diyelim." Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz

de (onlar›n hilesine karfl›) onlar›n fark›nda olmad›¤› bir düzen kurduk.

(Neml Suresi, 48-50)

Bu ayette bildirilen olay›n da bize gösterdi¤i gibi, baz› insanlar›n "Allah

ad›na" ortaya ç›kmalar›, hatta "Allah ad›na and içmeleri", yani çok "dindar" gi-

bi gözükebilecek kelimeler kullanmalar›, o insanlar›n dine uygun bir ifl yapt›k-

lar›n› göstermez. Aksine, tamamen Allah'›n r›zas›na ve din ahlak›na ayk›r› bir

ifl de yap›yor olabilirler. Bu konuda ölçü, yapt›klar› iflin ne oldu¤udur. E¤er

yapt›klar› ifl, ayette bildirildi¤i gibi "yeryüzünde bozgun ç›karmak ve dirlik-

düzenlik b›rakmamak" ise, biliniz ki o kifliler gerçek dindar olamaz ve amaç-

lar› da dine hizmet etmek de¤ildir.

Allah korkusu olan ve ‹slam ahlak›n› kavram›fl bir insan›n fliddetten, boz-

gunculuktan yana ç›kmas› ve bu tip eylemlerin içinde bulunmas› kesinlikle

mümkün de¤ildir. Bu nedenle de terörün çözümü gerçek ‹slam'd›r. Kuran'da bil-

dirilen güzel ahlak anlat›ld›¤›nda, insanlar düflmanl›¤›, savafl› ve kaos ortamla-

r›n› kendilerine hedef edinen gruplardan yana ç›kmayacak, onlarla birlik olma-

yacaklard›r. Çünkü Allah Kuran'da insanlar› bozgunculuktan men etmifltir:

"O, ifl bafl›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgun-

culuk ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise,

bozgunculu¤u sevmez. Ona: "Allah'tan kork" denildi¤inde, büyüklük

gururu onu günaha sürükler, kuflat›r. Böylesine cehennem yeter; ne kö-

tü bir yatakt›r o." (Bakara Suresi, 205-206)

Bu ayetlerden de anlafl›laca¤› gibi, Allah'tan korkan bir insan›n devletine,

milletine, insanl›¤a en küçük zarar dokunduracak bir harekete dahi göz yumma-

s› söz konusu de¤ildir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insan ise kimse-

ye hesap vermeyece¤ini zannederek her türlü kötülü¤ü kolayl›kla yapabilir. 

‹flte günümüzde de devam eden bu büyük terör belas›ndan kurtulmak

için öncelikle yap›lmas› gereken, dinsizli¤in ve din ad›na ortaya at›lan çarp›k

anlay›fllar›n e¤itim yoluyla ortadan kald›r›lmas› ve insanlara Allah korkusu-

nun ve gerçek Kuran ahlak›n›n ö¤retilmesidir. 
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ünya üzerinde olup bitenler

kendilerine dokunmad›¤› sürece ra-

hats›z olmayan kifliler, dinin insanlara kazand›rd›¤›

fedakarl›k, kardefllik, dostluk, dürüstlük ve hizmet anlay›-

fl›ndan yoksun kimselerdir. Hayatlar› boyunca sadece imkanla-

r›n› tüketerek, insanl›¤›n karfl› karfl›ya oldu¤u tehlikelerden habersiz

bir flekilde kendi nefislerini tatmine çal›fl›rlar. Oysa Allah Kuran'da etra-

f›na daima hay›r getiren, çevresindeki olaylara karfl› ilgili olan, insanlar›

do¤ru yola ça¤›ran bir ahlak› makbul olarak göstermifltir. Bir ayette çevresine

hiçbir faydas› dokunmayan kifliler ile, daima hay›r üzerinde hareket eden insan-

lar aras›ndaki fark flöyle bir k›yasla aç›klanm›flt›r:

""AAllllaahh  flfluu  öörrnnee¤¤ii  vveerrddii::  ‹‹kkii  kkiiflflii;;  bbuunnllaarrddaann  bbiirriissii  ddiillssiizz,,  hhiiççbbiirr  flfleeyyee  ggüüccüü  yyeett--

mmeezz  vvee  hheerrflfleeyyiiyyllee  eeffeennddiissiinniinn  üüssttüünnddee  ((bbiirr  yyüükk)),,  oo,,  oonnuu  hhaannggii  yyöönnee  ggöönnddeerr--

ssee  bbiirr  hhaayy››rr  ggeettiirrmmeezz;;  flfliimmddii  bbuu,,  aaddaalleettllee  eemmrreeddeenn  vvee  ddoossddoo¤¤rruu  yyooll  üüzzeerriinnddee

bbuulluunnaannllaa  eeflfliitt  oollaabbiilliirr  mmii??""  ((NNaahhll  SSuurreessii,,  7766))

Ayette de belirtildi¤i gibi "dosdo¤ru yol üzerinde bulunan", dinine ba¤l›,

Allah'tan korkup sak›nan, manevi de¤erlere önem veren, vatan›na milletine ve in-

sanl›¤a hizmet flevki içinde olan bir kiflinin, bulundu¤u topluma büyük yararlar ge-

tirece¤i kesindir. Bu yüzden insanlar›n gerçek dini ö¤renmeleri ve Kuran'›n gös-

terdi¤i güzel ahlak› yaflamalar› son derece önemlidir. Bu üstün ahlak› yaflayan

insanlar› Allah bir ayetinde flöyle tan›mlam›flt›r: 

""OOnnllaarr  kkii,,  yyeerryyüüzzüünnddee  kkeennddiilleerriinnii  yyeerrlleeflflttiirriirr,,  iikkttiiddaarr  ssaahhiibbii  kk››llaarr--

ssaakk,,  ddoossddoo¤¤rruu  nnaammaazz››  kk››llaarrllaarr,,  zzeekkaatt››  vveerriirrlleerr,,  mmaa''rruuffuu  ((ggüüzzeell

oollaann››))  eemmrreeddeerrlleerr,,  mmüünnkkeerrddeenn  ((ççiirrkkiinnddeenn))  ssaakk››nndd››rr››rrllaarr..

BBüüttüünn  iiflfllleerriinn  ssoonnuu  AAllllaahh''aa  aaiittttiirr..""  ((HHaacc  SSuurreessii,,  4411))

‹‹mmaann  
EEddeennlleerriinn  

ÜÜzzeerriinnee  DDüüflfleenn  SSoorruummlluulluukk

D



AAllllaahh  ‹‹yyiilliikkttee  BBuulluunnmmaayy››  EEmmrreettmmiiflflttiirr

Müslüman Allah'›n emirlerine uyan, Kuran ahlak›n› titizlikle uygulamaya

çal›flan, dünyay› güzellefltiren, imar eden, bar›fl› ve huzuru hakim k›lan insan-

d›r. Amac› insanlara güzellikte, iyilikte ve hay›rda bulunmakt›r. Kasas Sure-

si'nde flu flekilde bildirilir:

"... Allah'›n sana ihsan etti¤i gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde

bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanlar› sevmez."

(Kasas Suresi, 77)
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Sivil halk› ve özellikle de çocuklar› hiç tereddüt etmeden hedef alanlar flunu düflünmelidir-
ler: Bu çocuklar›n suçu nedir? Bu masum insanlara zulmetmek, Allah Kat›nda hesab› veri-

lemeyecek bir davran›fl olabilir.



‹slam dinine giren bir insan›n amac› Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cenne-

tini kazanmakt›r. Bunun için de çok ciddi bir çaba içinde olmas›, Allah'›n raz›

olaca¤› ahlak› dünya hayat›ndayken kazanmas› gerekmektedir. Bu ahlak›n en

belirgin özellikleri ise merhamet, flefkat, adalet, dürüstlük, affedicilik, tevazu,

hoflgörü, fedakarl›k ve sab›rd›r. Mümin, insanlara güzellikle davranacak, ha-

y›rlarda yar›flacak, iyilikte ve fedakarl›kta bulunacakt›r. Allah ayetlerde flu fle-

kilde buyurmaktad›r: 

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

gi bir amaçla) yaratmad›k. Hiç flüphesiz o saat de yaklaflarak-gelmekte-

dir; öyleyse (onlara karfl›) güzel davran›fllarla davran. (Hicr Suresi, 85)

... Anne-babaya, yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak›n komfluya,

uzak komfluya, yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin

malik olduklar›na güzellikle davran›n. Çünkü, Allah, her büyüklük

taslay›p böbürleneni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

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

d›mlaflmay›n ve Allah'tan korkup-sak›n›n. Gerçekten Allah (ceza ile)

sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)
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‹slam ahlak›n›n insanlara kazand›rd›¤› en önemli özellikler sevgi, merha-
met, yard›mlaflma, fedakarl›k, hoflgörü ve affediciliktir. Bu ahlak›n gerçek

anlamda yafland›¤› bir toplumda terörün, fliddetin ve çat›flman›n zemin
bulmas› mümkün de¤ildir. 



Ayetlerde de belirtildi¤i gibi Allah iman edenlerden insanlara güzellikle

davranmalar›n›, iyilik konusunda birbirleriyle yard›mlaflmalar›n›, bozguncu-

luktan uzak durmalar›n› istemektedir. ‹yilikte bulunanlar› "... Kim bir iyilikle

gelirse, kendisine bunun on kat› vard›r..." ayetiyle müjdelemekte, kötülükte

bulunanlar› ise "... kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden baflkas›yla ce-

zaland›r›lmaz ve onlar haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar." (Enam Suresi, 160) fleklinde

uyarmaktad›r. 

Allah Kuran'da insanlara Kendisi'ni, "sinelerin özünde olan› bilen" olarak

tan›tm›fl ve "her türlü kötülükten sak›nmalar›" gerekti¤ini bildirmifltir. Bu du-

rumda "Allah'a teslim olan" anlam›na gelen "Müslüman" s›fat›n› tafl›yan bir in-

san›n terörü ortadan kald›rmak için mücadele eden bir insan olaca¤› aflikard›r. 

Müslüman, çevresinde yaflananlara tepkisiz kalmaz ve asla "bana dokun-

mayan y›lan bin yaflas›n" mant›¤›nda düflünmez. Çünkü O, Allah'a teslim ol-

mufltur, O'nun yolundad›r ve iyili¤in temsilcisidir. O halde uygulanan zulme

ve teröre karfl› duyars›z kalamaz. Hiçbir suç ifllememifl masum insanlar› katle-

den terörün, gerçekte en büyük düflman› Müslümand›r. ‹slam dini, terörün her

türlüsüne karfl›d›r ve daha en bafl›ndan yani düflünce safhas›nda terörü engel-

ler. Daima insanlar aras›nda bar›fl ve adaletin hüküm sürmesini emreder ve in-

sanlar› fitneden, kargafladan ve bozgunculuktan sak›nd›r›r. 

KKuurraann  AAhhllaakk››  AAddaalleettii  GGeerreekkttiirriirr

Allah'›n Kuran'da tarif etti¤i gerçek adalet insanlar aras›nda hiçbir ayr›m

yapmadan adaletle hükmetmeyi, insanlar›n hakk›n› korumay›, zulme asla r›za

göstermemeyi, zalime karfl› mazlumdan yana tav›r almay› emretmektedir. Bu

adalet, olaylar› çok yönlü de¤erlendirmeyi, ön yarg›s›z düflünmeyi, tarafs›zl›-

¤›, dürüstlü¤ü, hoflgörüyü, merhameti ve flefkati gerektirir. Örne¤in olaylar›

itidalli de¤erlendiremeyen, heyecan›na ve hislerine kap›lan bir insan sa¤l›kl›

karar veremeyecek, bu duygular›n›n etkisinde kalacakt›r. Oysa adaletle hük-

meden bir kifli tüm kiflisel duygu ve düflüncelerini bir tarafa b›rakmay›, her

flart ve durumda do¤rulardan yana olmay›, dürüstlükten ve do¤ruluktan asla

taviz vermemeyi Kuran ahlak› ölçüsünde kendine yol edinir. Kifli, öyle bir ah-

laka sahip olmal›d›r ki, kendi ç›karlar›ndan önce karfl› taraf› düflünmeli, kendi-

sine bir zarar gelecek olsa dahi, e¤er hak karfl› taraftan yanaysa, adil olabilme-
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lidir. Allah Nisa Suresi'nin 58. ayetinde "insanlar aras›nda hükmedildi¤inde

adaletle hükmedilmesini" emreder. Bir baflka ayetinde ise, adaletin insan›n

kendisinin ve yak›nlar›n›n aleyhine bile olsa uygulanmas›n› buyurur:

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. Öyleyse ada-

letten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker

(sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan

haberi oland›r. (Nisa Suresi, 135)

Allah'tan korkup sak›nan ve ahiret gününde hesaba çekilece¤ini bilen bir

kifli Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmak için adaletle hükmeder. Bilir ki, Allah

tüm yap›p ettikleriyle, söyledi¤i her sözle ve akl›ndan geçen her düflünceyle

onu ahiret gününde sorguya çekecek ve bunlarla eksiksiz bir flekilde karfl›l›k

görecektir. Kuran'da adaletin eksiksiz olarak tarifi yap›lm›fl, iman edenlere kar-

fl›laflacaklar› olaylar karfl›s›ndaki tutumlar› ve adaletin nas›l uygulanaca¤› bil-

dirilmifltir. Bu iman edenler için çok büyük bir kolayl›k ve Allah'tan bir rah-

mettir. Bu nedenle de iman edenler hem Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmak,

hem de huzurlu, güvenli ve bar›fl içinde bir hayat yaflayabilmek için insanlar

aras›nda eksiksiz bir flekilde adaleti uygulamakla sorumludur.

Allah'›n Kuran'da emretti¤i adalet, dil, din, ›rk ve etnik köken gözetilme-

den, tüm insanlar aras›nda eflit olarak uygulanan bir adalettir. Kuran'daki ada-

let yer, zaman ve kiflilere göre de¤iflmez. Günümüzde dünyan›n dört bir yan›n-

da insanlar ›rklar› ya da tenlerinin rengi nedeniyle zalimce ve adaletsiz mu-

amelelerle karfl›laflmaktad›rlar. Oysa Kuran ahlak›nda farkl› halklar›n ve kabi-

lelerin yarat›lmas›n›n hikmetlerinden biri, insanlar›n "birbirleriyle tan›flmala-

r›" olarak bildirilir. Hepsi de Allah'›n kulu olan farkl› milletler veya kabileler,

birbirleriyle tan›flmal›, yani birbirlerinin farkl› kültürlerini, dillerini, örflerini,

yeteneklerini ö¤renmelidir. Farkl› ›rk ve milletlerin bulunmas›n›n amaçlar›n-

dan biri, çat›flma ve savafl de¤il, kültürel bir zenginliktir. Bu çeflitlilik Allah'›n

yarat›fl›ndaki bir güzelliktir. Bir insan›n daha uzun boylu, birinin k›sa boylu ol-

mas›, bir kiflinin teninin beyaz di¤erinin sar› renk olmas› bu kifliye herhangi bir

üstünlük getirmedi¤i gibi, bir eksiklik olarak da nitelendirilemez. Bunlar›n her

biri Allah'›n takdir etmesiyle ve çok büyük hikmetlerle yarat›lm›flt›r. Ancak bu
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farkl›l›klar›n Allah Kat›nda hiçbir önemi yoktur. ‹man eden bir insan tek üs-

tünlü¤ün takva ile, yani Allah korkusu ve Allah'a imandaki üstünlükle oldu-

¤unu çok iyi bilir. Allah, Hucurat Suresi'nde bu gerçe¤i flu flekilde bildirir: 

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

birinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler k›ld›k. fiüphesiz,

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

ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r. (Hucurat

Suresi, 13) 

Ayette de bildirildi¤i gibi, insanlar aras›ndaki köken farkl›l›klar›n›n hiçbir

önemi yoktur. Allah'›n tavsiye etti¤i adalet anlay›fl›, hiçbir ayr›m yapmadan

her insana karfl› eflit, hoflgörülü ve bar›fl içinde bir tav›r göstermeyi gerektirir. 
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BBiirr  TToopplluulluu¤¤aa  KKaarrflfl››  DDuuyyuullaann  KKiinn  MMüümmiinnii  

AAddaalleetttteenn  AAll››kkooyymmaazz

Bir insan›n adil karar vermesini, sa¤duyulu düflünmesini ve ak›lc› davran-

mas›n› engelleyebilecek etkenlerden biri, karfl›s›ndaki kifliye ya da toplulu¤a

olan k›zg›nl›¤›, kinidir. Bu, günümüz cahiliye toplumlar›nda oldukça yayg›n

bir bak›fl aç›s›d›r. ‹nsanlar kendilerine muhalif gördükleri kiflilere karfl› her tür-

lü adaletsizli¤i, ahlaks›zl›¤› kolayl›kla yapabilirler. Bu kiflinin üzerine iflleme-

di¤i suçlar› atar, masum oldu¤unu bilseler dahi bu kifli aleyhinde flahitlik ya-

pabilirler. Ellerinde bu kiflinin suçsuzlu¤unu kan›tlayacak delil olsa bile ortaya

ç›karmazlar. Hatta bu kiflinin bafl›na büyük bir bela gelmesi, haks›zl›klarla kar-

fl›laflmas› ya da zulüm görmesi söz konusu kiflilerde büyük bir sevinç uyand›-

r›r. En büyük tedirginlikleri ise adaletin üstün gelmesi ve bu kiflinin suçsuzlu-

¤unun ortaya ç›kmas›d›r. 

‹flte bu nedenle de cahiliye toplumunda insanlar›n birbirlerine güvenme-

leri çok zordur. Herkes bir an sonra karfl›s›ndaki kifliden kötülük görece¤i en-

diflesiyle yaflar. Birbirlerine karfl› güvenlerini kaybetmelerinin sonucunda ise

yard›mlaflma, hoflgörü, flefkat, merhamet, kardefllik gibi insani özelliklerini za-

manla yitirir, birbirlerinden nefret eder hale gelirler. 

Oysa iman eden bir kiflinin bir toplulu¤a ya da kifliye karfl› hissetti¤i duy-

gular, onun ald›¤› kararlara kesinlikle etki etmez. Karfl›s›ndaki kifli ne kadar

kötü ahlakl› olursa olsun, ne kadar düflmanca bir tutum içinde olursa olsun, bir

karar vermesi gerekti¤inde tüm bu duygular›n› bir kenara b›rak›p, adaletle

davran›r, adaletle karar verir, adaleti tavsiye eder. O kifliye karfl› hissettikleri

akl›n›n ve vicdan›n›n önüne geçemez. Vicdan› ona her zaman Allah'›n emir ve

tavsiyelerine uymay›, güzel ahlaktan asla taviz vermemeyi söylemektedir.

Çünkü bu, Allah'›n iman edenlere Kuran'da bildirdi¤i bir emridir. Maide Sure-

si'nde flu flekilde bildirilir: 

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, tak-

vaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yap-

makta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

Ayette de bildirildi¤i gibi Kuran ahlak› adil bir tav›r gerektirmektedir.
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‹man eden bir kifli de, ancak Allah'›n r›zas›n› arad›¤› zaman Allah Kat›nda bir

hoflnutluk kazanaca¤›n› bilir. Ayr›ca güzel ahlak›na flahit olan her insan bu ki-

fliye güvenir, yan›nda rahat eder, her türlü sorumlulu¤u ve görevi gönül rahat-

l›¤› ile kendisine verebilir. Böyle kifliler, düflmanlar› taraf›ndan dahi sayg› ile

karfl›lan›r. Hatta onlar›n bu tavr›, inkar eden birçok insana örnek olarak iman

etmelerine vesile olabilir. 

‹‹ssllaamm,,  DDüüflflüünnccee  HHüürrrriiyyeettiinnii  SSaavvuunnuurr  

Fikir, düflünce ve yaflam özgürlü¤ünü aç›kça sa¤layan ve güvence alt›na

alan bir din olan ‹slam, insanlar aras›nda gerginli¤i, anlaflmazl›¤›, birbirlerinin

hakk›nda olumsuz konuflmay› ve hatta olumsuz düflünceyi (zan) dahi engelle-

yen ve yasaklayan emirler getirmifltir. ‹slam terör ve fliddet eylemlerine kesin-

likle karfl› oldu¤u gibi, insanlar›n üzerinde fikri olarak dahi en ufak bir bask›

kurulmas›n› yasaklam›flt›r: 

"Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›kl›k-

tan apaç›k ayr›lm›flt›r." (Bakara Suresi, 256) 

"Art›k sen, ö¤üt verip-hat›rlat. Sen, yaln›zca bir ö¤üt verici-bir hat›rla-

t›c›s›n. Onlara 'zor ve bask›' kullanacak de¤ilsin." (Gafliye Suresi, 21, 22)

‹nsanlar›n bir dine inanmaya veya o dinin ibadetlerini uygulamaya zor-

lanmas›, ‹slam'›n özüne ve ruhuna ayk›d›r. Çünkü ‹slam'da samimi iman, öz-

gür irade ve vicdani bir kabul ile mümkündür. Elbette Müslümanlar birbirleri-

ni Kuran'da anlat›lan ahlaki vas›flar›n uygulanmas› için uyarabilir, teflvik ede-
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E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündeki-

lerin tümü, topluca iman ederdi.

Öyleyse, onlar mümin oluncaya

kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n? 

(Yunus Suresi, 99)



bilirler. Kuran ahlak›n›n, en güzel sözle insanlara anlat›lmas›, tüm iman eden-

lerin üzerine yükletilen bir sorumluluktur. ‹man edenler "... Rabbinin yoluna

hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r..." (Nahl Suresi, 125) ayeti do¤rultusunda dinin

güzelliklerini anlat›r, ancak "Onlar›n hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yü-

kümlülük) de¤ildir. Ancak Allah, diledi¤ini hidayete erdirir." (Bakara Sure-

si, 272) ayetinin de bilincinde davran›rlar. Asla zorlama yapmaz, insanlar üze-

rinde maddi ya da manevi bask› uygulamazlar. Ya da dünyevi bir imtiyaz ta-

n›narak, kifliyi dini uygulamaya yönlendirmezler. Tebli¤lerine karfl›l›k olum-

suz bir cevap ald›klar›nda Müslümanlar›n verdikleri cevap "Sizin dininiz si-

ze, benim dinim bana." (Kafirun Suresi, 6) fleklindedir.

‹çinde yaflad›¤›m›z dünyada Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu, ateist, de-

ist, putperest gibi çok farkl› inançlara sahip insan topluluklar› bulunmaktad›r.

‹flte böyle bir dünyada yaflayan Müslümanlar, karfl›lar›ndaki insan›n inanc› ne

olursa olsun hoflgörülü olmakla, affetmekle, adil ve insanc›l davranmakla yü-

kümlüdürler. ‹man edenlere yükletilen sorumluluk Allah'›n dinine güzellikle,

bar›flla ve hoflgörüyle davet etmektir. Bu do¤rular› uygulay›p uygulamama,

iman edip etmeme karar› karfl› tarafa aittir. Bir kifliyi iman etmeye zorlamak,

baz› fleyleri zorla kabul ettirmeye çal›flmak Kuran ahlak›na ayk›r› bir tav›rd›r.

Nitekim Allah Kuran'da iman edenlere flu hat›rlatmada bulunmufltur: 

‹SLAM TERÖRÜ LANETLER ● 30

HARUN YAHYA

Müslümanlar karfl›lar›ndaki insan›n inanc› ne olursa olsun, hoflgörülü olmakla, affet-
mekle, adil ve insanc›l davranmakla yükümlüdürler. 



E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi.

Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n?

(Yunus Suresi, 99)

Biz onlar›n neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlar›n üzerinde

bir zorba de¤ilsin; flu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara

Kur'an ile ö¤üt ver. (Kaf Suresi, 45)

‹nsanlar›n ibadet yapmaya zorland›klar› bir toplum modeli ‹slam'a tama-

men ayk›r›d›r. Çünkü inanç ve ibadet, sadece Allah'a yönelik ve kiflinin ken-

di seçimiyle olmal›d›r. E¤er bir sistem insanlar› inanca ve ibadete zorlayacak

olursa, bu durumda insanlar o sistemden korktuklar› için dindar olurlar. Din

aç›s›ndan makbul olan ise, vicdanlar›n tamamen serbest b›rak›ld›¤› bir ortam-

da Allah r›zas› için dinin yaflanmas›d›r.

‹slam tarihi tüm dinlere sayg› gösteren ve düflünce özgürlü¤ünü kendi

eliyle tesis eden Müslüman yöneticilerin hoflgörülü uygulamalar›yla doludur.

Örne¤in Hindistan hükümeti hizmetinde çal›flan bir ‹ngiliz misyoneri Thomas

Arnold ‹slam'›n özgürlükçü özelli¤ini flu flekilde tarif eder:

... Ne gayrimüslimleri düzensiz bir flekil alt›nda Müslüman olmaya zorla-

mak teflebbüslerine dair, ne de Hristiyanl›¤› ortadan kald›rmak için meza-

lim yap›ld›¤› hakk›nda, hiçbir fley iflitilmemifltir. E¤er halifeler bu iki fl›k

ihtidadan birisinin takibine izin vermifl olsalard›, Ferdinand ve ‹zabel-

la'n›n ‹spanya'dan ‹slamiyet'i söküp att›klar› ve 14. Louis'nin Fransa'da
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Din de¤ifltirmeyi kabul etmeyen Yahudiler 1492'de ‹spanya'dan sürülmüfl ve bu vahflet üstte resimleri
görülen ‹zabella ve Ferdinand taraf›ndan yürütülmüfltü. Yahudileri kabul eden ülke ise hoflgörülü ve

adaletli yönetimi ile tan›nan Osmanl› ‹mparatorlu¤u olmufltu. 



protestanl›¤› bir cinayet nedeni sayd›rd›¤› ve Yahudilerin 350 y›l süreyle

‹ngiltere içine sokulmad›klar› kadar bir kolayl›kla da Hristiyanl›¤› ülkele-

rinden söküp atabilirlerdi. Asya'daki Do¤u Kilisesi, Hristiyanl›k dünyas›-

n›n di¤er bütün bölgeleri ile müflterek dini faaliyetten yüz çevirmifl bulun-

du¤undan, kendisini dinsiz topluluklardan sayan Hristiyan dünyas›n›n

ad› geçen k›s›mlar›na yard›m için hiçbir teflebbüs de yap›lamazd›. Böyle-

ce günümüze kadar Do¤u kiliselerinin fiilen varl›klar›n› sürdürmeleri,

Muhammed (sav)'i takip eden yönetimlerin Hristiyanlar karfl›s›nda müsa-

mahal› bir idare tarz› gösterdiklerinin kuvvetli delillerindendir.1

AAllllaahh  MMaassuumm  ‹‹nnssaannllaarr››nn  ÖÖllddüürrüüllmmeessiinnii  

HHaarraamm  KK››llmm››flfltt››rr

Bir insan› suçsuz yere öldürmek, Kuran'a göre en büyük günahlardan bi-

ridir:

... 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 gi-

bi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün in-

sanlar› diriltmifl gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaç›k belgeler-

le gelmifllerdir. Sonra bunun ard›ndan onlardan birço¤u yeryüzünde

ölçüyü tafl›ranlard›r. (Maide Suresi, 32)

Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ilaha tapmazlar. Allah'›n haram

k›ld›¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunlar› ya-

parsa 'a¤›r bir ceza ile' karfl›lafl›r. (Furkan Suresi, 68)

Yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü gibi, masum insanlar› haks›z yere öldü-

ren kifliler büyük bir azapla tehdit edilmifllerdir. Allah tek bir kifliyi öldürme-

nin, tüm insanlar› öldürmek kadar a¤›r bir suç oldu¤unu haber vermifltir.

Allah'›n s›n›rlar›n› koruyan bir insan›n de¤il binlerce masum insan› katletmek,

tek bir insana  bile zarar verme ihtimali yoktur. Dünyada adaletten kaçarak ce-

zadan kurtulaca¤›n› sananlar, öldükten sonra, ahirette Allah'›n huzurunda ve-

recekleri hesaptan asla kaçamayacaklard›r. ‹flte bu nedenle ölümlerinin ard›n-

dan Allah'a hesap vereceklerini bilen müminler Allah'›n s›n›rlar›n› korumakta

büyük bir titizlik gösterirler.
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AAllllaahh,,  MMüümmiinnlleerree  fifieeffkkaattllii  vvee  

MMeerrhhaammeettllii  OOllmmaallaarr››nn››  EEmmrreeddeerr

Ayetlerde Müslüman ahlak› flöyle anlat›lmaktad›r:

"Sonra iman edenlerden, sabr› birbirlerine tavsiye edenlerden, merha-

meti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. ‹flte bunlar, sa¤ yan›n

adamlar›d›r." (Beled Suresi, 17-18)

Allah'›n, ahiret günü kurtulufla erenlerden olmalar›, rahmetine ve cennetine

kavuflabilmeleri için kullar›na indirdi¤i ahlak›n en önemli özelliklerinden biri

ayette görüldü¤ü gibi "merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak"t›r.
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‹‹ssllaamm  AAhhllaakk››  TTüümm  ‹‹nnssaannllaarr  ‹‹ççiinn  BBaarr››flfl,,  HHuuzzuurr,,  SSeevvggii  vvee
NNeeflflee  DDoolluu  BBiirr  YYaaflflaamm››  HHeeddeefflleerrkkeenn......



Gerçek merhametin kayna¤› Allah sevgisidir. Kiflinin Allah'a olan sevgisi,

O'nun yaratt›¤› varl›klara karfl› kalbinde bir s›cakl›k hissetmesine neden olur.

Allah'› seven insan, O'nun yaratt›klar›na karfl› do¤rudan bir muhabbet ve ya-

k›nl›k hisseder. Kendisini ve tüm insanlar› yaratan Rabbimiz'e karfl› duydu¤u

bu güçlü sevgi ve ba¤l›l›ktan dolay›, Kuran'da emredildi¤i do¤rultuda insan-

lara karfl› güzel ahlakl› davran›r. Bu güzel ahlak› yaflamas› sayesinde gerçek

merhamet ortaya ç›kar. Ayetlerde bu sevgi dolu, flefkatli ve fedakar ahlak mo-

deli flu flekilde tarif edilir: 

Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara ve Allah yo-

lunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas›nlar, affetsinler ve

hoflgörsünler. Allah'›n sizi ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba¤›fl-

layand›r, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)
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......  TTeerröörriizzmm  fifiiiddddeettiinn,,  KKoorrkkuunnuunn,,  EEnnddiiflfleenniinn,,  HHüüzznnüünn  vvee
KKaaoossuunn  HHaakkiimm  OOlldduu¤¤uu  BBiirr  TToopplluumm  ÖÖzzlleemmiinnddeeddiirr..



Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)

yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden

dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›k-

l›k (ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim

nefsinin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' korunmuflsa, iflte onlar, felah

(kurtulufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

… (Hicret edenleri) bar›nd›ranlar ve yard›m edenler, iflte gerçek mü'min

olanlar bunlard›r. Onlar için bir ba¤›fllanma ve üstün bir r›z›k vard›r.

(Enfal Suresi, 74)

… Yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›na güzellikle davra-

n›n. Çünkü, Allah, her büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez. (Nisa

Suresi, 36)

Sadakalar -Allah'tan bir farz olarak- yaln›zca fakirler, düflkünler, (ze-

kat) iflinde görevli olanlar, kalpleri ›s›nd›r›lacaklar, köleler, borçlular,

Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalm›fl(lar) içindir. Allah bilendir, hü-

küm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 60)

Müminlerin ayetlerde tarif edilen bu güzel ahlak› Allah'a olan derin sev-

gilerinden kaynaklanmaktad›r. Bu ba¤l›l›klar›ndan dolay› da Allah'›n emretti-

¤i Kuran ahlak›n› titizlikle uygularlar. Müminler, gösterdikleri merhametten,

yapt›klar› yard›mdan dolay› kimseyi minnet alt›nda b›rakmaya kalk›flmaz ve

bir teflekkür kadar bile karfl›l›k ummazlar. Onlar›n as›l hedefledikleri, yaflad›k-

lar› güzel ahlakla Allah'›n r›zas›n› kazanabilmektir. Çünkü onlar, ahiret günü

bu ahlaklar›ndan dolay› sorguya çekileceklerini bilirler. Kuran'da, Allah'›n bu

hükümlerini bile bile yerine getirmemenin sonucunun cehennem oldu¤u bir-

çok ayetle bildirilmifltir:

"Sizi flu cehenneme sürükleyip-iten nedir?"

Onlar: "Biz namaz k›lanlardan de¤ildik" dediler.

"Yoksula yedirmezdik." (Müddessir Suresi, 42-44)

(Allah buyruk verir:) "Onu tutuklay›n, hemen ba¤lay›n." "Sonra ç›lg›n

alevlerin içine at›n." "Daha sonra onu, uzunlu¤u yetmifl arfl›n olan bir

zincire vurup gönderin." "Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyor-

du." "Yoksula yemek vermeye destekçi olmazd›." (Hakka Suresi, 30-34)
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Allah ahirette al›nan bu karfl›l›¤›n bir sebebinin, kiflilerin dini yalanlama-

lar› ve bunun sonucu olarak yoksullar› doyurma konusunda birbirlerini teflvik

etmemeleri oldu¤unu baz› ayetlerinde de flöyle bildirmifltir:

Dini yalanlayan› gördün mü? ‹flte yetimi itip-kakan; 

Yoksulu doyurmay› teflvik etmeyen odur. (Ma'un Suresi, 1-3)

Yoksula yedirmek için birbirinizi teflvik etmiyorsunuz. (Fecr Suresi, 18)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi Kuran'da tarif edilen Müslüman son derece

flefkatli ve merhametli bir yap›ya sahiptir. Bu ahlaka sahip bir insan, elbette

masum insanlara yönelik bir vahflet eylemi olan teröre r›za göstermez. Gerçek-

te teröristlerin karakter yap›s› ile Kuran ahlak› taban tabana z›tt›r. Terörist,

dünyaya kin ve nefretle bakan, öldürmek, yak›p-y›kmak, kan dökmek isteyen

ac›mas›z bir insand›r.

Kuran'›n getirdi¤i güzel ahlakla yetiflen bir Müslüman ise, herkese ‹slam'›n

öngördü¤ü sevgiyle yaklafl›r; her türlü fikre karfl› sayg›l›d›r; olaylar karfl›s›nda

her zaman uzlaflt›r›c›, gerilimi azaltan, kucaklay›c›, itidalli davran›fllar sergiler.

Böyle insanlar›n oluflturduklar› toplumlarda ise, bugün en modern devletler

aras›nda gösterilen ülkelerden daha geliflmifl bir medeniyet, yüksek bir toplum-

sal ahlak, nefle, huzur, adalet, güvenlik, bolluk ve bereket hakim olacakt›r. 
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‹slam ahlak› yoksulu, yetimi ve ihtiyaç içinde
olan› korumay›, yard›mlaflmay› ve iyilikte bulun-
may› emreder.



AAllllaahh  HHooflflggöörrüüyyüü  vvee  AAffffeeddiicciillii¤¤ii  EEmmrreettmmiiflflttiirr

Kuran-› Kerim'in Araf Suresi'nin 199. ayetindeki "Sen af yolunu benim-

se" sözleriyle ifade edilen "affedicilik ve hoflgörü" kavram›, ‹slam dininin temel

kaidelerinden birini oluflturur. 

‹slam tarihine bak›ld›¤›nda, Müslümanlar›n Kuran ahlak›n›n bu önemli

özelli¤ini sosyal yaflama nas›l geçirdikleri çok aç›k bir flekilde görülür. Kitab›n

ilerleyen bölümlerinde de üzerinde duraca¤›m›z gibi Müslümanlar ulaflt›klar›

her noktada, hür ve hoflgörülü bir ortam oluflturmufltur. Din, dil ve kültür ba-

k›m›ndan birbirine taban tabana z›t olan halklar›n ayn› çat› alt›nda bar›fl ve hu-

zur içerisinde yaflamalar›n› sa¤lam›fl, kendisine tabi olanlara bar›fl ve huzur

vermifltir. Büyük bir co¤rafyaya yay›lm›fl olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun

varl›¤›n› yüzy›llarca devam ettirebilmesindeki en önemli nedenlerden biri, ‹s-

lam'›n getirdi¤i hoflgörü ve anlay›fl ortam›n›n yaflanmas› olmufltur. As›rlard›r

hoflgörülü ve flefkatli yap›lar›yla tan›nm›fl olan Müslümanlar, her zaman dö-

nemlerinin en merhametli ve en adil kiflileri olmufllard›r. Bu çok uluslu yap›
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lundu¤u bu görüntü, ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i hoflgörünün, adaletin
ve bar›flç› yaklafl›m›n bir sonucudur. 



içerisindeki tüm etnik gruplar, mensubu olduklar› dinleri özgürce yaflam›fllar,

hatta kendi dinlerinin hukukuna göre yaflama hakk›na sahip olmufllard›r.

Gerçek anlamda Müslümanlara mahsus olan hoflgörü, ancak Kuran'›n

emretti¤i do¤rultuda uyguland›¤›nda tüm dünyaya bar›fl ve esenlik getirir. Ni-

tekim Kuran'da "‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel bir tarzda (kötü-

lü¤ü) uzaklaflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda düflmanl›k

bulunan kimse sanki s›cak bir dost (un) oluvermifltir." (Fussilet Suresi, 34)

ayeti ile bu özelli¤e dikkat çekilmifltir. 

Allah ayetlerde affetmenin hep bir üstünlük oldu¤unu belirtmifl ve "Kö-

tülü¤ün karfl›l›¤›, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve

›slah ederse art›k onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten O, zalimleri sevmez."

(fiura Suresi, 40) ayetiyle bu ahlaka sahip kiflileri büyük bir ecirle müjdelemifl-

tir. Bir di¤er ayette ise iman edenler, "Onlar, bollukta da, darl›kta da infak

edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile

(vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar› sever." (Al-i ‹mran Suresi, 134) flek-

linde tarif edilmifllerdir. Allah Kuran'da karfl›daki insan haks›zl›k yapsa dahi

affetmenin hay›rl› oldu¤unu da bildirmifltir. Bu konudaki bir ayet flöyledir:

... ‹çlerinden biraz› d›fl›nda, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yi-

ne de onlar› affet, ald›r›fl etme. fiüphesiz Allah, iyilik yapanlar› sever.

(Maide Suresi, 13)

Tüm bunlar, ‹slam'›n insanlara ö¤ütledi¤i ahlak özelliklerinin, dünyaya

bar›fl, huzur ve adalet getirecek erdemler oldu¤unu göstermektedir. fiu an dün-

ya gündeminde olan ve ad›na "terör" denen barbarl›k ise, Kuran ahlak›ndan ta-

mamen uzak, cahil ve ba¤naz insanlar›n, dinle gerçekte hiçbir ilgisi olmayan

canilerin eseridir. ‹flledikleri vahfletleri hangisi olursa olsun din kisvesi alt›nda

yürütmeye çal›flan bu kifli ve gruplara karfl› uygulanacak kültürel çözüm, ger-

çek ‹slam ahlak›n›n insanlara ö¤retilmesidir. Baflka bir deyiflle, ‹slam dini ve

Kuran ahlak›, terörizmin ve teröristlerin destekleyicisi de¤il, yeryüzünü terö-

rizm belas›ndan kurtaracak çaredir.
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... fiüphesiz, Allah, insanlara flefkat edendir,

esirgeyendir. (Bakara Suresi, 143)
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kuran'a 

göre 

savafl›n hükmü 

SSavafl, Kuran'a göre sadece zorunlu oldu¤unda

baflvurulacak ve mutlaka belirli insani ve ahlaki s›n›rlar içinde yürütülecek bir "is-

tenmeyen zorunluluk"tur. 

Bir ayette, yeryüzünde savafllar› ç›karanlar›n inkarc›lar oldu¤u, Allah'›n ise

savafla r›za göstermedi¤i flöyle aç›klan›r:

... Onlar ne zaman savafl amac›yla bir atefl alevlendirdilerse Allah onu sön-

dürmüfltür. Yeryüzünde bozgunculu¤a çal›fl›rlar. Allah ise bozguncular›

sevmez. (Maide Suresi, 64)

‹man edenler herhangi bir anlaflmazl›k halinde

savafl›n zorunlu oldu¤u duruma kadar



beklemeli, ancak karfl› taraftan bir sald›r› geldi¤inde ve savafltan baflka bir al-

ternatif kalmad›¤›nda savafla girmelidirler. Bakara Suresi'nde bu durum Onlar,

(savafla) son verirlerse (siz de son verin); flüphesiz Allah, ba¤›fllayand›r esir-

geyendir." (Bakara Suresi, 192) fleklinde aç›klan›r. Yani müminler önce karfl›

taraf›n bir giriflimde bulunmas›n› beklemekle, bar›fl› ve uzlaflmay› tercih et-

mekle, ancak karfl› taraftan bir sald›r› geldi¤i durumda kendilerini savunmak

amaçl› savaflmakla yükümlüdürler. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayat›na bakt›¤›m›zda da, savafl›n an-

cak zorunlu hallerde ve savunma amaçl› olarak baflvurulan bir yöntem oldu-

¤unu görebiliriz. 

Kuran'›n Peygamberimiz (sav)'e vahyi tam 23 y›l sürdü. Bunun ilk 13 y›-

l›nda Müslümanlar Mekke'deki putperest düzenin içinde az›nl›k olarak yafla-

d›lar ve çok büyük bask›larla karfl›laflt›lar. Pek çok Müslümana fiziksel iflken-

celer yap›ld›, baz›lar› öldürüldü, ço¤unun evi ve mallar› ya¤maland›, sürekli

hakaret ve tehditlerle karfl›laflt›lar. Buna ra¤men Müslümanlar fliddete baflvur-

madan yaflamaya devam ettiler ve putperestleri hep bar›fla ça¤›rd›lar. 

Sonunda putperestlerin bask›lar› dayan›lmaz bir noktaya vard›¤›nda,

Müslümanlar daha özgür ve dostane bir ortam›n bulundu¤u Yesrib (sonradan

Medine) flehrine hicret ederek burada kendi yönetimlerini kurdular. Kendi si-
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(sav)'in ve Müslü-
manlar›n hicret
ederek kendi yöne-
timlerini kurduklar›
Medine flehrinin flu
anki görünümü.
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yasi yap›lar›n› bu flekilde oluflturduktan sonra bile, Mekke'nin sald›rgan put-

perestlerine karfl› savafla giriflmediler. Ancak afla¤›daki ayetin vahyinden son-

ra Peygamber Efendimiz (sav) ümmetine savafl için haz›rl›k emri verdi:

Kendilerine zulmedilmesi dolay›s›yla, onlara karfl› savafl aç›lana

(mü'minlere, savaflma) izni verildi. fiüphesiz Allah, onlara yard›m et-

meye güç yetirendir. Onlar, yaln›zca; "Rabbimiz Allah't›r" demelerin-

den dolay›, haks›z yere yurtlar›ndan sürgün edilip ç›kar›ld›lar... (Hac

Suresi, 39-40)

K›sacas›, Allah Müslümanlara savafl iznini, bask› ve zulüm gördükleri için

vermifltir. Bir baflka deyiflle, izin verilen savafl, sadece savunma amaçl› bir sa-

vaflt›r. Baflka ayetlerde ise Müslümanlar gereksiz bir k›flk›rtmadan veya gerek-

siz fliddet kullan›m›ndan kaç›nmalar› için uyar›lm›fllard›r:

Sizinle savaflanlara karfl› Allah yolunda savafl›n, (ancak) afl›r› gitmeyin.

Elbette Allah afl›r› gidenleri sevmez. (Bakara Suresi, 190)

Bu ayetlerin vahyinden sonra Müslümanlarla putperest Araplar aras›nda

savafllar gerçekleflti. Bunlar›n hiçbirinde Müslümanlar savafl› k›flk›rtan taraf ol-

mad›. Dahas› Peygamberimiz (sav), putperestlerin pek çok talebini kabul eden

bir bar›fl anlaflmas›n› (Hudeybiye Bar›fl›) kabul ederek, bar›fl ve güvenlik ortam›

sa¤lad› ve putperestlerle bar›fl içinde yaflanacak bir sosyal yap› tesis etti. Anlafl-

may› bozan taraf yine putperestler oldu ve bu durumda yeni bir savafl durumu

bafllad›. Ama Müslümanlar›n say›s›n›n h›zla artmas› sonucunda ‹slam ordusu

putperest Araplar›n karfl› koyamayaca¤› bir güce ulaflt› ve Peygamberimiz (sav)

bu güçlü orduyla Mekke üzerine yürüyüp flehri fethetti. Bu fetihte hiçbir flekil-

de kan akmad›, tek bir kiflinin burnu bile kanamad›. Peygamberimiz (sav) e¤er

isteseydi fethetti¤i kentteki müflrik liderlerden intikam alabilirdi. Ama hiçbirine

dokunmad› ve onlar› affederek inançlar› içinde serbest b›rakt›. Bu yüksek karak-

tere hayran olan müflrikler, daha sonra kendi r›zalar›yla ‹slam'› kabul edecekler-

di. Sadece Mekke fethinde de¤il, Peygamber Efendimiz (sav) döneminde yap›-

lan tüm savafl ve fetihlerde masum ve savunmas›z insanlar›n haklar› titizlikle

korunmufltur. Mübarek Peygamberimiz (sav) müminlere bu konuda birçok

kez hat›rlatmalarda bulunmufl, kendi uygulamalar›yla onlara örnek olmufltur.

Nitekim bir hadisinde savafla ç›kan müminlere "Resulallah'›n dini üzerine se-
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fere ç›k›n. Ancak; ihtiyar, kad›n ve çocuklara iliflmeyiniz. Islah ve ihsan elin-

den olunuz. Allah muhlisleri sever"2 fleklinde seslenmifltir. Peygamber Efen-

dimiz (sav) Müslümanlar›n s›cak savafltayken dahi nas›l bir tutum içinde ol-

malar› gerekti¤ini bir di¤er hadisinde flu sözleriyle ifade etmifltir:

"Çocuklar› öldürmeyiniz. Kiliselerinde kendilerini ibadete vermifl kim-

selere dokunmaktan sak›n›n›z! Kad›nlar›, yafllanm›fl pir-i fanileri öl-

dürmeyiniz. A¤açlar› yakmay›n›z ve kesmeyiniz. Evleri de y›kmay›-

n›z!"

Hz. Muhammed (sav)'in bu bar›flç› ve ›l›ml› politikas›, Allah'›n Kuran'da

bildirdi¤i ‹slami esaslardan kaynaklanm›flt›r. Allah Kuran'da inananlara, Müs-

lüman olmayan kimselere karfl› da iyilikle davranmalar›n› emreder:
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Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›-

karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan

sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever. Allah, ancak din

konusunda sizinle savaflanlar›, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karanlar› ve

sürülüp-ç›kar›lman›z için arka ç›kanlar› dost edinmenizden sak›nd›-

r›r... (Mümtehine Suresi, 8-9)

Her y›l dünyan›n dört bir yan›ndan iki
milyona yak›n Müslüman›n ziyaret etti-
¤i Kabe, ‹slam ahlak›ndaki bar›fl›n ve
hoflgörünün sembolüdür. 
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Üstteki ayetler, bir Müslüman›n Müslüman olmayan insanlara karfl› bak›fl

aç›s›n› belirlemektedir: Bir Müslüman, Müslüman olmayan insanlar›n hepsine

karfl› iyilikle davranmal›, sadece, ‹slam'a düflmanl›k gösterenleri dost edinme-

melidir. E¤er bu düflmanl›k gösterenler Müslümanlar›n varl›klar›na yönelik bir

sald›r›da bulunurlar da bu bir savafl sebebi olursa, Müslümanlar bu savafl› da

yine adaletli flekilde ve insani s›n›rlar› gözeterek yürütmelidirler. Her türlü

barbarl›k, gereksiz fliddet eylemi, haks›z tecavüz yasakt›r. Bir baflka Kuran aye-

tinde Allah Müslümanlar› bu konuda uyar›r ve düflmanlar›na karfl› duydukla-

r› öfkenin onlar› adaletsizli¤e sürüklememesi gerekti¤ini haber verir:

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, tak-

vaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yap-

makta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

CCiihhaatt  KKaavvrraamm››nn››nn  AAnnllaamm››

‹nceledi¤imiz konu gere¤ince aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken bir di¤er

önemli kavram da "cihat" kavram›d›r. 

"Cihat" kelimesinin tam karfl›l›¤› "gayret"tir. Yani ‹slama göre, "cihat et-

mek", "çaba göstermek, gayret etmek" anlam›na gelmektedir. Peygamberimiz

(sav) "en büyük cihat›n kiflinin kendi nefsine karfl› verdi¤i cihat"3 oldu¤unu

aç›klam›flt›r. Nefisten kas›t, insan›n bencil tutkular› ve h›rslar›d›r. 

Cihat kelimesini Kuran ahlak› içinde de¤erlendirdi¤imizde insanlara zul-

meden, adaletsiz davranan, iflkence ve eziyet uygulayan, en meflru insan hak-

lar›n› ihlal edenlere karfl› adaleti, bar›fl›, eflitli¤i hakim k›lmak için yap›lan fik-

ri mücadele bir cihat olmaktad›r. Ayn› flekilde din karfl›t› ve ateist fikirlere kar-

fl› yap›lan her türlü ilmi mücadele de tam anlam›yla bir cihatt›r. 

Bu gibi fikri ve manevi anlamlar›n›n yan›nda, fiziksel bir mücadele olarak

savafl da "cihat" say›l›r. Ama bu savafl›n yukar›da tarif etti¤imiz flekilde savun-

ma amaçl› ve s›n›rl› bir savafl olmas› gerekir. Cihat kavram›n›n masum insan-

lara yönelik bir fliddet eylemini, yani terörü tarif etmek için kullan›lmas› ise,

çok büyük ve haks›z bir çarp›tma olacakt›r.
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KKuurraann''ddaa  ‹‹nnssaann››nn  KKeennddiinnii  ÖÖllddüürrmmeessii,,  

YYaannii  ‹‹nnttiihhaarr  EEttmmeessii  YYaassaakkllaannmm››flfltt››rr  

ABD'de gerçekleflen son terörist sald›r›n›n ard›ndan gündeme gelen bir

di¤er önemli konu ise intihar sald›r›lar› ile ilgiliydi. ‹slam hakk›nda yanl›fl bil-

gilere sahip olan baz› kifliler, bu bar›fl dininin intihar sald›r›lar›na izin verdi¤i

yönünde son derece hatal› aç›klamalarda bulunmufllard›r. Oysa baflka insanla-

r› öldürmek gibi insan›n kendini öldürmesi de ‹slam'a ayk›r›d›r. Allah, "Ve

kendi nefislerinizi öldürmeyin." (Nisa Suresi, 29) ayetiyle intihar› aç›kça ha-

ram k›lm›flt›r. Bir insan›n, her ne sebepten olursa olsun, kendisini öldürmesi ‹s-

lam'a göre yasakt›r. 

Teröristlerin ger-
çeklefltirdikleri
bombalama, kun-
daklama, atefle
verme gibi ey-
lemlerin ana he-
deflerinden biri
insanlarda korku,
endifle, güven-
sizlik ve panik
hali meydana
getirmektir.
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‹ntihar etmek, dolay›s›yla intihar sald›r›s›nda bulunmak -ve bu sald›r›yla

birlikte binlerce masum kiflinin hayat›na da son vermek- ‹slam ahlak›na uygun

de¤ildir. Allah, Kuran'da insan›n kendi nefsini öldürmesini haram k›lm›flt›r. Bu

nedenle de Allah'a iman etti¤ini ve Kuran ayetlerine uydu¤unu söyleyen bir

kiflinin böyle bir giriflimde bulunmas› kesinlikle mümkün de¤ildir. Bu, ancak

dini çok yanl›fl tan›yan, gerçek Kuran ahlak›ndan habersiz, akl›n› ve vicdan›n›

kullanmayan, dinsiz ideolojilerin etkisinde kalm›fl, nefret ve intikam duygu-

suyla beyni y›kanm›fl kimselerin yapabilecekleri bir giriflimdir ve her insan

böyle bir eyleme karfl› ç›kmal›d›r. 

‹‹ssllaamm  TTaarriihhiinnddeekkii  MMeerrhhaammeett,,  HHooflflggöörrüü  vvee  ‹‹nnssaanncc››llll››kk

Buraya kadar anlatt›¤›m›z gerçekleri özetlersek, ‹slam'›n "siyaset doktri-

ni"nin (yani siyasi konulardaki ‹slami hüküm ve prensiplerin) son derece ›l›m-

l› ve bar›flç› oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu gerçek Müslüman olmayan pek çok ta-

rihçi veya teolog taraf›ndan da kabul edilmektedir. Bunlardan biri, eski bir ra-

hibe ve Ortado¤u tarihi konusunda ünlü bir uzman olan ‹ngiliz tarihçi Karen

Armstrong'dur. Armstrong, üç büyük ‹lahi dinin tarihini inceledi¤i Holy War

(Kutsal Savafl) adl› eserinde bu konuda flu yorumlar› yapmaktad›r:

‹slam kelimesi Arapça'da bar›fl kelimesiyle ayn› kökten gelir ve Kuran, sa-
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vafl›, Tanr›'n›n r›zas›na ayk›r› gelen anormal bir durum olarak lanetler... ‹s-

lam karfl› taraf› yok etmeye yönelik veya sald›rgan bir savafl› onaylama-

maktad›r... ‹slam savafl›n kaç›n›lmaz oldu¤unu kabul etmekte ve baz› du-

rumlarda zulüm ve ac›y› durdurmak için olumlu bir görev olarak gör-

mektedir. (Ama) Kuran savafl›n s›n›rl› olmas› gerekti¤ini ve olabildi¤in-

ce insanc›l bir flekilde yürütülmesini ö¤retir. Hz. Muhammed sadece

Mekkelilerle de¤il, ayn› zamanda bölgedeki Yahudi kabileleriyle ve Yahu-

dilerle iflbirli¤i yaparak kendisine karfl› bir sald›r› planlayan Suriye'deki

Hristiyan kabileleriyle mücadele etmek zorunda kalm›flt›r. Ama bu yine

de onun "Kitap Ehli"ni (Hristiyan ve Yahudileri) lanetlemesi gibi bir sonuç

do¤urmam›flt›r. Onun Müslümanlar› kendilerini savunmak durumunda

kalm›fllar, ama düflmanlar›n›n dinine karfl› kutsal bir savafla giriflmemifl-

lerdir. Hz. Muhammed azad etti¤i kölesi Zeyd'i bir Müslüman ordusunun

kumandan› olarak Hristiyanlara karfl› savafla gönderdi¤inde, onlara Tan-

r› yolunda cesurca ama insanc›l flekilde savaflmalar›n› emretmifltir. Ra-

hipleri, kefliflleri veya rahibeleri taciz etmemeli veya savaflmayan güçsüz

insanlar› hedef almamal›d›rlar. Sivillere yönelik hiçbir katliam gerçeklefl-

tirilmemeli, tek bir a¤aç bile kesilmemeli, hiçbir fley y›k›lmamal›d›r...4

Peygamberimiz (sav)'den sonra gelen halifeler de fethedilen ülkelerde

hem oran›n yerli halk›n›n, hem de yeni gelenlerin bar›fl ve güven içerisinde ya-

flamas›n› sa¤lam›fllard›r. ‹lk halife Hz. Ebubekir, Suriye seferine ç›k›fl› s›ras›nda

bir talimat vermifltir. Ele geçirilecek olan yerlerde uygulanmas›n› istedi¤i mer-

hametli ve hoflgörülü tav›rlar, Kuran ahlak›n›n güzel bir örne¤ini teflkil etmek-

tedir. Hz. Ebubekir'in talimatlar› flöyledir:

Ey insanlar, kalpten uyaca¤›n›z on kural veriyorum: ‹hanet etmeyin ve

hak yoldan ayr›lmay›n. Çocu¤u, kad›n› ve yafll› insanlar› katletmeyin.

Hurma a¤açlar›n› yak›p yok etmeyin ve herhangi bir meyveli a¤ac› da

kesmeyin. Develerden, sürülerden ya da y›¤›nlardan herhangi birini kat-

letmeyin...  Hayat›n› uhrevi u¤rafllara adam›fl kiflilerle karfl›laflacaks›n›z,

onlar› münzevi hallerine b›rak›n. Çeflit çeflit yiyecekler sunan insanlarla

karfl›laflacaks›n›z, yiyin, fakat Allah'›n ad›n› anmay› unutmay›n.5

Hz. Ebubekir'den sonra hilafet makam›n› devralan ve hoflgörüsü, merha-

meti ve adaleti ile ünlü olan Hz. Ömer ise, ele geçirilen ülkelerin yerli halk›yla

birer adalet ve hoflgörü örne¤i olan çeflitli anlaflmalar yapt›. Örne¤in Hz. Ömer,
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Kudüs ve Lüdd Hristiyanlar›na verdi¤i emannamede (güvenlik belgesinde),

kiliselerinin y›k›lmayaca¤› ve kiliselerde Müslümanlar›n toplu olarak ibadet

etmemeleri hususlar›nda garantiler sundu. Lahm Hristiyanlar›na sunulan flart-

larda ayn›yd›. Medain'in fethiyle Nasturi Patri¤i II. ‹flûayheb'e (650-660) veri-

len emanname de yine ayn› flekilde kiliselerinin y›k›lmayaca¤›, hiçbir binan›n

camiye ya da eve dönüfltürülmeyece¤ine dair garantiler içeriyordu.6 Ve Hz.

Ömer bu anlaflmalar›n hepsine sad›k kald›. III. Nasturi Patri¤i'nin fetihlerin ar-

d›ndan arkadafl›na yazd›¤› bir mektup, Müslüman yöneticilerin, Kitap Ehline

karfl› merhametini ve hoflgörüsünü bir Hristiyan›n a¤z›ndan anlatmas› bak›-

m›ndan güzel bir örnektir:

Allah'›n iradeyi kendilerine verdi¤i flu Araplar… bizlere hiç zulmetmedi-

ler. Gerçekten onlar, dinimize, din görevlilerimize, kilise ve manast›rlar›-

m›za hürmet gösterdiler…7

Hz. Ömer'in verdi¤i bir himaye belgesi, bize bir müminin Kuran'da tarif

edilen ahlak› gösterdi¤i takdirde nas›l bir hoflgörüye sahip olabilece¤ini gös-

termektedir:

Bu verilen eman, hasta-sa¤l›kl›, iyi-kötü yöre halk›n›n tüm fertleri için

din, can, mal, kilise ve havralar›n›n himayesi içindir. Kiliseler tahrip edil-

meyece¤i gibi mesken de edilmeyecek ve onlardan hiçbir fley eksiltilme-

yecektir. Halktan hiç kimse, zerre kadar zarar görmeyecektir. Bu kitapta

yaz›l› hususlar, Allah ve Resulu'nun ahdi, halifelerin ve müminlerin zim-

metindedir.8

Tüm bu örnekler, Allah'›n Kuran'da müminlere emretti¤i adaletin birer

uygulamas›d›r. Bir ayette Allah flöyle buyurmaktad›r: 

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve

insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.

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

görendir. (Nisa Suresi, 58)

Anglikan Kilisesi misyoner liderlerinden Canon Taylor ise, ‹slam ahlak›-

n›n getirdi¤i güzellikleri bir tebli¤inde flu flekilde dile getirmektedir:

... Adil ve rahim olan Cenab-› Hakk'›n iradesine teslim olmay›, nefsin me-

suliyetini, k›yamet ve hesap günü ile dalalette kalman›n fliddetle cezalan-

d›r›laca¤›n› bildirdi. Namaz k›lmak, oruç tutmak ve hay›r ifllemek gibi va-
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zifeler tayin etti. Gerçek ve içten olmayan yapmac›k faziletleri, din ad›na

yap›lan hile ve hafiflikleri, çeflitli yollara tevil edilebilen ahlaki duygular›

ve akaid üzerine tart›flma yapanlar›n birbirini tutmayan sözlerini bir tara-

fa att›. Esirlere hürriyet ümidi, insanl›¤a kardefllik duygular› afl›lad› ve in-

san tabiat›n›n esas hakikatlerini tasdik etmifl oldu.9

Müslümanlar›n hakimiyetindeki Ku-
düs topraklar›nda bar›fl›n, huzurun ve
hoflgörünün yerini bugün savafl ve
çat›flmalar ald›.
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Müslümanlar›n fethettikleri ülkelerde zorla ‹slam'› kabul ettirdikleri flek-

lindeki yanl›fl inanç Bat›l› araflt›rmac›lar taraf›ndan da reddedilmifl, Müslü-

manlar›n adil ve hoflgörülü tutumlar› herkes taraf›ndan teyid edilmifltir. Bat›l›

bir araflt›rmac› L. Browne bu durumu flu flekilde ifade etmektedir: 

… Do¤rulu¤undan kuflku duyulmayan gerçekler, Müslümanlar›n gittikle-

ri yerde halk› k›l›ç zoru ile ‹slam'a soktuklar› yolundaki Hristiyan kaynak-

l› iddialar›n kökten as›ls›z oldu¤unu belgelemektedir… Fetihlerin arkas›n-

daki dinamik etken, onlar›n halklar› ça¤›rd›klar› ‹slam kardeflli¤i idi... ‹flte

bu kardeflli¤in çap› da, ‹slam'› kabul edenler ile ç›¤ gibi büyüyordu.10

Tarih boyunca genifl topraklara hükmetmifl olan tüm Müslüman yönetici-

ler di¤er dinlerin mensuplar›na karfl› son derece hoflgörülü ve sayg›l› davran-

maya devam etmifllerdir. ‹slam devletlerinde hem Yahudiler hem de Hristiyan-

lar son derece güvenli ve özgür bir yaflam sürmüfllerdir. 

Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorluklar› döneminde de ‹slam'›n adalet ve

hoflgörüsü sürmüfltür. ‹ngiliz araflt›rmac› Sir Thomas Arnold, The Preaching of

Islam adl› kitab›nda Hristiyanlar›n, Selçuklular›n bu tutumlar›ndan dolay›, na-

s›l onlar›n idaresi alt›na girmek istediklerini flöyle anlat›r:

"‹slam idaresi alt›nda dini hayat›n emniyette oldu¤u hakk›ndaki bu hisler,

yine o devirlerde Küçükasya (Anadolu) Hristiyanlar›n›n, Selçuk Türkleri-

ni bir kurtar›c› s›fat› ile karfl›lamalar›na vesile olmufltu... Hatta VIII. Miha-

il (1261-1282) devrinde, Küçükasya içerisindeki ufak kasabalar›n halk›, Bi-

zans ‹mparatorlu¤unun istibdad›ndan kurtulmak ümidi ile Türkleri kasa-

balar›n›n iflgali için davet etmifllerdi. Hatta bu halk aras›nda zengin veya

fakir birçok kimseler, o zamanki Türk Milli s›n›rlar› içerisinde göç etmeyi

bile göze alm›fllard›r."11

Müslüman Selçuklu ‹mparatorlu¤u'nun en parlak devrinde yönetimde

olan Melikflah, ele geçirdi¤i topraklardaki halka karfl› büyük bir hoflgörü ve

merhametle yaklaflm›fl, bunun neticesinde de fethetti¤i ülkelerin halklar› tara-

f›ndan büyük bir sevgi ve sayg›yla an›lm›flt›r. Tüm tarafs›z tarihçiler Melik-

flah'›n adaletini ve hoflgörülü tavr›n› içtenlikle dile getirmektedirler. Onun hofl-

görüsü, Kitap Ehlinin kalbinde de kendisine karfl› bir sevgi oluflturmufltur.

Hatta bu nedenle tarihte efline az rastlan›r flekilde, birçok flehir, kendi iste¤iyle

Melikflah'›n idaresi alt›na girmeyi kabul etmifltir. Sir Thomas Arnold'›n yine ay-
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n› kitab›nda yer alan, II. Haçl› seferine VII. Louis'in özel katibi olarak kat›lan

St. Denis Manast›r› mensubu Odo de Diogilo adl› rahibin an›lar›nda, Müslü-

manlar›n hangi din mensubu olursa olsun herkese karfl› nas›l adaletli davran-

d›klar› tüm aç›kl›¤›yla anlat›lmaktad›r:

"E¤er Müslüman Türklerin kalplerine, o sefaleti ve felaketi görerek, bir

ac›ma duygusu gelmemifl olsayd›, geri kalan Haçl› kafilesinin durumu

çok feci olurdu. Türkler, bu biçarelerin yaral›lar›na bakt›lar, fakirlerini cö-

mertlikle beslediler ve s›k›nt›dan kurtard›lar. Hatta baz› Müslümanlar,

Rumlar›n tehdit ve hile ile hac›lardan koparm›fl olduklar› Frans›z parala-

r›n› sat›n alarak ihtiyac› olan hac›lara verdiler. Ayn› dinden olmayanlar›n

bu koruyucu muameleleri ile dindafllar› olan ve kendilerini a¤›r ifllerde

kullanan, döven, doland›ran Rumlar›n hareketleri, Haçl› hac›lar› aras›nda,

öyle bir karfl›laflt›rma vesilesi oldu ki, bunlardan pek ço¤u kendi istekleri

ile kendilerini kurtaran Müslümanlar›n dinini kabul ettiler."12

Tarihçiler taraf›ndan yaz›lan bu sat›rlar ‹slam ahlak›na sahip olan Müslü-

man yöneticilerin her zaman için hoflgörüyle, merhametle ve adaletle hükmet-

tiklerini ortaya koymaktad›r. As›rlar boyunca 3 k›taya nizam veren Osmanl›

‹mparatorlu¤u'nun tarihi de ayn› flekilde hoflgörü örnekleriyle doludur. 

Pek çok Haçl› askeri ve Hristiyan yönetici, Müslü-
manlar›n savafl ortam›nda dahi adaletli, hoflgörü-
lü, merhametli ve yard›msever ahlaklar›ndan taviz
vermemeleri karfl›s›nda flafl›rm›fl ve daha sonra
kaleme ald›klar› an›lar›nda bu hayranl›klar›n› aç›k-
ça ifade etmifllerdi. Üstteki resimlerde 7. Louis'nin
gerçeklefltirdi¤i II. Haçl› Seferi tasvir edilmektedir.
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‹spanya ve Portekiz'deki Katolik devletler taraf›ndan katliama ve sürgüne

maruz b›rak›lan Yahudilerin Sultan II. Beyazid döneminde Osmanl› toprakla-

r›na yerleflmeleri ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i hoflgörünün çok güzel bir örne¤idir.

O dönemde ‹spanya topraklar›n›n büyük bölümüne hakim olan Katolik kral-

lar, daha önceden Müslüman Endülüs yönetimi alt›nda huzur içinde yaflayan

Yahudilere büyük bask›lar uygulam›fllard›r. Endülüs'te, Müslüman, Hristiyan

ve Yahudiler birarada bar›fl içinde yaflayabilirken, Katolik krallar tüm ülkeyi

zorla Hristiyanlaflt›rma çabas›na girmifl, bu amaçla Yahudilere bask› uygular-

ken Müslümanlara karfl› savafl açm›fllard›r. Sonuçta 1492 y›l›nda hem ‹span-

ya'n›n güneyindeki Granada bölgesine s›k›flan son Müslüman yönetim y›k›l-

m›fl ve Müslümanlara karfl› korkunç bir katliam uygulanm›fl, hem de din de-

¤ifltirmeyi kabul etmeyen Yahudiler ülkeden sürülmüfllerdir. 

‹flte yurtsuz kalan bu Yahudilerin bir k›sm› Osmanl›'ya s›¤›nd› ve Devlet-i

Ali bu talebi kabul etti.
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‹spanya'daki son Müslüman yönetim 1492 y›l›nda y›k›ld› ve bölge Kral Ferdi-
nand ile Kraliçe ‹sabella taraf›ndan teslim al›nd›. Yukar›daki tabloda flehrin

teslim al›n›fl› tasvir edilmektedir.
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Kemal Reis komutas›ndaki Osmanl› donanmas›, ülkeden sürülen Yahudi-

leri ve katliamdan kurtulabilen Müslümanlar›, gemilerle tafl›yarak Osmanl› ül-

kesine getirdi. 

Son derece dindar bir mümin olarak tarihe geçmifl olan Sultan II. Beyazid,

1492 senesi ilk bahar›nda ‹spanya'dan ç›kar›lan bu mazlum Yahudileri, Osman-

l› ülkesinin belirli yerlerine ve özellikle de flu anda Yunanistan'da bulunan Se-

lanik, Edirne, E¤riboz 'a ba¤l› Livâdiye ve T›rhala çevresine yerlefltirdi. Ülke-

mizde bugün yaflamakta olan 25.000 kadar Türkiye Yahudisinin büyük ço¤un-

lu¤u, söz konusu ‹spanyol Yahudilerinin torunlar›d›r. 500 y›l önce beraberlerin-

de getirdikleri din ve geleneklerini, Türkiye'nin koflullar›na uydurmufllard›r ve

kendi okullar›, hastaneleri, huzurevleri, kültür kurumlar› ve gazeteleri ile rahat

bir yaflam sürdürmektedirler. Aralar›nda tüccar ve ifladamlar› oldu¤u gibi, mü-

hendis, mimar gibi teknik konulardan reklamc›l›¤a kadar çeflitli mesleklere sa-

hip olanlar›, bunlar›n yan› s›ra bilim adamlar› ve sanatç›lardan oluflan ve git-

tikçe geliflen entellektüel bir çevreleri vard›r. Avrupa'n›n pek çok ülkesindeki

Yahudi cemaatleri as›rlard›r antisemit ›rkç› sald›r›lar›n endiflesi ile yaflarken,

ülkemizdeki Yahudi cemaati huzur içindedir. Yaln›zca bu örnek dahi ‹slam'›n

getirdi¤i hoflgörülü, adaletli anlay›fl›n tespit edilebilmesi için yeterlidir. 

Dindar bir insan olan Sultan II. Beyazid, gemilerle
Osmanl› topraklar›na gelen Yahudileri ülkenin çeflitli

yerlerine yerlefltirdi ve dinlerini özgürce yaflaya-
bilmeleri için her türlü imkan› onlara sa¤lad›.
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Sultan II. Beyazid'da gördü¤ümüz flefkat ve hoflgörü, tüm Osmanl› padi-

flahlar› için de geçerlidir. Fatih Sultan Mehmed ‹stanbul'u fethetti¤inde, kentte

hem Hristiyanlara hem de Yahudilere özgürce yaflam hakk› tan›m›flt›r. Müslü-

manlar›n hoflgörülü ve adaletli uygulamalar› konusunda, ‹slam dünyas› hak-

k›nda yazd›¤› de¤erli eserleriyle tan›nan Andre Miquel bir eserinde flöyle de-

mektedir:

Hristiyan halklar, Bizans ve Latin devletleri zaman›nda bulamad›klar› çok

iyi yönetilen bir idare alt›ndayd›lar. Asla sistemli bir zulüm görmediler.

Tam aksine imparatorluk, ‹stanbul baflta olmak üzere, iflkence gören ‹s-

panyol Yahudileri'ne bir s›¤›nak olmufltu. Hiçbir yerde zorla ‹slamlaflt›r-

ma olmam›flt›r.13

Osmanl› öncesindeki ‹slam devletlerinde de gayrimüslim büyük haklar ta-

n›nm›flt›r. Georgetown Üniversitesi'nde din ve uluslararas› iliflkiler profesörü

olan John L. Esposito, tarihte Müslüman devletlerin idaresine geçen Yahudi ve

Hristiyanlar›n büyük bir toleransla karfl›laflt›klar›n› flöyle anlatmaktad›r:

Bizans ve Pers topraklar›nda yaflayan ve zaten yabanc› idareciler taraf›n-

dan yönetilen pek çok Müslüman olmayan toplum için, ‹slam idaresi bir
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Fatih Sultan Mehmed'in ‹stanbul'u fethi, uzun y›llar boyunca Bizans ve Latin devletle-
rinin zulmüne maruz kalan gayrimüslim halk için özgürce yaflam anlam›na geliyordu.
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yönetim de¤iflikli¤i anlam›na geliyordu, ama bu yeni yöneticileri ço¤u za-

man daha esnek ve toleransl›yd›. Bu toplumlar›n ço¤u art›k daha fazla

otonomiye sahipti ve ço¤ulukla daha az vergi ödüyorlard›... Dini olarak,

‹slam'›n, Yahudilere ve yerel Hristiyanlara daha fazla dini özgürlük tan›-

yan, daha toleransl› bir din oldu¤unu ortaya ç›kt›.14

Bu yorumlardan da anlafl›ld›¤› gibi, Müslümanlar tarihte hiçbir zaman

"bozguncu" olmam›fl, aksine gittikleri her yerde, her millet ve inançtan insana

güvenlik ve huzur götürmüfllerdir. Allah'›n "Allah'a ibadet edin ve O'na hiç-

bir fleyi ortak koflmay›n. Anne-babaya, yak›n akrabaya, yetimlere, yoksulla-

ra, yak›n komfluya, uzak komfluya, yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla ve

sa¤ ellerinizin malik olduklar›na güzellikle davran›n. Çünkü, Allah, her bü-

yüklük taslay›p böbürleneni sevmez." (Nisa Suresi, 36) ayeti gere¤i tüm in-

sanlara güzellikle davranm›fllard›r.

K›sacas›, Kuran ahlak›n›n temelini insanlar aras›nda dostluk, kardefllik,

huzur ve flefkat dolu davran›fllar oluflturmaktad›r ve ‹slam bu üstün özellikle-

riyle yeryüzünü bozgunculuktan ar›nd›rmay› hedeflemektedir. Kuran'›n hü-

kümleri ve bunlar›n tarihte Müslümanlar taraf›ndan uygulan›fl› bu konuda

hiçbir tart›flmaya yer vermeyecek kadar aç›kt›r. (Detayl› bilgi için bkz. Harun

Yahya, Kuran'da Adalet ve Hoflgörü)

Fatih Sultan Mehmed, Patrikhane'ye çok genifl imkanlar tan›m›fl, Patrikhane ilk
defa Türkler zaman›nda bir muhtariyete kavuflmufltu. Resimde Fatih Sultan

Mehmed'in Patri¤i kabul edifli görülüyor.
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kar›flt›rmayanlar, iflte güvenlik onlar

içindir... (Enam Suresi, 82)
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BB uraya kadar inceledi¤imiz gerçekler göstermekte-

dir ki, masum insanlara karfl› terör eylemi düzenlemek, din ahlak›na tamamen ayk›r› bir

eylemdir. Hiçbir Müslüman böyle bir suç iflleyemez. Aksine, Müslümanlar bu suçlar› ifl-

leyen insanlar› durdurmakla, "yeryüzündeki bozgunculu¤u" ortadan kald›rmak ve tüm

insanlara huzur ve güven getirmekle sorumludurlar. Müslümanl›k terörle birlikte

düflünülemez, aksine terörün engelleyicisi ve çözümüdür. 

"Hristiyan" ve "Yahudi" terörü veya "‹slami" bir terör olamaz. Nite-

kim söz konusu terörü uygulayan kiflilerin yap›s›na bakt›¤›m›z-

da, bu terörün dini de¤il sosyal bir olgu oldu¤u aç›k-

ça ortaya ç›kmaktad›r.



HHaaççll››llaarr::  KKeennddii  DDiinnlleerriinnii  ÇÇii¤¤nneeyyeenn  BBaarrbbaarrllaarr

Bir dinin veya bir baflka fikir sisteminin gerçek mesaj›, kimi zaman onun

sözde taraftarlar› taraf›ndan tamamen çarp›t›labilir. Hristiyanl›k tarihinin ka-

ranl›k bir dönemini oluflturan Haçl›lar bunun iyi bir örne¤idir. 

Haçl›lar, 11. yüzy›l›n sonunda kutsal topraklar› (Filistin civar›n›) fethet-

mek amac›yla Avrupa'dan yola ç›kan Avrupal› Hristiyanlard›. Sözde dini bir

amaçla yola ç›km›fllar, ama geçtikleri her yere vahflet ve korku götürmüfllerdi.

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde detayl› görece¤imiz gibi sivilleri toplu katliam-

lara u¤ratt›lar, pek çok köy ve kenti ya¤malad›lar. Müslüman, Yahudi ve Orto-

doks Hristiyanlar›n ‹slam idaresi alt›nda huzur içinde yaflamakta oldu¤u Ku-

düs'ü fethettiklerinde ise, büyük bir katliam gerçeklefltirdiler. Tüm Müslüman

ve Yahudileri boyunlar›n› vurmak suretiyle vahflice öldürdüler. Bir tarihçinin

ifadesiyle "bulduklar› tüm Araplar› ve Türkleri öldürdüler... erkek veya ka-

d›n, hepsini katlettiler."15 Haçl›lardan biri, Raymund of Aguiles, bu vahfleti

"övünerek" flöyle anlat›yordu:

Görülmeye de¤er harika sahneler gerçekleflti. Adamlar›m›z›n baz›lar› - ki

bunlar en merhametlileriydi - düflmanlar›n kafalar›n› kesiyorlard›. Di¤er-

leri onlar› oklarla vurup düflürdüler, baz›lar› ise onlar› canl› canl› atefle

atarak daha uzun sürede öldürüp iflkence yapt›lar. fiehrin sokaklar›, ke-

silmifl kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki yolda bunlara tak›l›p

düflmeden yürümek zor hale gelmiflti. Ama bütün bunlar, Süleyman Tap›-

na¤›'nda yap›lanlar›n yan›nda hafif kal›yordu. Orada ne mi oldu? E¤er si-

ze gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En az›ndan flu-

nu söyleyeyim ki, Süleyman Tap›na¤›'nda akan kanlar›n yüksekli¤i,

adamlar›m›z›n dizlerinin boyunu afl›yordu.16

Haçl› ordusu Kudüs'te iki gün içinde yaklafl›k 40 bin Müslüman› üstte an-

lat›lan yöntemlerle vahflice öldürdü.17

Haçl›lar›n barbarl›¤› o kadar taflk›nd› ki, 4. Haçl› Seferi s›ras›nda, kendi

dindafllar›n›n flehri olan ‹stanbul'u ya¤malad›lar, kiliselerdeki alt›nlar› söküp

parçalamaktan bile çekinmediler. 

Elbette ki tüm bu barbarl›k Hristiyanl›¤›n siyaset doktrinine ayk›r›yd›.

Çünkü Hristiyanl›k, ‹ncil'de belirtilen ifadeyle gerçekte bir "sevgi mesaj›"d›r.

Matta ‹ncili'nde Hz. ‹sa'n›n ö¤rencilerine "düflmanlar›n›z› sevin, size zulme-

‹SLAM TERÖRÜ LANETLER ● 60

HARUN YAHYA



ADNAN OKTAR

D‹N ADINA TERÖR UYGULAYANLARIN ‹Ç YÜZÜ ●61

Haçl› ordular›, gittikleri her yerde büyük katliamlar gerçeklefltirdi. 
Sivilleri katledip, pek çok kenti ya¤malad›.



denler için dua edin" dedi¤i

yaz›l›d›r. (Matta, 5/44) Luka

‹ncili'nde ise Hz. ‹sa'n›n "bir

yana¤›na tokat atana di¤er ya-

na¤›n› çevir" dedi¤i bildirilir.

(Luka, 6/29) Yeni Ahit'in hiçbir

yerinde fliddeti meflrulaflt›ran

bir hüküm yoktur, masum in-

sanlar›n katledilmesi ise tahay-

yül bile edilemez. "Masumlar›n

katliam›" kavram› ‹ncil'de za-

lim Yahudi kral› Hirodes'in be-

bek yafltaki Hz. ‹sa'y› yok etme

giriflimi olarak geçer.

Peki Hristiyanl›k fliddete hiç yer vermeyen bir sevgi dini iken, Hristiyan

Haçl›lar nas›l olmufl da tarihin en büyük vahfletlerini gerçeklefltirmifltir? Bu-

nun en büyük nedeni, Haçl›lar›n cahil insanlardan, "ayak tak›m›" denebilecek

kimselerden oluflan bir güruh olmas›d›r. Kendi dinleri hakk›nda hemen hiçbir

fley bilmeyen, ‹ncil'i hayatlar›nda okumam›fl, hatta belki görmemifl, Hristiyan-

l›¤›n ahlaki k›staslar›ndan habersiz olan kitleler yanl›fl bir yöne sürüklenmifl-

lerdir. Din ad›yla ortaya ç›kan bir grup iftirada bulunmufl, "Allah bunu istiyor"

fleklindeki Haçl› slogan› ile, bu cahil kitleleri pefllerinden barbarl›¤a sürükle-

mifltir. Bu sahtekarca yöntemle dinin kesin olarak yasaklad›¤› fiilleri, genifl

halk kitlelerine uygulatm›flt›r. 

O dönemde kültürel yönden çok daha ileri seviyede olan Do¤u Hristiyan-

lar›n›n, örne¤in Bizansl›lar›n Haçl›lar'dan çok daha insanc›l olduklar›na dikkat

etmek gerekir. Haçl›lar gelmeden önce de, onlar gittikten sonra da Ortodoks

Hristiyanlar, Müslümanlarla huzur içinde ortak bir yaflam sürmüfllerdir. BBC

televizyonu yorumcusu Terry Johns'a göre, Haçl›lar›n Ortado¤u'dan ç›kmas›y-

la "medeni yaflam tekrar bafllam›fl ve üç dinin mensuplar› yine Kudüs'te bira-

rada yaflama geri dönmüfllerdir."18

Haçl›lar örne¤i genel bir olguyu göstermektedir: Bir fikrin takipçileri e¤er

medeniyetten uzak, fikri yönden az geliflmifl, "cahil" insanlarsa, o zaman flid-
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12 Eylül 1204'de ‹stanbul'a giren Haçl› Ordusu 
kendi dindafllar›n›n flehrini ya¤malad›, 

kiliselerdeki alt›nlar› dahi söküp parçalad›.
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dete e¤ilimleri çok yüksek olur. Bu, din d›fl› ideolojiler için de geçerlidir. Dün-

yadaki tüm komünist hareketler fliddet yanl›s›d›r, ama tüm komünistlerin en

vahfli ve kana susam›fl olanlar›, Kamboçya'da ortaya ç›kan K›z›l Khmerler ol-

mufltur. Çünkü onlar komünistlerin en cahilleridir. 

Cahil insanlar fliddet yanl›s› bir fikri cinnet noktas›na götürdükleri gibi,

fliddete karfl› bir fikre (örne¤in dine) de, fliddet kar›flt›rabilirler. ‹slam dünya-

s›nda da bunun örnekleri yaflanm›flt›r. 

KKuurraann''aa  GGöörree  BBeeddeevvii  KKaarraakktteerrii

Peygamberimiz (sav) döneminde Arabistan'da iki temel sosyal yap› vard›.

fiehir insanlar› ve Bedeviler. Arabistan'›n flehirlerinde o dönemin flartlar›na göre

oldukça geliflmifl bir kültür hakimdi. Ticari iliflkiler bu kentleri d›fl dünyaya ba¤-

l›yor ve bu, flehirli Araplar›n "görgü"lerini art›r›yordu. Giyim kültürüne sahipti-

ler, edebiyattan ve özellikle de fliirlerden hofllan›yorlard›. Bedeviler ise çölde ya-

flayan göçebe kabilelerdi ve çok geri bir kültüre sahiptiler. Sanat ve edebiyattan

tümüyle habersizdiler. Çölün sert flartlar› içinde kaba bir karakter edinmifllerdi. 

‹slam, yar›madan›n en önemli flehri olan Mekke'nin sakinleri aras›nda

do¤du ve geliflti. Ama ‹slam yay›ld›kça Arabistan'›n tüm kabileleri onu aflama

aflama kabul ettiler. Bunlar aras›nda Bedeviler de yer al›yordu. Ama Bedeviler-

le ilgili bir problem vard›: Entelektüel ve kültürel alt yap›lar›, ‹slam'›n derinli-

¤ini kavramak için çok yetersizdi. Bir Kuran ayetinde durumlar› flöyle aç›kla-

n›yordu:

Bedeviler inkâr ve nifak bak›m›ndan daha fliddetlidir. Allah'›n elçisine

indirdi¤i s›n›rlar› bilmemeye de onlar daha 'yatk›n ve elverifllidir.'

Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 97)

Bedeviler, yani "inkâr ve nifak bak›m›ndan daha fliddetli" olup s›n›r tan›ma-

maya müsait olan sosyal gruplar, Peygamberimiz (sav)  döneminde ‹slam dün-

yas›na dahil oldular. Ancak sonraki dönemlerde ‹slam dünyas› içinde sorun

oluflturmaya bafllad›lar. Bedeviler aras›nda geliflen "Hariciler" adl› mezhep bu-

nun bir örne¤iydi. Sünni inanc›n›n d›fl›na ç›kt›klar› için "Hariciler" (isyan eden-

ler) olarak bilinen bu sapk›n mezhebin en temel özelli¤i, son derece kat›, vahfli

ve fanatik olmalar›yd›. ‹slam'›n özü, Kuran ahlak›n›n meziyetleri konusunda
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hiçbir kavray›fla sahip olmayan Hariciler, birkaç Kuran ayetini gerçek anlam›n-

dan tamamen çarp›tarak, kendilerinden olmayan tüm Müslümanlara karfl› sa-

vafl açt›lar. Dahas› "terör" eylemleri düzenlediler. Peygamber Efendimiz (sav)'in

en yak›n sahabelerinden biri olan ve onun taraf›ndan "ilim flehrinin kap›s›" ola-

rak tarif edilen Hz. Ali, bir Harici taraf›ndan düzenlenen b›çakl› suikast sonu-

cunda flehit edildi. ‹slam dünyas›nda daha sonraki dönemde de "Haflhafliler"

olarak bilinen bir baflka fliddet örgütü daha geliflti. Bunlar, basit sloganlarla ve

vaatlerle kolayca kand›r›labilen, dinin özü ve derinli¤i hakk›nda hiçbir kavra-

y›fla sahip olmayan, cehaletleri nedeniyle de büyük bir fanatizm sergileyen mi-

litanlardan oluflmufl bir "terör örgütü"ydü.

Bir baflka deyiflle, Haçl›lar nas›l Hristiyanl›¤› gerçek anlam›ndan tamamen

çarp›tarak bir vahflet ö¤retisi gibi yorumlad›larsa, ‹slam dünyas›nda ortaya ç›-

kan birtak›m sapk›n gruplar da ‹slam'› yanl›fl yorumlayarak fliddet uygulad›-

lar. Her ikisinin de ortak yönü, Kuran'daki ifadeyle "bedevi", yani cahil, kültür-

süz, kendi içine kapal›, sert ve kaba tabiatl› insanlar olmalar›yd›. Uygulad›kla-

r› vahflet, bu sosyal yap›n›n bir sonucuydu, mensup olduklar›n› iddia ettikleri

dinin de¤il. 
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Peygamberimiz (sav) dönemindeki Be-
devi topluluklar çölde yaflayan göçebe
kabilelerdi. Bedeviler çölün sert flartlar›
içinde sert ve kaba bir karakter edin-
mifllerdi. 
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us anarflizminin kurucusu olan Mic-

hael Bakunin ve ö¤rencisi Nechayev,

ideal bir teröristi flöyle tan›mlamaktad›r: 

‹deal terörist, yasal düzen ve medeni dünyan›n tüm ya-

sal, manevi ve di¤er kurumlar› ile iliflkisini kesen kiflidir... Yal-

n›zca bir tek bilim tan›r: Yok etmek19

Bakunin'in ve Nechayev'in bu sözlerinden de anlafl›laca¤› gibi terö-

ristler maddi ve manevi tüm kurumlarla ba¤lant›lar›n› kesen, dolay›s›yla

bütün ahlaki de¤erleri reddeden ve bu kurumlar› kendilerine bir engel ve

düflman olarak gören kiflilerdir. Bakunin bir baflka sözünde ise ""BBiirr  tteerröörriissttiinn

tteekk  bbiirr  ggaayyeessii  oollmmaall››dd››rr,,  aacc››mmaass››zz  iimmhhaa!!....  BBuu  ggaayyeeyyii  ggöözz  öönnüünnee  aallaarraakk,,  yyoorruullmmaa--

ddaann  vvee  ssoo¤¤uukkkkaannll››ll››kkllaa  hheerr  zzaammaann  ööllmmeeyyee  vvee  bbuunnaa  mmaannii  oollaann  hheerrkkeessii  kkeennddii  eellllee--

rriiyyllee  ööllddüürrmmeeyyee  hhaazz››rr  oollmmaall››dd››rr"" demifltir. Terörizmin el kitab› olarak tan›mlanan

Devrimci El Kitab›'nda bir teröristin nas›l olmas› gerekti¤i flu cümlelerle aç›klan›r: 

... Kendine karfl› sert davran›flta olan devrimci, sevgiye, dostlu¤a, minnettarl›-

¤a hatta flerefe bile yer vermeyerek baflkalar›na karfl› da sert olmal›d›r. Sade-

ce eriflilmesi kendine zevk, tatmin ve ödül getirecek devrimci davan›n so¤uk

ihtiras›na yer vermelidir.20

Bu sözler terörün karanl›k yüzünü de tüm aç›kl›¤›yla ortaya koymakta ve

terörün bar›fl, hoflgörü ve sevgi üzerine kurulu ‹slam diniyle tam anlam›yla z›t

taraflarda oldu¤unu göstermektedir. Çünkü Allah ""EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr,,

hheeppiinniizz  ttoopplluuccaa  ""bbaarr››flfl  vvee  ggüüvveennllii¤¤ee  ((SSiillmm''ee,,  ‹‹ssllaamm''aa))  ggiirriinn  vvee

flfleeyyttaann››nn  aadd››mmllaarr››nn››  iizzlleemmeeyyiinn..  ÇÇüünnkküü  oo,,  ssiizzee  aappaaçç››kk  bbiirr  ddüüflfl--

mmaanndd››rr.."" (Bakara Suresi, 208) ayetiyle insanlara bar›fl›n

gerçek kurtulufl oldu¤unu, aksinin -yani savafl›n ve

çat›flman›n ise- fleytan›n izini takip etmek oldu-

¤unu bildirmifltir. 

R

TTeerröörriisstt   AAcc››mmaass››zzdd››rr ,,   
TTeekk  AAmmaacc››   YYookk  EEttmmeekkttiirr

MMiicchhaaeell  

BBaakkuunniinn
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TTeerröörrüünn  KKiittllee  
PPssiikkoolloojjiissii

eröristlerin bir di¤er önemli

özellikleri de kitle ruhu ile hareket et-

meleridir. Bu kitle içinde kiflisel düflünceler, kiflisel

seçimler eriyip yok olmakta, herkes tek bir amaca yönel-

mektedir. Kitle ruhu ile hareket eden kifliler gerçekte kendi ba-

fl›nayken yapamayaca¤› fleyleri yapabilmekte, fluursuzluk ve irade-

sizlik içinde hareket edebilmektedirler. Dünyan›n pek çok ülkesinde te-

rör gruplar› içinde yer alan birçok ak›ls›z ve cahil insan, neyi niçin yapt›¤›n›

dahi bilmeden, kalabal›¤›n, sloganlar›n etkisiyle duygusal bir histeriye kap›l›r,

sürü psikolojisi içinde gerçekte kendi iradesiyle yapmayaca¤› kitle suçlar›na ka-

r›fl›r. Bir anda eli kanl› bir katile, sald›rgan bir protestocuya, insanl›k d›fl› eylemle-

ri yapabilecek bir teröriste dönüflebilir. Tek bafl›nayken sessiz, sakin gözüken bir ki-

fli, bir terör grubunun içine girdi¤inde birlik olup bir evi atefle verebilir, bir yabanc›-

ya sebepsiz yere sald›rabilir, bir iflyerini ya¤malayabilir, topluca insanlar› katledebi-

lir, hatta kendisini bile ölüme atmaktan çekinmeyebilir. Terörist grubun içinde yap›-

lan telkine kendisini teslim eder ve çoklu¤un kendisine verdi¤i güçle fluursuzca söy-

leneni yapar. Terör eylemlerine kat›lanlar›n ço¤u, irade ve vicdanlar› zay›f oldu¤u

için, kitle psikolojisi içinde çözülmüfl, "sürü" haline gelmifllerdir. Muhakeme ve

yarg› tamamen ortadan kalkm›fl, bunun yerine afl›r› ve abart›l› duygular, flidde-

te e¤ilim ve sald›rganl›k hakim olmufltur. Böyle kifliler tahriklere aç›k olur,

hoflgörüsüzdür, hiçbir kural tan›mazlar. 

Bu "kitle psikolojisi"nin yanl›fll›¤›, insan›n kendi ak›l ve iradesiyle

hareket etmesi gerekti¤i bir Kuran ayetinde flöyle aç›klanmaktad›r:

HHaakkkk››nnddaa  bbiillggiinn  oollmmaayyaann  flfleeyyiinn  aarrdd››nnaa  ddüüflflmmee;;  ççüünnkküü

kkuullaakk,,  ggöözz  vvee  kkaallpp,,  bbuunnllaarr››nn  hheeppssii  oonnddaann  ssoorruumm--

lluudduurr..  ((‹‹ssrraa  SSuurreessii,,  3366))

T
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TTeerröörriizzmmiinn  KKaayynnaakkllaarr››nnddaann  BBiirrii::  
ÜÜççüünnccüü  DDüünnyyaa  FFaannaattiizzmmii

Buraya kadar belirtti¤imiz tarihsel örnekler, sözde "‹slami terör" olarak

adland›r›lan ve son dönemde dünya gündemine oturan tamamen gerçek d›fl›

olan bu olguyu anlamak aç›s›ndan oldukça ayd›nlat›c›d›r. Çünkü bugün de ‹s-

lam ad›na ortaya ç›karak terör uygulayanlar veya bunu destekleyenler -ki bun-

lar ‹slam dünyas›ndaki küçük bir az›nl›¤› temsil etmektedir- ‹slam'dan de¤il

"bedevi karakteri"nden yola ç›kmaktad›rlar. ‹slam'›n özünü hiçbir flekilde anla-

mamakta, bir bar›fl, huzur ve adalet dini olan ‹slam'›, kendi sosyal ve kültürel

yap›lar›ndan kaynaklanan barbarl›¤a alet etmeye çal›flmaktad›rlar. Bu barbar-

l›¤›n kayna¤› ise, "Üçüncü Dünya Fanatizmi" olarak adland›rabilece¤imiz, in-

san sevgisinden nasibini almayan kiflilerin ak›ls›zl›klar›d›r.

fiu bir gerçektir ki, son bir kaç as›rd›r ‹slam dünyas›'n›n dört bir yan›nda-

ki Müslümanlar Bat›l› güçler veya onlar›n uzant›lar› taraf›ndan zulme u¤rat›l-

m›flt›r. Sömürgeci Avrupa devletleri, Bat› taraf›ndan desteklenen yerel sömür-

geciler (örne¤in ‹srail) veya Bat› taraf›ndan desteklenen yerel bask›c› rejimler,

Müslüman kitlelere büyük ac›lar yaflatm›flt›r. Ama bu, Müslümanlar›n Kuran'a

göre anlamas›, yorumlamas› ve tepki vermesi gereken bir durumdur. Kuran'da

hiçbir zaman "zulme karfl› zulüm" uygulanmas›na izin verilmez. Aksine, Allah

ayetlerinde Müslümanlara "kötülü¤e karfl› iyilikle cevap vermelerini" emreder:

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü)

uzaklaflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda düflmanl›k bu-

lunan kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermifltir. (Fussilet Suresi, 34)

Müslümanlar›n, kendilerine uygulanan zulme karfl› elbette tepki duyma-

lar›, bunu uygulayanlara bu¤z etmeleri meflru bir hakt›r. Ama bu hiçbir zaman

gözü kapal› bir nefrete, adaletsiz bir husumete neden olmamal›d›r. Allah, bu

konuda Müslümanlar› "... bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflma-

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

aflmada yard›mlaflmay›n ve Allah'tan korkup-sak›n›n" (Maide Suresi, 2) di-

yerek uyarmaktad›r. 

Dolay›s›yla, "dünyadaki mazlum milletlerin temsilcili¤i" iddias›yla ortaya
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ç›karak di¤er milletlerin suçsuz insanlar›na karfl› terör uygulaman›n ‹slam'la

hiçbir ilgisi olamaz. 

Burada belirtilmesi gereken bir di¤er husus, Bat›l› güçlerin Müslümanla-

ra karfl› yukar›da sözünü etti¤imiz zulüm ve bask›lar›n›n, Bat›'n›n tümünün

de¤il, bu medeniyete 19. yüzy›lda hakim olan materyalist, din-d›fl› felsefe ve

ideolojilerin suçu oldu¤udur. Avrupa sömürgecili¤i, Hristiyan ahlak›ndan

do¤mam›flt›r, aksine bu ahlaka karfl› ç›kan din-d›fl› ak›mdan do¤mufl ve en bü-

yük vahfletlerini 19. yüzy›ldaki Sosyal Darwinist ideolojinin deste¤iyle gerçek-

lefltirmifltir. Bugün de Bat› dünyas›n›n içinde hala zalim, bozguncu, çat›flmac›

unsurlar oldu¤u gibi, özellikle Hristiyanl›ktan kaynak bulan bar›flç›, iyilikse-

ver ve adalet yanl›s› bir kültür de vard›r. Asl›nda dünya üzerindeki temel fikir

ayr›l›¤› Bat› ve ‹slam dünyas› aras›nda de¤il, hem Bat›'da hem de ‹slam dünya-

s›nda dindarlar ile din aleyhtarlar› (materyalistler, ateistler, Darwinistler vs.)

aras›ndad›r. 

Üçüncü Dünya fanatizminin ‹slam'la hiçbir ilgisi bulunmad›¤›n›n di¤er

bir göstergesi, bu fanatizmin yak›n zamana kadar komünist ideoloji ile özdefl-

leflmifl olufludur. Bilindi¤i gibi günümüzdeki Bat› karfl›t› terör eylemlerinin

benzerleri 1960'l› ve 70'li y›llarda da Sovyetler Birli¤i'nden destek alan komü-

nist örgütler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Komünist ideolojinin etkisini yitir-

mesiyle birlikte, söz konusu örgütleri do¤uran sosyal yap›lar›n bir k›sm› ‹slam'›

kullanmaya çal›flmaktad›r. Eski komünist söylemlerine ‹slami baz› kavramlar

ve semboller katarak oluflturmak istedikleri bu "din kisvesine bürünmüfl vah-

flet", gerçekte ‹slam'›n özünü oluflturan ahlaki de¤erlere tamamen ayk›r›d›r. 

Bu konuda belirtilmesi gereken son bir husus da, ‹slam'›n herhangi bir

millete veya co¤rafyaya ait olmad›¤›d›r. ‹slam, Allah'›n insanlara yol gösterici

olarak indirdi¤i son dindir ve tüm insanl›¤a hitap etmektedir. Müslümanlar,

inand›klar› hak dini her kültürden her millete anlatmak, tan›tmak ve onlar›n

kalplerini ‹slam'a ›s›nd›rmakla yükümlüdürler. 

Dolay›s›yla, ‹slam ad›na ortaya ç›karak terör uygulayan, bask›c› rejimler

oluflturan, dünyay› güzellefltirmek yerine çirkinlefltiren kifli ve gruplara karfl›

tek bir çözüm vard›r: ‹slam ahlak›n›n ortaya konmas›, anlat›lmas›, kitleler tara-

f›ndan anlafl›lmas› ve yaflanmas›.
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erörün en önemli özelliklerin-

den biri hedefini rastgele seçmesidir.

Ayr›m gözetmeden hedef belirlenmesi, korkunun ya-

y›lmas›n›n en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü bu, hiçbir

insan›n güvende olamayaca¤› anlam›na gelmektedir. E¤er herhan-

gi birisini hedef almas› için özel bir neden yoksa, o zaman hiç kimse gü-

venlikte olmayacakt›r. Potansiyel hedef kendisini korumak için hiçbir fley ya-

pamaz. Çünkü terörist kendi kurallar›na göre yarg›lar ve kendi seçti¤i yer ve za-

manda harekete geçer. Bu da siyasal terör eylemlerinin önceden tahmin edile-

meyece¤ini ve keyfili¤ini ortaya koyar.

T

Terör örgütleri hedeflerini rastgele seçerler. Bu ise
masum ve savunmas›z insanlar›n ölümüne veya ya-
ralanmas›na neden olur. 20 Mart 1995 y›l›nda Japon-
ya'n›n Tokyo Metro ‹stasyonunda gerçeklefltirilen si-

nir gaz› sald›r›s› bunun tipik bir örne¤idir.

TTeerröörriizzmmiinn  
YYöönntteemmlleerriinnddeenn  BBiirrii

TToopplluummddaa  KKoorrkkuu  vvee  PPaannii¤¤ee
SSeebbeepp  OOllmmaakktt››rr



RRaaddiikkaalliizzmm  YYaann››llgg››ss››

Bu kitapta ele ald›¤›m›z terör kavram›yla birlikte incelenmesi gereken bir

di¤er konu, "radikalizm" olarak tan›mlanan olgudur. 

Radikalizm, herhangi bir konuda sert, kökten, ani de¤iflimler savunmak

ve bu yönde sert ve tavizsiz bir politika izlemek anlam›na gelir. Radikaller,

köklü de¤ifliklikler peflinde olan ve bunun için sert, sivri, hatta kimi zaman sal-

d›rgan bir üslup kullanan kimseler olarak bilinir.

Her konuda oldu¤u gibi bu konuda da bir Müslüman›n k›stas› Kuran ol-

mal›d›r. Kuran'a bakt›¤›m›zda ise, "radikalizm" olarak tan›mlanan üslubun,

Allah'›n müminlere emretti¤i üslupla hiç de uyuflmad›¤›n› görürüz. Allah Ku-

ran'da müminleri tarif ve tasvir ederken; yumuflak sözlü, kavga ve çat›flmadan

kaç›nan, en aleyhte gibi gözüken insanlara karfl› dahi ›l›ml› ve dostça yaklaflan,

sevecen bir karakter tarif etmektedir. 

Bu konuda bize yol gösteren örneklerden biri, Allah'›n Hz. Musa'ya ve Hz.

Harun'a Firavun'a gitme emri verirken söyledi¤i "yumuflak söz söyleyin" em-

ridir:

‹kiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azm›fl bulunuyor. Ona yumuflak söz

söyleyin, umulur ki ö¤üt al›p-düflünür veya içi titrer-korkar. (Taha Su-

resi, 43-44)

Firavun kendi devrinin zulüm ve isyanda en ileri gitmifl inkarc›s›d›r.

Allah'› inkar edip kendini putlaflt›rm›fl, dahas› Müslümanlara (devrin ‹srailo-

¤ullar›na) korkunç zulümler ve katliamlar uygulam›fl bir despottur. Ama bu

denli düflman bir insana giderken dahi Allah peygamberlerine "ona yumuflak

söz söyleyin" buyurmaktad›r. 

Dikkat edilirse Allah'›n gösterdi¤i yöntem, ›l›ml› bir üslupla diyalog kur-

makt›r. ‹¤neleyici sözler, öfkeli sloganlar, heyecanl› protesto gösterileri ile ça-

t›flmak de¤il.

Üslup konusunda Müslümanlara yol gösterecek di¤er baz› örnekler, geç-

mifl peygamberlerden Hz. fiuayb ile inkarc› kavmi aras›nda geçen diyalogta da

vard›r. Kuran'da bu diyalog flöyle bildirilir:

Medyen (halk›na da) kardeflleri fiuayb'› (gönderdik). Dedi ki: "Ey kav-

mim, Allah'a ibadet edin, O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Ölçüyü ve tar-

t›y› eksik tutmay›n; gerçekten sizi bir 'bolluk ve refah (hay›r)' içinde gö-
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fiüphesiz Allah, size emanet-

leri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi

ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle

hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah,

size ne güzel ö¤üt veriyor!.. 

(Nisa Suresi, 58)



rüyorum. Do¤rusu sizi çepeçevre kuflatacak olan bir günün azab›ndan

korkuyorum."

"Ey kavmim, ölçüyü ve tart›y› -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanla-

r›n eflyas›n› de¤erden düflürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncu-

lar olarak kar›fl›kl›k ç›karmay›n."

"E¤er mü'minseniz, Allah'›n b›rakt›¤› (helal ifllerden olan kazanç) sizin

için daha hay›rl›d›r. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici de¤ilim."

Dediler ki: "Ey fiuayb, atalar›m›z›n tapt›¤› fleyleri b›rakmam›z› ya da

mallar›m›z konusunda diledi¤imiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi

senin namaz›n m› emrediyor? Çünkü sen, gerçekte yumuflak huylu, ak-

l› bafl›nda (reflid bir adam)s›n."

Dedi ki: "Ey kavmim görüflünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rabbim-

den apaç›k bir belge üzerinde isem ve O da beni Kendisi'nden güzel bir

r›z›k ile r›z›kland›rm›flsa? Ben, size yasaklad›¤›m fleylerle size ayk›r›

düflmek istemiyorum. Benim istedi¤im, gücüm oran›nda yaln›zca ›slah

etmektir. Benim baflar›m ancak Allah iledir; O'na tevekkül ettim ve

O'na içten yönelip-dönerim." (Hud Suresi, 84-88)

Bu konuflmalar incelendi¤inde, Hz. fiuayb'›n kavmini Allah'a iman ve gü-

zel ahlaka davet etti¤i ve bunu yaparken son derece ›l›ml› ve mütevazi bir üs-

lup kulland›¤› görülür. Ayetlerde geçen baz› ifadelerin baz› hikmetlerini flöyle

aç›klayabiliriz:

* "Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici de¤ilim": Hz. fiuayb bu sözüyle,

kavmine, onlar üzerinde bir tahakküm kurmak istemedi¤ini, böyle bir niyeti

olmad›¤›n›, onlara sadece Allah'›n ö¤retti¤i do¤rular› bildirdi¤ini vurgulamak-

tad›r. 

* "Sen, gerçekte yumuflak huylu, akl› bafl›nda (reflid bir adam)s›n": ‹n-

karc›lar›n Hz. fiuayb'a karfl› kulland›klar› bu söz, onun son derece ›l›ml›, müla-

yim, nezaketli bir karakter sergiledi¤ini ve bunun inkarc›lar taraf›ndan da ka-

bul edilen çok belirgin bir özellik oldu¤unu göstermektedir. ‹nkarc›lar Hz. fiu-

ayb'›n "reflid" yani olgun, akl› bafl›nda, son derece ölçülü bir insan oldu¤unu

kabul etmektedirler. 

* "Ey kavmim görüflünüz nedir söyler misiniz?": Hz. fiuayb'›n kullanm›fl
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oldu¤u bu ifade, onun inkarc›lar›, ak›l ve vicdanlar›n› kullanmalar› için teflvik

etti¤ini göstermektedir. Yani Hz. fiuayb, bask›c›, dayatmac› bir üslup kullan-

mamakta, aksine karfl› tarafa fikirlerini sorarak, onlar› düflünmeye ve kendi iç-

lerinde özgür bir vicdan muhasebesi yapmaya davet etmektedir.

* "Ben, size yasaklad›¤›m fleylerle size ayk›r› düflmek istemiyorum": Hz.

fiuayb'›n buradaki yasaklamas›, fiili bir yasaklama de¤il, baz› fiillerin günah

oldu¤unu aç›klayarak insanlar› bunlardan vazgeçmeye davet etme fleklinde-

dir. Dahas› Hz. fiuayb "bunlarla size ayk›r› düflmek istemiyorum" diyerek,

amac›n›n kavmi ile çat›flmak olmad›¤›n›, kavga ve huzursuzluk istemedi¤ini,

sadece onlar› imana ve güzel ahlaka davet etmek istedi¤ini vurgulamaktad›r. 

Kuran ayetleri incelendi¤inde, ›l›ml›, yumuflak, hoflgörülü bir üslubun

tüm peygamberlerin ortak özelli¤i oldu¤u görülmektedir. Allah Hz. ‹brahim'i

"do¤rusu ‹brahim, çok içli, yumuflak huyluydu" (Tevbe Suresi, 114) fleklinde

tarif etmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in ahlak›n› tarif eden

bir ayet ise flöyledir:

Allah'tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er kaba,

kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi... (Al-i ‹mran

Suresi, 159)

Radikalizmin belirgin bir özelli¤i "öfkeli üslup"tur. Bu üslup, radikal kim-

selerin konuflmalar›nda, yaz›lar›nda, gösterilerinde çok belirgin bir biçimde or-

taya ç›kar. Oysa öfke bir Müslüman vasf› de¤ildir. Allah Kuran'da müminleri

tarif ederken "onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenen-

ler ve insanlardan ba¤›fllama ile geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar› sever"

buyurur. (Al-i ‹mran Suresi, 134) 

Müslümanlar›n öfkeli bir üslup tak›nmalar›n› gerektirecek bir durum da

yoktur. Bir Müslüman›n di¤er insanlardan tek iste¤i, onlar›n da Allah'a iman

etmesi ve güzel ahlakla yaflamas›d›r. Bu ise ancak Allah'›n o insanlara da hida-

yet vermesiyle mümkün olur. Biz ne yaparsak yapal›m, insanlara ne kadar ger-

çekleri anlat›rsak anlatal›m, kalpler Allah'›n elindedir. Allah, "... iman edenler

hâlâ anlamad›lar m› ki, e¤er Allah dilemifl olsayd›, insanlar›n tümünü hida-

yete erdirmifl olurdu" ayetiyle, bu çok önemli gerçe¤i Müslümanlara hat›rlat-

maktad›r. (Rad Suresi, 31) 
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Ayn› gerçe¤i vurgulayan bir di¤er ayet flöyledir:

E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi.

Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n?

(Yunus Suresi, 99)

Bu nedenle bir Müslüman›n görevi, sadece gerçekleri anlatmak, insanlar›

bu gerçeklere davet etmektir. ‹nsanlar›n bunu kabul edip etmemeleri, tama-

men onlar›n vicdanlar›na kalm›fl bir meseledir. Allah bu gerçe¤i yine Kuran'da

vurgulamakta, "dinde zorlama olmad›¤›n›" haber vermektedir:

Dinde zorlama yoktur. fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›kl›ktan apaç›k

ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah'a inan›rsa, o, sapasa¤lam

bir kulba yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur. Allah, iflitendir, bilendir.

(Bakara Suresi, 256)

Dolay›s›yla ne insanlar›n iman edip Müslüman olmalar›, ne de Müslüman

olanlar›n ibadetleri yerine getirmeleri veya günahtan sak›nmalar› için hiçbir

zorlama yap›lamaz. Bunun için sadece ö¤üt verilir. Allah, Müslümanlar›n "zor-

ba" olmad›klar›n›, Peygamberimiz (sav)'e hitaben vahyetti¤i baz› ayetlerinde

flöyle aç›klamaktad›r:

Biz onlar›n neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlar›n üzerinde

bir zorba de¤ilsin; flu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara

Kur'an ile ö¤üt ver. (Kaf Suresi, 45)

De ki: "Ey insanlar, flüphesiz size Rabbinizden hak gelmifltir. Kim hida-

yet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmufltur. Kim saparsa, o
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da, kendi aleyhine sapm›flt›r. Ben sizin üzerinizde bir vekil de¤ilim."

(Yunus Suresi, 108)

Müslümanlar; sadece din ahlak›n› anlatmakla sorumlu olduklar›na, insan-

lar›n üzerinde hiçbir flekilde zorba ve zorlay›c› olmad›klar›na, en zalim inkar-

c›lara karfl› bile "yumuflak söz" söylemekle sorumlu tutulduklar›na göre, "radi-

kal" de olamazlar. Çünkü radikalizm, sayd›¤›m›z tüm bu özelliklerin aksini sa-

vunmakta ve uygulamaktad›r. Gerçekte radikalizm ‹slam dünyas›na sonradan

girmifl olan ‹slam d›fl› bir fikir ak›m› ve siyasi tutumdur. Nitekim "radikalizm"

olarak tarif edilen sosyal olgular incelendi¤inde, bunlar›n asl›nda eskiden ko-

münistler taraf›ndan kullan›lan yöntem ve söylemlerin bir derlemesi oldu-

¤u veya gerçekte ‹slam'da hiçbir yeri olmayan "öfkeli soy koruyuculu¤u"nun

(Fetih Suresi, 26) bir ifadesi olarak ortaya ç›kt›¤› görülecektir. 

Tüm Müslümanlar›n, Kuran'›n ruhuna ve özüne ayk›r› olan bu sert, öfke-

li, çat›flmac› üsluptan tamamen uzak durmas›, bunun yerine Allah'›n Kuran'da

tarif etti¤i ›l›ml›, yumuflak, hoflgörülü, sakin ve sevecen üslubu özümsemesi

gerekir. Müslümanlar; olgunluklar›, hoflgörüleri, itidal, tevazu ve sükunetleri

ile tüm dünyaya örnek olmal›, insanlar› kendilerine ve dolay›s›yla ‹slam ahla-

k›na hayran b›rakmal›d›rlar. Sadece bu alanlarda de¤il, bilim, kültür, sanat, es-

tetik ve toplumsal düzen gibi alanlarda da büyük at›l›mlar ve güzel eserlerle

hem ‹slam'› en güzel flekliyle yaflamal› hem de dünyaya ‹slam ahlak›n› tan›t-

mal›d›rlar. ‹slam'› insanlara anlatman›n da, ‹slam'a karfl› olan fikirlerle müca-

dele etmenin yolu da bu sayd›¤›m›z kavramlardan geçmektedir. Allah, afla¤›-

daki ayette, bir Müslüman›n di¤er insanlara karfl› kullanaca¤› üslubun nas›l ol-

mas› gerekti¤ini aç›kça bildirmektedir:
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Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel bir

biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sapan› bilendir

ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)

TTeerröörrüünn  PPssiikkoolloojjiissii  vvee  YYöönntteemmlleerrii

"Terör" kavram›n›n günlük lisanda kullan›lan anlam›ndan daha genifl bir

kapsam› vard›r. 

Günümüzde terör kavram›, genellikle radikal ideolojik gruplar taraf›ndan

yürütülen silahl› mücadeleyi ifade etmektedir. Terör Türkçedeki karfl›l›¤› ile

"korkutma, y›ld›rma" anlam›na gelmektedir. Ancak bu korkutma ve y›ld›rma

oldukça büyük çapl›d›r ve insanlar›n tüm hayatlar›n› kaplayacak kadar yo¤un

bir korku durumunu ve fliddet halini ifade etmektedir. Terör, insanlar› y›ld›r-

mak, sindirmek yoluyla onlara belli düflünce ve davran›fllar› benimsetmek için

yo¤un ve sistematik bir korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her türlü flid-

det eylemini içerir. Ancak her durumda terörün yöneldi¤i hedef, dolayl› ya da

do¤rudan halk›n kendisi olmaktad›r. 

Bir terör örgütü, halk› kendi yan›na çekebilmek için terör uygular: Elde

edece¤i korkunun kendisine güç verece¤ini, bu güç sayesinde de halk›, ya da

ço¤u kez halk›n bir bölümünü kendisine destekçi k›labilece¤ini hesaplar. Bu

sözünü etti¤imiz terör türü, "terör" dendi¤inde ilk anlafl›lan fleydir ve genellik-

le "sol terör" olarak tan›mlan›r. 

Ancak bir de Üçüncü Dünya ülkelerinde rastlanan ve dikta rejimleri tara-

f›ndan uygulanan terör vard›r. Asl›nda buradaki mant›k, sol terördeki mant›-

¤›n bir "makro" uygulamas›ndan baflka bir fley de¤ildir. ‹ktidar›n sahibi olan

kadro ya da diktatör, bask›c›d›r; iktidar›n› sadece kendi flahsi ç›kar›na kullan-

maktad›r. Ve bu yüzden çeflitli toplumsal muhalefetlerle karfl› karfl›yad›r. Bu

durumda, söz konusu dikta rejimi, muhalefetten daha güçlü oldu¤unu kan›t-

lamak için yine ayn› formülü kullan›r: Terör uygular ki, halk kendisinden

korksun. Ve bu korku ona güç sa¤las›n. 

Terör örgütleri, savunduklar› ideolojiye ba¤l› olarak, haks›zl›k ve zulüm

yapt›¤›n› düflündükleri yönetim ve yöneticileri bertaraf etmeyi, böylece daha

mutlu ve adaletli bir hayat tarz›n› amaç edindiklerini ileri sürmektedirler. Oy-
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Teröristlerin en önemli amaçlar›ndan biri, insanlar üzerinde fiziksel y›k›mlar oluflturman›n yan›
s›ra, halk› psikolojik olarak da y›kmakt›r. Toplumda korku, ümitsizlik, dehflet ve üzüntüyü hakim
k›lmak isteyen teröristlerin gerçek dindar olmalar› mümkün de¤ildir. Çünkü din ahlak› terörist-
lerin tam aksine toplumda sevgi, huzur, güven, flefkat, nefle ve umudu hakim k›lmak için çaba
göstermeyi gerektirir. 



sa bu hiç de gerçekçi bir yaklafl›m de¤ildir. Allah Bakara Suresi'nin ilk ayetle-

rinde, bu tür bir anlay›fla sahip olanlar için flöyle buyurmaktad›r:

"Kendilerine: "Yeryüzünde fesat ç›karmay›n" denildi¤inde: "Biz sadece
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Masum ve savunmas›z insanlar›
ac›mas›zca öldürmek Kuran ahlak›na

göre çok büyük bir zalimliktir. Allah
terörü ve her türlü bozgunculuk hareke-

tini yasaklamakta ve böyle bir eylem
içinde olanlar› ise lanetlemektedir. 
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›slah edicileriz" derler. Bilin ki; gerçekten, as›l fesatç›lar bunlard›r, ama

fluurunda de¤ildirler." (Bakara Suresi, 11-12)

Dikkat edilecek olursa, terörü bir yöntem olarak benimseyenler, kimi za-

man birbirlerine karfl›l›kl› yarar sa¤layacak bir ittifak içine girmektedirler.

Çünkü terörü uygulayanlar, ellerindeki silah›n kendilerine sa¤lad›¤› birtak›m

"rant"lar› elde etmektedirler. Bu noktada, art›k idealler kaybolur. 

Teröristler için, insan öldürmek kendileri için bir "yaflam biçimi" haline ge-

lir. Masum insanlara hiç ac›maks›z›n kurflun s›kabilir, küçük çocuklar›n üzeri-

ne bomba atabilirler. Kan dökmek onlar için bir zevk ve amaç haline gelir. ‹n-

sanl›ktan ç›k›p, gözü dönmüfl birer vahfli hayvana dönüflürler. Aralar›nda en

ufak bir merhamet hissi gösteren olsa, onu hemen korkak veya hain olarak ilan

edip safd›fl› ederler. Zaten ço¤u zaman birbirlerine karfl› da silaha sar›l›r, ken-

di içlerindeki fraksiyonlara karfl› kanl› tasfiyeler gerçeklefltirirler.

Görüldü¤ü gibi terörizm, tamamen fleytani bir "kan dökme kuyusu"ndan

baflka bir fley de¤ildir. Her kim bu vahflet çark›na destek olursa, fleytani bir sis-

teme destek olmufl olur. Bir teröristin dini kavramlar› kullanmas›, dini sembol-

lerle hareket etmesi kimseyi yan›ltmamal›d›r. Bu flekilde sahte bir dini kisveye

bürünen teröristler, hem kan döktükleri hem de bunu din ad›na gibi göstere-

rek din aleyhinde propaganda yapt›klar› için, iki kere suçludurlar. 

Terör ile din, taban tabana z›tt›r. Terörizm sald›rgan olmay›, öldürmeyi,

savaflmay›, ac› çektirmeyi, zulmetmeyi yol olarak benimsemifltir. Ancak tüm

bunlar Kuran'a göre zalimliktir. Allah bar›fl›, uzlaflmay›, iyilikte bulunmay› ve

insanlar›n aras›n› düzeltmeyi emreder. Terörü ve her türlü bozgunculuk hare-

ketini yasaklar ve bu tür bir eylem içinde olanlar› lanetledi¤ini bildirir: 

"Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozanlar,

Allah'›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde

bozgunculuk ç›karanlar; iflte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü

olan› da onlar içindir." (Rad Suresi, 25)

Terörün içinde olan, bir flekilde bu zulme bulaflm›fl insanlar›n temel özel-

likleri, Allah korkusundan ve sevgisinden tamamen uzak, kalpleri kat›laflm›fl,

hastal›kl› bir ruh haline sahip olmalar›d›r. Allah Kuran'da bu karakterdeki in-

sanlardan flöyle bahsetmifltir:
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fiunlar›n hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, afla¤›l›k, Alabildi¤ine

ay›play›p kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber ta-

fl›yan), Hayr› engelleyip sürdüren, sald›rgan, olabildi¤ince günahkar,

Zorba-sayg›s›z, sonra da kula¤› kesik; (Kalem Suresi, 10-13)

Haks›z yere isyan etmek ve sald›rmak da Allah'›n haram k›ld›¤› bir hare-

kettir. ‹slam'da günümüzde "terör" veya "anarfli" olarak nitelendirdi¤imiz bu

eylemler yasaklanm›flt›r: 

De ki: "Rabbim yaln›zca çirkin-hayas›zl›klar› -onlardan aç›kta olanlar›-

n› ve gizli olanlar›n›,- günah ifllemeyi, hakl› nedeni olmayan 'isyan ve

sald›r›y›' kendisi hakk›nda ispatlay›c› bir delil indirmedi¤i fleyi Allah'a

flirk koflman›z› ve Allah'a karfl› bilmedi¤iniz fleyleri söylemenizi haram

k›lm›flt›r." (Araf Suresi, 33)
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fiüphesiz Allah, yapmakta

olduklar›n›zdan haberi oland›r.

(Maide Suresi, 8)
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eröristler fliddet eylemlerini ör-

gütlerinin bir propagandas› olarak gö-

rürler. Yani bir teröriste göre masum insanlar› öldürmek, banka

soymak, suikastte bulunmak, adam kaç›rmak, bombalamak bir tür pro-

paganda ve mücadele yöntemidir. "Bir tek eylemle bir günde milyonlarca bil-

diriden daha çok propaganda sa¤lamak" fleklinde özetlenen bu düflünce terörist-

lerin fliddet yanl›s› bak›fl aç›lar›n› ortaya koyar. Her türlü insani duygudan, flefkatten,

merhametten, uzlaflmadan ve hoflgörüden uzak bu anlay›fl, ancak Kuran ahlak›ndan

tamamen uzak ve din düflman› ideolojilerin etkili oldu¤u toplumlarda güç kazanabilir.

Bu nedenle de söz konusu karanl›k anlay›fl›n ortadan kalkmas› ancak Kuran ahlak›n›n

insanlar aras›nda yayg›n bir flekilde yaflanmas›yla mümkündür. 

T

Terör, baz› örgütlerin
propaganda arac› olarak
görülür. Amaç, insanlara
ve insanlar›n sahip ol-
duklar› herfleye zarar
vermek veya onlar› yok
etmektir. Söz konusu ör-
gütler bu flekilde, etkile-
rini ve güçlerini art›rd›k-
lar›n› düflünürler. 

fifiiiddddeett  
EEyylleemmlleerrii ,,   TTeerröörriissttlleerriinn  
EEnn  ÖÖnneemmllii   PPrrooppaaggaannddaa

MMeettooddllaarr››nnddaanndd››rr
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Allah bar›fl yurduna ça¤›r›r ve kimi

dilerse dosdo¤ru yola yöneltip-iletir.

(Yunus Suresi, 25)



ünümüzdeki terör sorununa paralel olarak gündeme

gelen bir di¤er önemli konu da, Bat› ve ‹slam dünyas› aras›ndaki iliflkidir. Bilin-

di¤i gibi 90'l› y›llardan itibaren baz› yorumcular dünyan›n bir Bat›-‹slam çat›fl-

mas›na gebe oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Samuel Huntington'›n ünlü Medeni-

yetler Çat›flmas› tezinin ana temas› da budur. Oysaki bu tez, her iki medeni-

yet içindeki baz› radikal va cahil unsurlar›n etkisinin abart›lmas›ndan

kaynaklanan hayali bir senaryoya dayanmaktad›r. Gerçekte ‹slam

medeniyeti ve Bat› medeniyeti aras›nda bir çat›flma olamaz,

çünkü Bat› medeniyetinin temellerini oluflturan Ya-

hudi-Hristiyan inanc›, ‹slam'la çat›flma

de¤il uyum ve ittifak içindedir.

GG

‹slam'›n

Ehl-‹ K‹taba

Bak›fl›



Kuran'da Yahudiler ve Hristiyanlar "Ehl-i Kitap" olarak isimlendirilirler.

Bunun nedeni, her iki dinin mensuplar›n›n da, Allah'›n vahyetti¤i ‹lahi kitap-

lara tabi olmalar›d›r. ‹slam'›n, Ehl-i Kitaba karfl› bak›fl› ise son derece adil ve

merhametlidir. 

‹slam'›n Ehl-i Kitaba karfl› adil tutumu, henüz ‹slam'›n do¤du¤u y›llarda

flekillenmifltir. Bilindi¤i gibi o dönemde Müslümanlar, Mekke'deki putperest-

lerin bask› ve iflkenceleri alt›nda inançlar›n› korumaya çal›flan bir az›nl›k duru-

mundayd›lar. Bu bask›lar›n fliddeti nedeniyle baz› Müslümanlar Mekke'yi terk

etmeye ve adaletli bir yönetime s›¤›nmaya karar verdiler. Peygamberimiz Hz.

Muhammed, onlara Etiyopya'daki Hristiyan Kral Necafli'ye s›¤›nmalar›n› söy-

ledi. Bu ö¤üde uyan Müslümanlar Etiyopya'ya gittiklerinde, kendilerini sevgi

ve sayg›yla karfl›layan son derece adaletli bir yönetim buldular. Kral Necafli,

kendilerine Müslümanlar›n teslim edilmesini isteyen putperest elçilerin istek-

lerini geri çevirdi ve Müslümanlar›n, ülkesinde özgürce yaflabileceklerini aç›k-

lad›.

Hristiyanlar›n flefkat, merhamet ve adalet kavramlar›na dayanan bu tav›r-

lar›, Allah'›n Kuran'da dikkat çekti¤i bir gerçektir. Bir Kuran ayetinde flöyle

aç›klanmaktad›r:

... Onlardan, iman edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da:

"Hristiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtak›m) papaz ve

rahiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte büyüklük taslamamalar› nedeniy-

ledir. (Maide Suresi, 82)

EEhhll--ii  KKiittaabb››nn  MMüüssllüümmaannllaarr  ‹‹llee  OOrrttaakk  

‹‹nnaannççllaarr››  vvee  DDee¤¤eerrlleerrii

Hristiyanlar›n ve Müslümanlar›n inançlar› pek çok yönden ortakt›r. Ayn›

flekilde Yahudilik de ‹slam'la pek çok ortak inanc› paylaflmaktad›r. Allah Ku-

ran'da Müslümanlar›n Ehl-i Kitapla Allah'a imanda birleflti¤ini "… Bize ve si-

ze indirilene iman ettik; bizim ilah›m›z da, sizin ilah›n›z da birdir ve biz

O'na teslim olmufluz." (Ankebut Suresi, 46) ayetiyle bildirir.

Her üç dinin mensuplar› da;

❋ Allah'›n tüm evreni yoktan yaratt›¤›na ve tüm maddeye sonsuz kudre-
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tiyle hakim oldu¤una inanmaktad›rlar.

❋ Allah'›n canl›lar› ve insan› mucizevi biçimde yaratt›¤›na ve insan›n

Allah'›n verdi¤i bir ruha sahip oldu¤una iman etmektedirler.

❋ Ölümden sonra dirilifle, cennet ve cehennemin varl›¤›na, meleklerin

varl›¤›na iman etmekte, Allah'›n hayat›m›z› bir kader üzere yaratt›¤›na inan-

maktad›rlar. 

❋ Tarih boyunca, Allah'›n insanlara  Hz. Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz.

Yusuf ve Hz. Musa gibi pek çok peygamber gönderdi¤ine inanmakta ve tüm

bu peygamberleri sevmektedirler. Bir ayette Müslümanlar›n peygamberler

aras›nda hiçbir ayr›m yapmad›klar› flu flekilde bildirilir:
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Kuran'da, Hristiyanlar ve Yahudiler, "Ehl-i Kitap" olarak adland›r›lm›fllard›r. Kuran'da Ehl-i Kitaba
karfl› sayg›, sevgi, merhamet ve yak›nl›k gösterilmesi emredilmektedir. Her iki dinin mensuplar› da
Allah'›n vahyetti¤i dinlere inanmakta ve Müslümanlarla ayn› ahlaki de¤erleri savunmaktad›rlar. 
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Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü,

Allah'a, meleklerine, Kitaplar›na ve elçilerine inand›. "O'nun elçileri

aras›nda hiçbirini (di¤erinden) ay›rdetmeyiz. ‹flittik ve itaat ettik. Rab-

bimiz ba¤›fllaman› (dileriz). Var›fl ancak Sanad›r" dediler. (Bakara Sure-

si, 285)

Sadece inanç konular›nda de¤il, ahlaki de¤erler konular›nda da Ehl-i Ki-

tab›n inançlar› Müslümanlarla uyum içindedir. Günümüzde; fuhufl, eflcinsel-

lik, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› gibi ahlaks›zl›klar›n, bencil, ç›karc›, ac›mas›z insan

modelinin h›zla yayg›nlaflt›¤› bir dünyada, Ehl-i Kitap ve Müslümanlar ayn›

erdemlere inanmaktad›rlar: Namus, iffet, tevazu, fedakarl›k, dürüstlük, flefkat,

merhamet, karfl›l›ks›z sevgi... 

Günümüzde Müslüman-
lar›n yan› s›ra, Ehl-i

Kitap mensuplar› da, gi-
derek yayg›nlaflan fu-

hufl, uyuflturucu ba¤›m-
l›l›¤›, eflcinsellik gibi ah-

lak d›fl› tav›rlara karfl›
mücadele vermektedir-

ler. Her üç dinin men-
suplar› da, iffet, dürüst-
lük, fedakarl›k gibi özel-
likleri en büyük erdem-
ler olarak kabul etmek-

tedir.
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EEhhll--ii  KKiittaabb››nn  vvee  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  OOrrttaakk  DDüüflflmmaannllaarr››

Hristiyanl›k, Yahudilik ve ‹slam'› yaklaflt›ran bir di¤er önemli gerçek, ça-

¤›m›zda dünyada etkili olan dinsiz felsefeler ve bunlar›n sebep oldu¤u felaket-

lerdir.

Ça¤›m›z›n en tan›nan ve insanlara en çok zarar veren ateist ideolojileri

aras›nda materyalizm, komünizm, faflizm, anarflizm, ›rkç›l›k, nihilizm, egzis-

tansiyalizm gibi fikir ak›mlar› say›labilir. Bunlar›n evren, toplum ve insan hak-

k›ndaki sahte teflhislerine, aldat›c› tan›m ve tasvirlerine kanan birçok insan

iman›n› kaybetmifl veya kuflkuya düflmüfltür. Dahas› bu ideolojiler insanlar›,

toplumlar› ve milletleri büyük buhranlara, çat›flmalara, savafllara sürüklemifl

ve dünyaya büyük felaketler getirmifltir. ‹nsanl›¤›n halen yaflad›¤› ac›lar, s›k›n-

t›lar ve bunal›mlarda da bunlar›n pay› büyüktür.

Ad› geçen ideolojiler, Allah'› ve yarat›l›fl› inkar ederlerken ortak bir teme-

le, sözde bilimsel bir düflünce olan Darwin'in evrim teorisine dayan›rlar. Dar-

winizm, din aleyhtar› felsefelerin temelini oluflturur. Bu teori, "canl›lar tesadüf-

ler sonucunda ve yaflam mücadelesi sayesinde evrimleflirler" iddias›ndad›r.

Dolay›s›yla Darwinizm'in insana verdi¤i en önemli telkin, "kimseye karfl› so-

rumlu de¤ilsin, hayat›n› tesadüflere borçlusun, yaflamak için mücadele etmen,

gerekirse di¤erlerini ezmen gerekir. Bu dünya çat›flma ve menfaat dünyas›d›r"

telkinidir. "Do¤al seleksiyon", "yaflam mücadelesi", "güçlülerin hayatta kalma-

s›" gibi Darwinist kavramlar›n verdi¤i toplumsal mesaj, iflte bu telkindir. Bu

ahlak anlay›fl›, insanlara bencil, menfaatperest, ac›mas›z ve zalim olmay› ö¤üt-

lemekte; flefkat, merhamet, fedakarl›k, tevazu gibi meziyetleri ise yok etmekte,

bunu da "hayat›n kurallar›"n›n bir gere¤i gibi göstermektedir

Bu Darwinist telkin, kuflkusuz Ehl-i Kitab›n inançlar›n›n ve Kuran'›n me-

saj›n›n tamamen z›tt›d›r. Dolay›s›yla Darwinist telkin, her üç dine de tamamen

muhalif bir dünyan›n temelini oluflturmaktad›r.

Bu gerçek karfl›s›nda, Allah'a inanan ve O'nun ö¤retti¤i güzel ahlak› kabul

eden Ehl-i Kitab›n ve Müslümanlar›n iflbirli¤i yapmas› gerekir. Her üç dinin

mensuplar›, el ele vererek, zaten hiçbir bilimsel temeli bulunmayan, sadece

materyalist felsefe u¤runa ayakta tutulmak istenen Darwinizm'in yanl›fll›¤›n›

tüm dünyaya anlatmal›d›r. ‹nançs›zl›ktan kaynak bulan tüm di¤er y›k›c› idelo-
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jilere (komünizme, faflizme, ›rkç›l›¤a), ahlaki dejenerasyona karfl› da el birli¤i

ile fikri bir mücadele yürütmelidirler. Bu gerçeklefltirildi¤i takdirde dünya çok

k›sa zamanda bar›fl, huzur ve adalete kavuflacakt›r. 
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Faflizm, komünizm ve masonizm gibi dinsiz ideolojiler, tarih boyunca insanl›¤a zarar ve y›k›m
getirmifller, toplumlara öldüresiye nefret etmeyi ö¤retmifllerdir. 



ADNAN OKTAR
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Darwinizm'in insanlara sundu¤u hayat modelinde kavga ve nefret vard›r. Toplumlar›n ancak çat›fl-
ma ile geliflece¤ine inan›lmaktad›r. Oysa bu uygulamalar insanl›¤a sadece y›k›m getirmifltir. 



AAnnttiisseemmiittiizzmm  ‹‹ssllaamm''aa  TTaammaammeenn  AAyykk››rr››  BBiirr  IIrrkkçç››ll››kktt››rr

Ça¤›m›zda dünya bar›fl›n› tehdit eden, masum insanlar›n huzur ve güven-

li¤ini hedef alan ideolojilerin biri de antisemitizmdir. Yani, Yahudilere karfl›

duyulan ›rkç› nefret. 

Antisemitizm 20. yüzy›lda büyük felaketlere imza atm›flt›r. Nazilerin Ya-

hudilere karfl› gerçeklefltirdikleri zulüm ve katliamlar kuflkusuz bunlar›n en

korkuncudur. Bunun yan› s›ra dünyan›n pek çok ülkesinde, pek çok otoriter

rejim Yahudileri hedef alm›fl ve zulme u¤ratm›flt›r. Faflist ideolojiye sahip ör-

gütler, Yahudilere karfl› kanl› sald›r›lar veya taciz eylemleri düzenlemifllerdir

ve bunun örnekleri günümüzde devam etmektedir.
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Tarihte, Yahudilere uygulanan ve ›rkç› temellere dayanan zulüm, ke-
sinlikle ‹slam'a ayk›r›d›r. Günümüzde ‹srail devletinin haks›z iflgali-
ne ve devlet terörüne karfl› olunmas› do¤ald›r. Ancak, masum Ya-
hudi halk›n›n ve küçük Yahudi çocuklar›n haks›z yere zulüm gör-
meleri hiçbir Müslüman taraf›ndan onaylanamaz.
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Peki bir Müslüman›n antisemitizme bak›fl› ne olmal›d›r?

Cevap aç›kt›r: Her Müslüman, di¤er tüm ›rkç› ideolojiler gibi antisemi-

tizme de karfl› ç›kmal›, bu nefret idelojisiyle mücadele etmeli ve di¤er tüm

insanlar gibi Yahudilerin de haklar›n› korumal›d›r. Her Müslüman, ‹srail'de

veya diasporada olsun, dünya üzerindeki her Yahudinin özgürce yaflama, iba-

det etme, kimliklerini koruma ve ifade etme haklar›n› tan›mal› ve savunmal›-

d›r.

Günümüzde Müslümanlar hakl› olarak ‹srail Devleti'nin iflgalci, zalim,

mütecaviz politikalar›n› k›namaktad›rlar. Ama elbette Siyonizmin suçlar› ne-

deniyle masum Yahudiler (‹srail vatandafllar› dahil) elefltirilemez. 

Hiçbir zaman bir toplumu bütün olarak elefltirmemek, do¤rularla yanl›fl-

lar›, zalimlerle suçsuzlar› ay›rt etmek gerekti¤i, Kuran'da özellikle vurgulanan

bir emirdir. Kuran'da, Allah'›n emirlerine ayk›r› davranan Yahudi ve Hristiyan-

lar›n günahlar› anlat›ld›ktan sonra, di¤er baz› Yahudi ve Hristiyanlar›n güzel

ahlak›ndan flöyle söz edilir:

Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehlinden bir topluluk vard›r ki, gece

vaktinde ayakta durup Allah'›n ayetlerini okuyarak secdeye kapan›rlar.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder, mün-

ker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlar-

dand›r. Onlar hay›rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun b›rak›l-

mazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 113-115)

Dolay›s›yla bir Müslüman olarak ‹srail iflgaline ve devlet terörüne karfl›

gösterdi¤imiz tepkinin antisemitizmle hiçbir benzerli¤i olamaz. ‹srail'in karfl›

ç›kt›¤›m›z yönü, resmi ideolojisi olan Siyonizm'in bir ›rkç›l›k olufludur. Antise-

mitizme karfl› ç›kmam›z›n nedeni de ayn›d›r. 

Antisemitizm gerçekte pagan bir ideolojidir ve ‹lahi dinlere inanan hiçbir

insan taraf›ndan savunulamaz. Bir antisemit, Hz. ‹brahim'e, Hz. Musa'ya veya

Hz. Davud'a da düflmand›r ki, bu insanlar Allah'›n seçip insanlara örnek ola-

rak görevlendirdi¤i kutlu peygamberlerdir. Antisemitizm gibi di¤er ›rkç›l›k ör-

nekleri de (örne¤in zenci düflmanl›¤› vs. gibi) yine ‹lahi dinlerin d›fl›ndaki çe-

flitli ideoloji ve bat›l inan›fllardan kaynaklanan sapk›nl›klard›r. 

Dahas› antisemitizm ve di¤er ›rkç›l›k örnekleri incelendi¤inde, bunlar›n

‹SLAM'IN EHL-‹  K‹TABA BAKIfiI ● 91



‹SLAM TERÖRÜ LANETLER ● 92

HARUN YAHYA

Kuran ahlak›na tamamen z›t bir düflünce ve toplum modeli savunduklar› aç›k-

ça görülür. Örne¤in antisemitizmin kökeninde nefret, fliddet ve ac›mas›zl›k

hisleri vard›r. Bir antisemit, Yahudi insanlar›n (kad›n, çocuk, yafll› ayr›m› ol-

maks›z›n) katledilmelerini, iflkence görmelerini savunacak kadar zalim olabi-

lir. Oysa Kuran ahlak›, insanlara sevgi, flefkat ve merhameti ö¤retir. Müslü-

manlara, düflmanlar› olan kimselere karfl› dahi adil

ve ba¤›fllay›c› olmalar›n› emreder. 

Öte yandan antisemitler ve di¤er ›rkç›lar,

farkl› etnik kökenden gelen veya farkl› inan›fl-

taki insanlar›n bar›fl içinde birarada yafla-

malar›na karfl›d›rlar. (Örne¤in Alman ›rkç›s›

olan Naziler ve Yahudi ›rkç›s› olan Siyonistler,

Almanlarla Yahudilerin birarada yaflamalar›-

na karfl› ç›km›fllar, her iki taraf da bunu

kendi ›rk› ad›na bir dejenerasyon

olarak kabul etmifltir.) Oy-
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sa daha önce belirtti¤imiz gibi, ‹slam'da böyle bir ayr›m yoktur. Hucurat Sure-

si 13. ayette ›rklar aras›nda en ufak bir ayr›m yap›lmad›¤› gibi, farkl› inançtaki

insanlar›n da ayn› toplum yap›s› alt›nda bar›fl ve huzur içinde yaflamalar› tefl-

vik edilir. 

KKuurraann''aa  GGöörree  MMüüssllüümmaann,,  YYaahhuuddii  vvee  

HHrriissttiiyyaannllaarr  DDoossttççaa  YYaaflflaammaall››dd››rr

Kuran'da Ehl-i Kitap (kitap sahipleri) olarak an›lan Yahudiler ve Hristi-

yanlar tek Allah'a inanan ve O'ndan gelen hükümlere tabi olmufl insanlard›r.

Ve bu onlar› Müslümanlara yak›n k›lmaktad›r. 

Kuran'da Ehl-i Kitap ile müflrikler aras›nda önemli ayr›mlar yap›l›r. Bu,

özellikle de sosyal hayat aç›s›ndan dikkat çekicidir. Örne¤in müflrikler için

"ancak bir pisliktirler; öyleyse bu y›llar›ndan sonra art›k Mescid-i Haram'a

yaklaflmas›nlar" (Tevbe Suresi, 28) denir. Çünkü müflrikler, hiçbir ‹lahi kural

tan›mayan, hiçbir ahlaki k›stas› olmayan, her türlü pislik ve sapk›nl›¤› iflleye-

bilecek insanlard›r. 

Ancak Ehl-i Kitap, temeli Allah'›n vahyine dayanan baz› ahlaki k›stas-

lara, haram ve helal kavramlar›na sahiptir. Bunun için Kitap Ehlinden kimse-

lerin piflirdi¤i bir yemek, Müslümanlar için helal k›l›nm›flt›r. Ayn› flekilde Müs-

lüman erkeklere Kitap Ehlinden kad›nlarla evlenme izni verilmifltir.
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Müslümanlar hem kendilerinin, hem de Yahudi ve Hristiyanlar›n, huzur içinde, birbirlerine karfl› sevgi,
yak›nl›k, sayg› ve flefkat göstererek, bar›flç›l bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini, daima
dayan›flma içinde yaflamalar›n› isterler. 



Bu konuyla ilgili ayette Allah flöyle buyurur:

"Bugün size temiz olan fleyler helal k›l›nd›. Kitap verilenlerin yeme¤i

size helal, sizin de yeme¤iniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve

iffetli kad›nlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür

ve iffetli kad›nlar da, namuslu, fuhuflta bulunmayan ve gizlice dostlar

edinmemifller olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödedi¤iniz takdir-

de- size (helal k›l›nd›). Kim iman› tan›may›p küfre saparsa, elbette

onun yapt›¤› bofla ç›km›flt›r. O ahirette hüsrana u¤rayanlardand›r."

(Maide Suresi, 5)

Bu hükümler, Müslümanlar ile Ehl-i Kitap aras›nda nikah sonucu akraba-

l›k ba¤lar›n›n kurulabilece¤ini, iki taraf›n birbirlerinin yemek davetlerine ica-

bet edebileceklerini gösterir ki, bunlar s›cak insani iliflkiler ve huzurlu bir or-

tak yaflam kurulmas›n› sa¤layacak esaslard›r. Kuran'da bu ›l›ml› ve hoflgörü-

lü bak›fl tavsiye edilirken, Müslümanlar›n aksi bir fikirde olmas› düflünülemez.

Peygamber Efendimiz (sav)'in Ehl-i Kitaba yönelik adil ve hoflgörülü uy-

gulamalar› da müminler aç›s›ndan çok güzel örnekler içermektedir. Örne¤in

Arap Yar›madas›'n›n Güney k›sm›ndaki Hristiyan Necran Halk› ile yap›lan

sözleflmenin maddelerinden biri flu flekildedir:

Necranl›lar›n ve maiyetindekilerin canlar›, mallar›, dinleri, varlar› ve yok-

lar›, aileleri, kiliseleri ve sahip oldular› herfley Allah'›n ve Allah'›n Pey-

gamberinin güvencesi (himayesi) alt›na al›nacakt›r.21

Peygamberimiz (sav) bu ve benzeri anlaflmalarla, afla¤›daki ayetin tecelli

etmesine ve Kitap Ehlinin de Müslümanlarla birlikte huzur ve bar›fl dolu bir

yaflam sürdürmesine vesile olmufltur:

fiüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hristiyanlar ve sabiiler(den kim)

Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, art›k

onlar›n Allah Kat›nda ecirleri vard›r. Onlara korku yoktur ve onlar

mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 62)

Peygamberimiz (sav)'in Hristiyan, Yahudi ve müflrik topluluklarla imza-

lad›¤› Medine Vesikas› adil ve hoflgörü örne¤i olan anlaflmalar›n en önemlisi-

dir. Müslümanlar›n Medine'ye hicretinin ard›ndan haz›rlanan Medine sözlefl-

mesi, 622 y›l›nda, farkl› inançlara sahip olan halklar›n taleplerine cevap ver-

mek üzere, Hz. Muhammed (sav)'in önderli¤inde kaleme al›nm›fl ve yaz›l› bir
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hukuki sözleflme olarak hayata geçirilmifltir. Bunun sonucunda da bir yüzy›l›

aflk›n bir süredir birbirine karfl› düflmanca duygular besleyen farkl› din ve ›rk-

lara sahip topluluklar birarada ortak bir yaflam kurma flans›n› elde etmifllerdir.

Hz. Muhammed (sav) bu sözleflme yoluyla her f›rsatta birbirlerine sald›ran,

düflmanca duygular besleyen ve uzlaflamayan topluluklar›n aras›ndaki çat›fl-

malar›n son bulabilece¤ini, onlar›n anlaflarak birarada yaflayabileceklerini gös-

termifltir.  

Medine sözleflmesine göre herkes hiçbir bask› olmadan istedi¤i dini, inan-

c›, siyasi ya da felsefi seçimi yapmakta özgürdür. Kendi görüfllerine sahip in-

sanlarla bir topluluk oluflturabilir. Kendi hukukunu uygulamakta özgürdür.

Ancak suç iflleyen kimse, hiç kimse taraf›ndan korunmayacakt›r. Sözleflmeye

taraf olan gruplar birbirleriyle yard›mlaflacak, birbirlerine destek olacaklard›r

ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in himayesi alt›ndad›rlar. Karfl›l›kl› taraf-

lar aras›ndaki anlaflmazl›klar Allah'›n Resulü'ne götürülecektir. 

Peygamberimizin haz›rlatt›¤› bu sözleflme kademeli bir biçimde 622 y›l›n-

dan 632'ye kadar uygulanm›flt›r. Bu vesika ile kan ve akrabal›k ba¤lar›na daya-

l› kabile tarz› yap›lanma afl›lm›fl, co¤rafi, kültürel ve etnik kökeni tamamen bir-

birinden farkl› insanlar biraraya gelerek, bir birlik oluflturmufllard›r. Medine

Vesikas›'nda çok genifl bir din ve inanç özgürlü¤ü sa¤lanm›flt›r.
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Peygamberimiz (sav) döneminde, Ehl-i Kitaba yönelik adil ve hoflgörülü bir politika uygulanm›flt›r.



MMaannaasstt››rrllaarr,,  KKiilliisseelleerr  vvee  HHaavvrraallaarraa  

SSaayygg››  GGöösstteerriillmmeelliiddiirr

Kuran'dan ö¤rendi¤imiz bir di¤er önemli gerçek, Müslümanlar›n Yahudi

ve Hristiyanlar›n ibadet yerlerine son derece sayg›l› olmalar› gerekti¤idir. Ku-

ran'da Ehl-i Kitab›n ibadet yerleri olan manast›r, kilise ve havralardan da

Allah'›n korudu¤u ibadet mekanlar› olarak söz edilir:

"... E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini kimiyle defetmesi olmasayd›, ma-

nast›rlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤›

mescidler, muhakkak y›k›l›r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard›m eden-

lere kesin olarak yard›m eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz olan-

d›r." (Hac Suresi, 40)

Bu ayet, her Müslümana, Ehl-i Kitab›n mabetlerine sayg›l› davranman›n ve

bu mabetleri koruman›n önemini göstermektedir. Gerçekte Allah Kuran'da

Müslümanlara hiçbir kavme karfl› düflmanl›k beslememeyi emretmektedir. Pek

çok ayette müflriklere karfl› da adaletli olmak emredilmektedir. Nitekim Pey-

gamberimiz (sav) Kitap Ehli ile oldu¤u gibi müflriklerle de toplumsal düzeni

sa¤lamak için baz› anlaflmalar yapm›flt›r. Müflriklere her zaman için adaletle

davran›lm›fl, onlar›n korunma ve himaye talepleri Peygamber Efendimiz (sav)

taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Bu himaye talebi herhangi bir haks›zl›¤a veya sald›r›ya u¤rama ihtimaline

karfl› Peygamberin korumas›n› talep etmek, onun yan›na s›¤›nmak anlam›n› da

tafl›m›flt›r. Hayat› boyunca Peygamberimiz (sav)'den pek çok gayrimüslim ve

müflrik himaye talebinde bulunmufl, o da bu kiflileri himayesi alt›na alarak, gü-

venliklerini sa¤lam›flt›r. Çünkü Allah, Tevbe Suresi'nde müflriklerin s›¤›nma

hakk› talep ettiklerinde, bu taleplerinin kabul edilmesini  emretmifltir. Ayet flu

flekildedir:

E¤er müflriklerden biri, senden 'eman isterse', ona eman ver; öyle ki

Allah'›n sözünü dinlemifl olsun, sonra onu 'güvenlik içinde olaca¤› yere

ulaflt›r. (Tevbe Suresi, 6)

Yahudiler ve Hristiyanlar Kitap Ehlidir, yani Allah'›n indirmifl oldu¤u bir

kitaba tabi olmufllard›r. Do¤ru-yanl›fl, haram-helal kavramlar›na sahiptirler.

Allah'a hesap vereceklerini bilmekte, O'nun peygamberlerini sevip-saymakta-

d›rlar. Bunlar Müslümanlar›n Ehl-i Kitap ile kolayl›kla birarada yaflayabilece¤i-

ni gösterir. 
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Camiler, kiliseler ve havralar Allah'›n ad›-
n›n an›ld›¤›, Allah'a ibadet edilen önemli

mekanlard›r. Allah Kuran'da bu ibadet
yerlerinin hepsine sayg› gösterilmesi ve
bu mekanlar›n ayakta tutulmas› gerekti-

¤ine dikkat çekmektedir.



OOrrttaakk  BBiirr  KKeelliimmeeddee  BBiirrlleeflflmmeekk

Allah Kuran'da, Müslümanlara, Ehl-i Kitap hakk›nda bir emir verir; onla-

r› "ortak bir kelimede birleflmeye" ça¤›rmak:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek bir kelimeye ge-

lin. Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O'na hiçbir fleyi ortak kofl-

mayal›m ve Allah'› b›rak›p bir k›sm›m›z bir k›sm›m›z› Rabler edinme-

yelim." (Al-i ‹mran Suresi, 64)

Bizim Hristiyanlara ve Yahudilere olan ça¤r›m›z da budur: Allah'a iman

eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" keli-

mesinde birleflelim. Hepimiz Yarat›c›m›z ve Rabbimiz olan Allah'› sevelim.

O'nun emirlerine uyal›m. Ve Allah'›n bizi daha da do¤ruya erifltirmesi için dua

edelim. 
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Müslüman, Hristiyan ve
Yahudi, tüm inananlar›n
birlik olup Allah'a içten-
likle yönelmeleri ile
dünyadaki tüm kötülük-
lerin sonu gelecektir.
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New York ve Washington'a düzenlenen
sald›r›dan sonra, her dilden ve her dinden
insan Allah'a birlik ve dayan›flma içinde dua
etti. 
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Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bu flekilde ortak bir kelimede bir-

lefltiklerinde, birbirlerinin düflman› de¤il dostu olduklar›n› anlad›klar›nda, as›l

düflman›n ateizm ve dinsizlik oldu¤unu gördüklerinde, dünya çok daha fark-

l› bir yer olacakt›r. fiefkat ve sevgi ile, bilim ›fl›¤› alt›nda bu fikirlere karfl› ilmi

bir mücadele yürütüldü¤ü takdirde, as›rlard›r süren çat›flmalar, husumetler,

korkular, terör eylemleri sona erecek ve "ortak bir kelime" üzerinde sevgi, say-

g› ve huzura dayal› yeni bir medeniyet kurulacakt›r. 

Müslümanlar›n göz önünde bulundurmalar› gereken önemli gerçekler

vard›r. Unutmamal›d›rlar ki, farkl› milletler ve inançlar hakk›nda Allah'›n bize

Kuran'da ö¤retti¤i k›staslar aç›kt›r:
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✱ Kuran ahlak› her türlü ›rk-

ç›l›¤› ortadan kald›rmaktad›r. 

✱ Kuran'da, ‹slam'a ve Müs-

lümanlara karfl› düflmanca bir ta-

v›r göstermedikleri sürece, farkl›

dinlere karfl› da son derece ›l›ml›

ve dostça bir tutum izlenmesi

emredilir. 

Yahudilerin Kuran'da eleflti-

rilen, uyar›lan ve dikkat çekilen

pek çok hatalar› oldu¤u aç›k bir

gerçektir. Günümüzde de ‹srail'in iflledi¤i insanl›k suçlar› aflikard›r. Ama tüm

bunlar, Müslümanlar›n Yahudilere karfl› husumet beslemesine kesinlikle ne-

den olmamal›d›r. Bir k›s›m Yahudilerin Siyonist ideoloji nedeniyle iflledikleri

suçlar, asla gerçek Yahudi dinine ve milletine mal edilemez. Yine Kuran'da biz-

lere ö¤retilen temel bir bak›fl aç›s› da, insanlar hakk›nda belirli bir ›rk, halk ve-

ya dinden olduklar› için topluca hüküm vermemektir. Her farkl› insan toplu-

lu¤unun içinde iyiler de kötüler de bulunur. Kuran'da bu ayr›ma dikkat çeki-

lir. Örne¤in Ehl-i Kitab›n bir k›sm›n›n Allah'a ve dine karfl› isyankar olduklar›

anlat›ld›ktan sonra, bunun istisnas› da belirtilir ve flöyle denir:

‹SLAM TERÖRÜ LANETLER ● 102

HARUN YAHYA

Papa, Yahudilerin A¤lama Duvar›'n› ziyaret ederken
ve AB Komisyonu Baflkan› Romano Prodi Brüksel
‹slam Merkezi'ni ziyareti s›ras›nda bir konuflma ya-

parken. Tüm bunlar, dinler aras› dostluk ve dayan›fl-
ma mesajlar› olarak kabul edilmektedir. 
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Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehlinden bir topluluk vard›r ki, gece

vaktinde ayakta durup Allah'›n ayetlerini okuyarak secdeye kapan›rlar.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder, mün-

ker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlar-

dand›r. Onlar hay›rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun b›rak›l-

mazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 113-115)

Bir di¤er ayette ise "Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve

ta¤uttan kaç›n›n" (diye tebli¤ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, on-

lardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k hak

oldu. Art›k, yeryüzünde dolafl›n da yalanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu gö-

rün." (Nahl Suresi, 36) fleklinde buyrulur. Allah her elçiye Allah'›n tek oldu¤u-

nu, bütün ibadet, kulluk ve itaatin yaln›zca O'na yönelik olmas› gerekti¤ini

vahyetmifltir. Ancak elçilerin tebli¤ yapt›¤› kiflilerin ve gönderdi¤i kitapla uya-

r›lanlar›n baz›lar› do¤ru yolu bulacak, baz›lar› ise do¤ru yoldan sapacaklard›r.

Baz› insanlar iyilerden taraf olurken, baz›lar› bozgunculu¤u yol edineceklerdir.

Bu Allah'›n bir kanunudur. ‹man edenler de bu bak›fl aç›s›na sahip olmal›, her

dinden güzel ahlakl› ve Allah'tan korkan, samimi dindarlar olabilece¤i gibi,

din ahlak›ndan uzak kifliler olabilece¤ini de ak›llar›ndan ç›karmamal›d›rlar. 

Temennimiz, tüm ›rkç› saplant›lar›n terk edilece¤i, hangi ›rka ve inanca

mensup olurlarsa olsunlar insanlar›n birarada bar›fl içinde yaflayabilecekleri,

herkesin hakk›n›n gözetilip herkese sayg› duyulaca¤› bir dünyan›n kurulmas›-

d›r. Hiç flüphesiz iman edenlerin birlik olup tüm din-d›fl› ideolojilere karfl› ya-

pacaklar› bir fikri mücadele özlenen bar›fl ve huzuru sa¤layacakt›r. Allah ayet-

lerinde flu flekilde buyurmaktad›r:

‹nkâr edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›z (bir-

birinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve bü-

yük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan pek az› d›fl›nda

yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi kifliler bulunmal›

de¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde bulunduklar› refah›n pefline düfl-

tüler. Onlar, suçlu-günahkarlard›. (Hud Suresi, 116)
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Kim bir iyilikle gelirse, art›k kendisine

daha hay›rl›s› vard›r...

(Neml Suresi, 89)
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‹slam,

Ortado¤u'ya 

Bar›fl ve Huzur

arihi inceledi¤imiz zaman, Müslüman yöneticilerin ha-

kim oldu¤u topraklarda her zaman için bar›fl›n, hoflgörünün ve huzurun hakim oldu-

¤unu görürüz. Peygamber Efendimizin yaflad›¤› süre boyunca fethetti¤i topraklarda

yapt›¤› uygulamalar bunun çok önemli bir örne¤idir. Ancak Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed'den sonra da Kuran ahlak›ndan taviz vermeyen ve elçilerin yolunu izle-

yen adil yöneticiler bar›fl ve huzur dolu bir toplum oluflturmay› baflarm›fllar-

d›r. Kuran'da tarif edilen gerçek adalet, do¤ruluk ve dürüstlük, bu yö-

neticiler döneminde de hüküm sürmüfl ve bu yönetimler, kendi-

lerinden sonra gelecek insanlara birer örnek teflkil etmifl-

lerdir. 

Üç dinin birarada yaflad›¤› Fi-

TT
Get‹rm‹flt‹r



listin ve Kudüs topraklar› da Müslümanlar›n hakim olduklar› topraklara nas›l

bir istikrar ve huzur getirdiklerini göstermesi aç›s›ndan çok önemlidir. Nite-

kim son 1400 y›l içinde Müslümanlar Kudüs'e ve Filistin'e hep bar›fl getirmifl-

lerdir. 

HHzz..  ÖÖmmeerr''iinn  FFiilliissttiinn''ee  GGeettiirrddii¤¤ii  BBaarr››flfl  vvee  AAddaalleett

MS. 71 y›l›na dek Kudüs, Yahudilerin baflkentiydi. Ancak o y›l Roma Or-

dular› Yahudilere karfl› büyük bir sald›r› düzenlediler ve büyük bir vahfletin ar-

d›ndan onlar› bölgeden sürdüler. Yahudiler için diaspora dönemi bafllarken,

Kudüs ve çevresi de terkedilmifl bir toprak haline gelmifl oluyordu.

Ancak Roma ‹mparatorlu¤u'nun ‹mparator Konstantin döneminde Hris-

tiyanl›¤› kabul etmesinin üzerine, Kudüs yeniden ilgi oda¤› oldu. Hristiyan

Romal›lar Kudüs'te kiliseler infla ettiler, Yahudilerin de bölgede yerleflmesine

yönelik yasaklar› kald›rd›lar. Filistin 7. yüzy›la dek Roma (Bizans) topra¤› ola-

rak kald›. K›sa bir süre Persler bölgeyi ellerinde tuttular, ama sonra Bizans ye-

niden Filistin'in hakimi oldu.

Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktas› ise, 637 y›l›nda bölgenin ‹s-

lam ordular› taraf›ndan fethedilmesiydi. Bu fetih, as›rlard›r savafllara, sürgün-

lere, ya¤ma ve katliamlara sahne olan, farkl› inançlar aras›nda s›k s›k el de¤ifl-

tiren ve de¤ifltirdikçe de yeni vahfletler yaflayan Filistin'e, bar›fl ve huzurun

yerleflmesi anlam›na geliyordu. ‹slam'›n hakimiyeti, Filistin'de farkl› inançlar›n

birarada yaflanabilece¤i bir ça¤›n bafllang›c› oldu. 

Filistin, Peygamber Efendimiz (sav)'den sonraki ikinci halife olan Hz.

Ömer taraf›ndan fethedildi. Hz. Ömer'in Kudüs'e girifli, ard›ndan buradaki

farkl› inançlara karfl› gösterdi¤i ola¤anüstü hoflgörü, olgunluk ve nezaket, bafl-

layan güzel dönemin habercisiydi. ‹ngiliz tarihçi ve Ortado¤u uzman› Karen

Armstrong, Holy War (Kutsal Savafl) adl› kitab›nda, Hz. Ömer'in Kudüs fethini

flöyle anlat›r:

Halife Ömer Kudüs'e beyaz bir devenin üzerinde girdi, yan›nda ise ken-

tin Yunan yöneticisi Baflrahip Sophronius vard›. Halife kendisinin öncelik-

le Tap›nak Tepesine (y›k›k olan Hz. Süleyman mabedinin yerine) götürül-

mesini rica etti ve dostu Hz. Muhammed'in Gece Yolculu¤u'nu (Mirac)
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yapt›¤› bu noktada e¤ildi ve dua etti. Baflrahip bu sahneyi dehflet içinde

izliyordu... "Son Günler"in art›k yaklaflt›¤›n› sanm›flt›. Daha sonra Halife

Ömer Hristiyan tap›naklar›n› görmek istedi ve tam Kutsal Mezar (Holy

Sepulchre) Kilisesi'ne gitti¤inde, namaz vakti geldi. Baflrahip kendisini ki-

barca namaz›n› bu kilisede k›lmaya davet etti, ama Halife Ömer bu tekli-

fi kibarca reddetti. E¤er bu kilisede namaz k›larsa, sonra baz› Müslü-

manlar›n bu olay› an›tlaflt›rmak amac›yla buraya bir cami infla etmek is-

teyebileceklerini, bunun ise Kutsal Mezar Kilisesi'nin y›k›lmas› anla-

m›na gelece¤ini izah etti. Bu nedenle Halife kiliseden ç›k›p biraz daha

ilerdeki bir noktada namaz›n› k›ld›; nitekim bugün tam bu noktada, Kut-

sal Mezar Kilisesi'nin tam karfl›s›nda Halife Ömer'in ad›na infla edilmifl

küçük bir cami bulunmaktad›r. 

Halife Ömer'in di¤er büyük camii ise, tam Tap›nak Tepesi'nde yap›ld›.

Y›llard›r Hristiyanlar, y›k›k Yahudi Tap›na¤›n›n yer ald›¤› bu alan›,

flehrin çöp y›¤›na¤› olarak kullan›yorlard›. Halife, Müslümanlar›n bu

çöpleri temizlemelerine kendi elleriyle yard›m etti ve burada Müslü-
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manlar iki mabed infla ederek ‹slam'›, ‹slam'›n dünyadaki üçüncü kutsal

flehrine yerlefltirmifl oldular.22

Hz. Ömer Kudüs'e geldi¤inde Müslüman hoflgörüsünün bir sonucu ola-

rak Kudüs patri¤i ile afla¤›daki anlaflmay› imzalad›:

Allah'›n kulu ve müminlerin emiri Ömer taraf›ndan ‹lya (Kudüs) halk›na

verilen emannamedir. Emir'ül Müminin, hasta olsun, s›hhatte bulunsun

bütün halk›n mal ve canlar›n›n korunaca¤›n› garanti eder. Ayn› zamanda

ibadet yerlerine, haçlar›na

ve dinlerine dokunulmaya-

ca¤›n› temin eder. Halk›n

kiliseleri tahrip edilemeye-

ce¤i gibi mesken haline de

getirilemeyecektir. Eski-
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den sahip olduklar› haklar aynen muhafaza edilecektir. Ne malik olduk-

lar› fleylere bir halel gelecek ve ne de mezhepleri hususunda onlara bir

bask› yap›lacakt›r. ‹çlerinden hiçbir kimse hiçbir flekilde zarar görmeye-

cektir... Allah, Peygamberi, sahabileri ve müminler bu anlaflmaya flahitlik

ederler. ‹mza Ömer b. Hattab.23

K›sacas› Müslümanlarla birlikte Kudüs'e ve tüm Filistin'e "medeniyet"

geldi. Birbirlerinin kutsal de¤erlerine sayg› göstermeyen, birbirlerini s›rf fark-

l› inançlara sahip olduklar› için katliamdan geçiren vahfli ve barbar inançlar›n

yerine, ‹slam'›n adil, hoflgörülü ve mutedil kültürü hakim oldu. Hz. Ömer'in

fethinden sonra Filistin'de Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler as›rlar bo-

yu bar›fl ve huzur içinde yaflad›lar. Müslümanlar hiç kimseyi zorla ‹slamlaflt›r-

maya çal›flmad›lar, ancak ‹slam'›n Hak Din oldu¤unu gören baz› gayr›müslim-

ler kendi r›zalar›yla ‹slam'› seçtiler. 

Filistin'deki bu bar›fl ve huzur, bölge, Müslümanlar›n hakimiyetinde oldu-

¤u sürece devam etti. Ancak 11. yüzy›l›n sonunda, bölgeye d›flardan iflgalci bir

güç girdi ve Kudüs'ün medeni topraklar›n›, görülmemifl bir barbarl›k ve vah-

fletle ya¤malad›. Bu barbarlar, Haçl›lard›.

HHaaççll››llaarr››nn  VVaahhflfleettii  

Filistin'de her üç dinin mensuplar› bar›fl ve huzur içinde yaflar-

ken, Avrupa'daki Hristiyanlar bir "Haçl›" seferi organize et-

meye karar verdiler. Papa II. Urban'›n 27 Kas›m

1095 günü Clermont Konseyi'nde yapt›-

¤› ça¤r› ile, "Kutsal Topraklar› Müslü-

manlardan kurtarmak" ve as›l olarak

da Do¤u'nun efsanevi zenginli¤ine

ulaflmak ad› alt›nda  yüz binin üze-

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde Kudüs'te
her üç dinin mensuplar›, hoflgörü, rahatl›k ve

sükunet içinde birarada yafl›yorlard›. 
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rinde insan Avrupa'n›n dört bir yan›ndan Filistin'e do¤ru yola ç›kt›. Uzun ve

y›prat›c› bir seferden ve Müslümanlara karfl› gerçeklefltirdikleri pek çok ya¤ma

ve katliamdan sonra 1099 y›l›nda gerçekten de Kudüs'e vard›lar. Yaklafl›k 5

hafta süren uzun bir kuflatman›n ard›ndan flehir düfltü ve Haçl›lar kente girdi-

ler. Ve dünya tarihinde efline az rastlan›r bir vahflet sergilediler. Daha önce de

belirtti¤imiz gibi, flehirdeki tüm Müslümanlar› ve Yahudileri k›l›çtan geçirerek

korkunç bir katliam gerçeklefltirdiler. Filistin'in, Hz. Ömer'den bu yana süren

bar›fl ve huzuru, Haçl› vahfleti ile sona ermifl oldu. Haçl›lar, bir sevgi ve mer-

hamet dini olan Hristiyanl›¤›n tüm ahlaki k›staslar›n› çi¤neyerek, sözde Hris-

tiyanl›k ad›na terör uygulad›lar.

SSeellaahhaaddddiinn  EEyyyyuubbii''nniinn  AAddaalleettii

Barbar Haçl› ordusu, Kudüs'ü kendisine baflkent yapt› ve s›n›rlar› Filis-

tin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin Krall›¤› kurdu. Ancak bu krall›¤›n

ömrü fazla uzun olmayacakt›. Ortado¤u'daki tüm Müslüman emirlikleri "ci-

hat" bayra¤› alt›nda birlefltiren Selahaddin Eyyubi, 1187'deki H›ttin Savafl›'nda

tüm Haçl› Ordusunu bozguna u¤ratt›. Savafl›n ard›ndan Haçl› ordusunun iki

kumandan›, Reynauld of Chatillon ve Kral Guy, Selahaddin Eyyubi'nin huzu-

runa ç›kar›ld›. Selahaddin Eyyubi, daha önce Müslümanlara karfl› uygulad›¤›
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Haçl› Seferleri s›ras›nda Kudüs'te
yaflayan Müslümanlar ve Yahudiler
büyük bir katliama maruz kald›lar.
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korkunç vahfletlerle ünlenmifl olan Reynauld of Chatillon'u idam etti, ancak

ayn› suçlar› ifllememifl olan Kral Guy'u serbest b›rakt›. Filistin topraklar› bir

kez daha adaletin ne oldu¤u görüyordu.

Selahaddin Eyyubi H›ttin'›n hemen ard›ndan -tam da Peygamberimiz

(sav)'in bir gecede Mekke'den Kudüs'e götürüldü¤ü kutsal Mirac günü- Ku-

düs'e girerek 88 y›ld›r Haçl› iflgali alt›nda olan flehri kurtard›. Haçl›lar, 88 y›l

önce Kudüs'ü ald›klar›nda içindeki tüm Müslümanlar› katletmifllerdi ve bu

yüzden bu sefer de Selahhaddin Eyyubi'nin ayn› vahfleti kendilerine yapaca¤›-

n› korkuyla bekliyorlard›. Oysa Selahhaddin Eyyubi kentteki Hristiyanlar›n

hiçbirine dokunmad›. Dahas›, sadece Latin (Katolik) Hristiyanlar›n flehri ter-

ketmelerini emretti "Haçl›" kimli¤ine sahip olmayan Ortodokslar flehirde yafla-

maya ve diledikleri gibi ibadet etmeye devam edebilirlerdi. ‹ngiliz tarihçi Ka-

ren Armstrong, Müslümanlar›n bu ikinci Kudüs fethini flöyle anlat›r:

2 Ekim 1187'de Selahaddin ve ordusu Kudüs'e fatihler olarak girdiler; ge-

lecekteki 800 y›l boyunca flehir bir Müslüman kenti olacakt›... Selahaddin

(katliam yapmamak üzere) önceden Hristiyanlara verdi¤i sözü tuttu ve

flehri yüksek ‹slami prensiplere göre ald›. Kuran'da emredilmifl oldu¤u

gibi fliddetten kaç›nd›, 1099 y›l›ndaki katliamlar›n öcünü almaya kalk-

‹SLAM, ORTADO⁄U'YA BARIfi VE HUZUR GET‹RM‹fiT‹R ● 111

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.

Öyleyse adaletten dönüp heva

(tutkular›)n›za uymay›n...

(Nisa Suresi, 135)



mad›. Tek bir Hristiyan öldürülmedi, hiçbir ya¤ma yap›lmad›. Esirleri

serbest b›rakmak için istenen fidyeler ise son derece düflük tutuldu... Ku-

ran'da emredildi¤i gibi, esirlerin ço¤unu da hiçbir fidye almadan serbest

b›rakt›... Selahaddin'in kardefli El-Adil, bin kadar esirin kendi hizmetine

verilmesini istedi ve sonra hepsini -ac›nacak durumda olduklar›n› gördü-

¤ü için- karfl›l›ks›z olarak serbest b›rakt›... fiehirdeki zengin Hristiyanlar,

de¤erli eflyalar›n› yükleyip flehirden bir an önce gittiler, oysa ellerindeki

para, flehirdeki tüm savafl esirlerinin fidyesini ödemeye fazlas›yla yetiyor-

du. Baflrahip Heraclius, herkes gibi 10 dinarl›k fidyesini ödedi, sonra da

flehri hazinelerle dolu arabalarla terk etti.24

K›sacas› Selahaddin Eyyubi ve onun komutas›ndaki Müslümanlar, Hristi-

yanlara karfl› son derece adil ve merhametli davranm›fllar, hatta onlara kendi

liderlerinden çok daha fazla merhamet etmifllerdi. Sadece Hristiyanlar de¤il,

Yahudiler de Müslümanlar›n Kudüs'ü almalar›yla huzura ve güvenli¤e kavufl-

mufllard›. Kudüs'ün fethinden sonra kenti ziyaret eden ünlü ‹spanyol Yahudi

flairi Yuda Al-Harizi, bir eserinde duygular›n› flu flekilde kaleme alm›flt›:

Tanr›, kutsal yerin Esav'›n o¤ullar›n›n elinde kalmayaca¤›na karar verdi

ve ‹smailo¤ullar›'n›n prensi, temkinli ve cesur bir kifli olan Salahaddin'in

ruhunu uyard›: O da ordusu ile Yeraflalayim'i zaptetti ve tüm Efraimo¤ul-

lar›n› kabul edece¤ini bildirdi. fiimdi bar›fl›n huzurunda yafl›yoruz...25

Kudüs'ten sonra, Filistin'in di¤er flehirlerinde de Haçl›lar›n vahfleti ve

Müslümanlar›n adaleti sürdü. ‹ngiliz tarihinde büyük bir kahraman gibi tan›-

t›lan Richard the Lionheart (Aslanyürekli Richard), 1191 y›l›nda, Akra kalesin-

de aralar›nda pek çok kad›n ve çocu¤un da yer ald›¤› tam 3000 Müslüman› bo-

yunlar›n› vurdurarak alçakça katletmiflti. Müslümanlar bu vahfletlere flahit ol-

malar›na ra¤men, hiçbir zaman ayn› yöntemlere baflvurmad›lar. Allah'›n "Ey

iman edenler, bir toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya sürükle-

mesin" hükmü uyar›nca (Maide Suresi, 2), hiçbir zaman masum sivillere karfl›

fliddet uygulamad›lar. Ma¤lup ettikleri Haçl› ordular›na karfl› dahi, gereksiz

fliddet kullanmad›lar. Haçl›lar›n vahfleti ve ard›ndan gelen Müslüman adaleti,

tarihi bir gerçe¤i bir kez daha göstermifl oluyordu: ‹slam'›n prensiplerine gö-

re kurulan bir yönetim, farkl› inançlara birarada, bar›fl ve huzur içinde yafla-

ma imkan› tan›yordu. Bu gerçek, Selahaddin Eyyubi'den sonraki 7 yüzy›l bo-

yunca, özellikle de Osmanl› döneminde ispatlanmaya devam etti.
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OOssmmaannll››  ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu''nnuunn  AAddaalleettllii  vvee  

HHooflflggöörrüüllüü  YYöönneettiimmii

1514 y›l›nda Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civar›n› fethi ile birlikte, Fi-

listin'de yaklafl›k 400 y›l sürecek Osmanl› yönetimi bafllad›. Bu dönem, Osman-

l›'n›n di¤er eyaletlerinde oldu¤u gibi, Filistin'de de bar›fl›, istikrar› ve "farkl›

inançlar›n birarada yaflamas›"n› sa¤layacakt›.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, "millet sistemi" ad› verilen bir düzenle yönetili-

yordu ve bu sistemin en temel özelli¤i, farkl› inançlara sahip insanlara, kendi

inançlar›n›n ve hatta hukuklar›n›n gerektirdi¤i flekilde yaflama imkan› tan›ma-

s›yd›. Kuran'da "Kitap Ehli" olarak tan›mlanan Hristiyanlar ve Yahudiler, Os-

manl› topraklar›nda hoflgörü, güvenlik ve özgürlük buldular. 

Bunun en büyük nedeni, Osmanl›'n›n Müslümanlar taraf›ndan yönetilen

bir ‹slam devleti olmas›na karfl›n, tebas›n› zorla ‹slamlaflt›rmak gibi bir amaca

sahip olmamas›yd›. Aksine, Osmanl› devleti, gayrimüslimlere de güvenlik ve

huzur sa¤lamay›, onlar› adaletle ve ‹slam idaresinden raz› olacaklar› flekilde

yönetmeyi hedefliyordu. 

Oysa ayn› dönemlerde dünya üzerindeki di¤er büyük devletler çok daha
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Kral  Ric-
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3000 Müslü-
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u Müs-
lüman bir devlet olmas›na
ra¤men tebas›na dini özgür-
lük tan›m›flt›. Bu nedenle Os-
manl› topraklar›nda daima
huzurlu ve bar›flç›l bir ortam
hakimdi. Yanda da resmedil-
di¤i gibi, devlet, Müslüman
ahlak›n›n gere¤i olarak, han-
gi din veya ›rktan olursa ol-
sun fakirlere yard›m ederek
halk›n› koruyordu. 
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kat› bir anlay›fla, bask›c› ve müsamahas›z bir yönetim anlay›fl›na sahipti. ‹span-

ya Krall›¤›, ‹ber Yar›madas›'nda Müslümanlar›n ve Yahudilerin varl›¤›na ta-

hammül edememifl ve her iki topluma karfl› büyük bir vahflet uygulam›flt›. Di-

¤er pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi olduklar› için bask›lar

uygulan›yor (örne¤in gettolara hapsediliyorlar), hatta kimi zaman toplu katli-

amlara ("pogrom"lara) hedef oluyorlard›. Hristiyanlar birbirlerine karfl› bile ta-

hammülsüzdüler; Katolik ve Protestanlar aras›ndaki çat›flmalar, 16. ve 17. yüz-

y›l boyunca Avrupa'y› kan gölüne çevirdi. 1618-48 y›llar› aras›nda yaflanan "30

Y›l Savafllar›", temelde Katolik-Protestan çat›flmas›n›n bir sonucuydu. Bu savafl

sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye döndü, sadece Almanya'da 15 mil-

yonluk nüfusun üçte biri yok oldu. 

Bu ortamda Osmanl›'n›n kurdu¤u idarenin son derece insanc›l olmas›
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16. ve 17. yüzy›llarda,
ayn› dine mensup ol-
malar›na ra¤men ka-
tolikler ve protestan-
lar aras›nda görülen
tahammülsüzlük gü-

nümüzde de halen
baz› ülkelerde devam
etmektedir. Bu çat›fl-

malardan da en bü-
yük zarar› görenler

masum çocuklar ol-
maktad›r. 



kuflkusuz önemli bir gerçektir. 

Pek çok tarihçi ve siyaset bilimci de bu gerçe¤e dikkat çekmektedir. Bun-

lardan biri, dünyaca ünlü Ortado¤u uzman› Columbia Üniversitesi'nden Prof.

Dr. Edward Said'dir. Kudüslü Hristiyan bir aileden gelen ve Amerikan üniver-

sitelerinde çal›flmalar›n› sürdüren Edward Said, ‹srail'de yay›nlanan Ha'aretz

gazetesinin kendisiyle yapt›¤› bir röportaj›nda Ortado¤u'da kal›c› bir bar›fl›n

infla edilebilmesi için "Osmanl› Millet Sistemi"ni önermifltir. Said'in yorumu

flöyledir:

Arap dünyas›ndaki di¤er az›nl›klar nas›l yaflayabiliyorsa, (Araplar aras›n-

daki) bir Yahudi az›nl›¤›n›n yaflamas› da mümkündür... Bu, Osmanl› ‹m-
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Ortado¤u'ya ve tüm dünyaya bar›fl›n gel-
mesinin yolu, temeli Kuran ahlak›na da-
yanan, uzlaflmac›, adaletli, anlay›fll› Os-

manl› modelinin uygulanmas›d›r.

ZAMAN, 30.8.00

TÜRK‹YE, 15.4.95
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Ortado¤u
Uzman›

Edward Said

paratorlu¤u alt›nda gayet iyi ifllemifltir. Onlar›n sistemi, flu an sahip oldu-

¤umuzdan çok daha insanc›l gözükmektedir.26

Tarih, ‹slam'›n, Ortado¤u'ya adaletli, hoflgörülü, müflfik bir yönetim tarz›

sunan tek inanç sistemi oldu¤unu göstermektedir. Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'nun bölgeden çekilmesiyle bitmifl olan "Pax Ottomana" (Osmanl› Bar›fl›) bu-

gün hala telafi edilebilmifl de¤ildir. Bu nedenle de Ortado¤u'ya bar›fl›n gelme-

sinin yolu Kuran ahlak›n›n ö¤retti¤i gibi, hoflgörülü ve uzlaflmac› Osmanl› mo-

delinin hakim olmas›d›r. Çünkü ‹slam her türlü fliddetin, çat›flman›n, savafl›n,

terörün çözümü, bar›fl›n, hoflgörünün ve huzurun yoludur.
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... Allah, kullar›na karfl› flefkatli oland›r. 

(Al-i ‹mran Suresi, 30)



ek çok insan evrim teorisini, ilk olarak Charles Dar-

win'in ortaya att›¤›, bilimsel delillere, gözlemlere ve deneylere dayal› bir teori zanne-

der. Oysa evrim teorisinin ilk fikir babas› Darwin olmad›¤› gibi, teorinin kayna¤› da

bilimsel deliller de¤ildir. Teori, antik bir dogma olan materyalist felsefenin do¤aya

uyarlanmas›ndan ibarettir. Bugün de teori, kendisini destekleyen bilimsel bulgu-

lar olmamas›na ra¤men, s›rf materyalist felsefe u¤runa körü körüne savu-

nulmaktad›r. 

Bu ba¤nazl›k dünyaya çok büyük belalar getirmifltir.

Çünkü Darwinizm'in ve ondan dayanak bulan ma-

teryalist felsefenin yayg›nlaflmas›yla bir-

likte, "insan nedir" sorusu-

PP
VE Materyal‹zm 

Köken‹: Darwin‹zm

Terör‹zm‹n 



na verilen cevap de¤iflmifltir. Daha önceden bu soruya "insan, Allah'›n yaratt›-

¤› ve O'nun ö¤retti¤i güzel ahlaka göre yaflamas› gereken bir varl›kt›r" diyerek

gerçek cevab› veren insanlar, "insan rastlant›larla var olmufl, yaflam mücadele-

siyle geliflmifl bir hayvand›r" diye çarp›k bir düflünceye kap›lm›fllard›r. Bu bü-

yük yan›lg›n›n faturas› ise çok a¤›rd›r. Irkç›l›k, faflizm, komünizm gibi vahflet

ideolojileri ve di¤er pek çok barbar, çat›flmac› dünya görüflü, bu yan›lg›dan güç

bulmufltur.

Kitab›n bu bölümünde Darwinizm'in insanl›¤a getirdi¤i bu bela incelene-

cek ve bunun günümüzün en önemli global sorunlar›ndan biri olan "terö-

rizm"le ilgisi aç›klanacakt›r. 

DDaarrwwiinniizzmm''iinn  YYaallaann››::  ""YYaaflflaamm  BBiirr  ÇÇaatt››flflmmaadd››rr""

Darwin, teorisini gelifltirirken temel bir varsay›mdan yola ç›km›flt›: "Can-

l›lar›n geliflimi do¤adaki yaflam mücadelesine ba¤l›d›r. Bu mücadeleyi güç-

lü olanlar kazan›r. Zay›flar ise ezilerek yok olmaya mahkumdurlar".

Darwin'e göre, do¤ada ac›mas›z bir yaflam mücadelesi, daimi bir çat›flma

vard›. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor ve geliflme de bu sayede müm-

kün oluyordu. Türlerin Kökeni kitab›na koydu¤u alt bafll›k da, onun bu görüflü-

nü özetliyordu: "Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon ve Yaflam Mücadelesinde Kay›-

r›lm›fl Irklar›n Korunmas› Yoluyla".

Dahas› Darwin, "yaflam mücadelesi"nin insan ›rklar› aras›nda da geçer-

li oldu¤unu öne sürmüfltü. Bu gerçek d›fl› iddiaya göre, "kay›r›lm›fl ›rklar" bu

mücadelede üstün geliyorlard›. Darwin'e göre kay›r›lm›fl ›rklar, Avrupal› be-

yazlard›. Asyal› ya da Afrikal› ›rklar ise, yaflam mücadelesinde geri kalm›fllar-

d›. Darwin daha da ileri giderek, bu ›rklar›n dünya üzerindeki "yaflam müca-

delesi"ni yak›n zamanda tamamen kaybederek yok olacaklar›n› ileri sürmüfltü:

"Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan

›rklar›, vahfli ›rklar› tamamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine

geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar da… kuflkusuz elimine edile-

cekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk daha da ge-

niflleyecek. Bu sayede ortada flu anki Avrupal› ›rklardan bile daha mede-

ni olan ›rklar ve flu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve go-
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rillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacakt›r." 27

Hintli antropolog Lalita Vidyarthi Darwin'in evrim teorisinin, ›rkç›l›¤›

sosyal bilimlere nas›l kabul ettirdi¤ini flöyle aç›klar:

"Darwin'in ortaya att›¤› 'en güçlülerin hayatta kalmas›' düflüncesi, insa-

no¤lunun kültürel bir evrim sürecinden geçti¤ine ve en üst kademenin

Beyaz Adam'›n medeniyeti oldu¤una inanan sosyal bilimciler taraf›ndan

coflkuyla karfl›land›. Bunun bir sonucu olarak, 19. yüzy›l›n ikinci yar›-

s›ndaki Bat›l› bilim adamlar›n›n çok büyük bir k›sm› ›rkç›l›¤› fliddetle

benimsediler." 28

DDaarrwwiinn''iinn  ‹‹llhhaamm  KKaayynnaa¤¤››::  

MMaalltthhuuss''uunn  AAcc››mmaass››zzll››kk  TTeeoorriissii

Darwin'in bu konulardaki ilham kayna¤›, ‹ngiliz bir ekonomist olan Tho-

mas Malthus'un An Essay on the Principle of Population (Nüfus Prensibi Üzerine

Bir Deneme) adl› kitab›yd›. Malthus kendi bafllar›na b›rak›ld›klar›nda, insan

nüfusunun çok h›zl› artt›¤›n› hesaplam›flt›. Ona göre nüfuslar› kontrol alt›nda

tutan bafll›ca etkenler, savafl, k›tl›k ve hastal›k gibi felaketlerdi. K›sacas› bu vah-

fli iddiaya göre, baz› insanlar›n yafla-

yabilmeleri için di¤erlerinin ölmesi

gerekiyordu. Var olma, "sürekli savafl"

anlam›na geliyordu. 

19. yüzy›lda Malthus'un fikirleri

oldukça genifl bir kitle taraf›ndan be-

nimsenmiflti. Özellikle, Avrupal› üst s›-

n›f›n entelektüelleri Malthus'un zalim-

ce fikirlerini destekliyordu. "Nazilerin

Bilimsel Arka Plan›" isimli makalede,

19. yüzy›l Avrupas›'n›n Malthus'un

popülasyon ile ilgili görüfllerine verdi-

¤i önem flöyle aktar›lmaktad›r:

"19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Avru-

pa'da yönetici s›n›f›n üyeleri, yeni
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keflfedilen 'nüfus art›fl› problemi'ni tart›flmak ve fakirlerin ölüm oranlar›-

n› art›rmak için, Malthus'un fikirlerini uygulaman›n yöntemlerini planla-

mak üzere biraraya geldiler. Vard›klar› sonuç özetle flöyleydi: "Fakirlere

temizli¤i tavsiye etmek yerine tam tersi al›flkanl›klara teflvik etmeliyiz.

fiehirlerimizdeki sokaklar› daha dar yapmal›y›z, daha fazla insan› evle-

re doldurmal›y›z ve vebay› getirmeye çal›flmal›y›z. Ülkemizde köyleri-

mizi durgun sulara yak›n yapmal›y›z, batakl›klarda yaflamay› teflvik et-

meliyiz vs..." 29

Bu zalimce uygulaman›n sonucunda, Malthus'a göre yaflam mücadelesin-

de güçlü olanlar zay›f olanlar› ezecekler ve bu flekilde h›zla artan nüfus da den-

gelenmifl olacakt›. ‹ngiltere'de 19. yüzy›lda söz konusu "fakirleri ezme" progra-

m› gerçekten uyguland›. 8-9 yafl›ndaki çocuklar›n günde 16 saat kömür ocak-

lar›nda çal›flt›r›ld›klar› ve binlercesinin kötü flartlar nedeniyle öldü¤ü bir en-

düstri düzeni kuruldu. Malthus'un teorik olarak gerekli buldu¤u "yaflam mü-
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ve güzellik içinde bir hayat yaflayacaklard›r.
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cadelesi", ‹ngiltere'de milyonlarca fakir insana azap dolu bir ömür yaflatt›.  

Darwin, iflte bu fikirlerden etkilenerek çat›flmac› görüflü tüm do¤aya uy-

gulad› ve bu var olma savafl›nda güçlü olanlar›n ve en iyi uyum sa¤layanlar›n

galip geleceklerini öne sürdü. Dahas›, söz konusu yaflam mücadelesinin do¤a-

n›n meflru ve de¤iflmez bir yasas› oldu¤unu iddia ediyordu. Bir yandan da ya-

rat›l›fl› inkar ederek insanlar› dini inançlar›n› terk etmeye davet ediyor ve böy-

lece "yaflam mücadelesi"nin ac›mas›zl›¤›na engel olabilecek tüm ahlaki k›stas-

lar› hedef alm›fl oluyordu.

Bireyleri ac›mas›zl›¤a ve zalimli¤e yönlendiren bu gerçek d›fl› fikirlerin

yayg›nlaflmas›yla, 20. yüzy›lda insanl›¤›n ödeyece¤i bedel a¤›r olacakt›.

DDaarrwwiinniizzmm''iinn  II..  DDüünnyyaa  SSaavvaaflfl››''nn››nn  

HHaazz››rrllaannmmaass››nnddaakkii  RRoollüü

Darwinizm'in Avrupa kültürüne hakim olmas›yla birlikte, "yaflam müca-

delesi" kavram› da etkisini göstermeye bafllad›. Öncelikle sömürgeci Avrupa

devletleri, sömürdükleri ülkeleri "evrimde geri kalm›fl ›rklar" olarak gösterdi-

ler ve yapt›klar› ifli meflru gösterebilmek için Darwinizm'e at›fta bulundular.

Darwinizm'in siyasi etkilerinin en kanl›s› ise, 1914 y›l›nda patlak veren I.

Dünya Savafl›'yd›.

Ünlü ‹ngiliz tarih profesörü Ja-

mes Joll, Europe Since 1870 (1870'den

Bu Yana Avrupa) isimli kaynak kita-

b›nda, I. Dünya Savafl›'n› haz›rlayan

faktörlerden birinin, o dönemdeki

Avrupal› yöneticilerin Darwinist dü-

flüncelere olan inanc› oldu¤unu anla-

t›r. Örne¤in, Avusturya-Macaristan'›n

Baflkomutan› General Franz Baron

Conrad von Hoetzendorff, savafltan

sonraki an›lar›nda flöyle yazm›flt›r:

‹nsan sevgisini ön plana ç›karan

dinler, ahlaki ö¤retiler ve (bu gibi)
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felsefi doktrinler, bazen gerçekten insano¤lunun yaflam mücadelesini za-

y›flatabilirler. Ama hiçbir zaman bu mücadeleyi dünyan›n itici gücü ol-

maktan ç›karamayacaklard›r… Dünya savafl›n›n büyük felaketi, bu bü-

yük prensiple tam bir uyum içinde gerçekleflmifltir. ‹nsanlar›n ve devlet-

lerin hayatlar›n›n ana gücüyle oluflan bu savafl, aynen boflalmas› gere-

ken bir y›ld›r›m yükü gibi, do¤an›n bir kural›d›r. 30

Bu gibi bir ideolojik alt yap›ya sahip olan Conrad'›n neden Avusturya-Ma-

caristan'› bir savafl bafllatmaya sürükledi¤ini anlamak zor de¤ildi. Bu gibi dü-

flünceler dönemin sadece askeri flahsiyetleriyle s›n›rl› kalmam›flt›. Kurt Riezler,

yani Alman fiansölyesi Theobald von Bethman-Hollweg'in kiflisel dan›flman›

ve s›r dostu, 1914 y›l›nda flöyle yazm›flt›r:

Mutlak ve ezeli düflmanl›k, insanlar aras›ndaki iliflkilerin do¤as›nda var-

d›r. Her yerde gördü¤ümüz daimi nefret… insan tabiat›n›n bozulmas›n-

dan kaynaklanmamaktad›r, aksine do¤an›n ve yaflam›n kayna¤›n›n

özünde zaten bu vard›r. 31

I. Dünya Savafl› generallerinden Friedrich von Bernardi ise, savafl ve do-

¤adaki savafl›m kanunlar› aras›ndaki ba¤lant›y› flöyle kurmufltur:

Savafl biyolojik bir gereksinmedir, do¤adaki unsurlar›n çat›flmas› kadar

gereklidir; biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir, çünkü bu sonuçlar,

varl›klar›n temel özellikleriyle ilgilidir. 32

Görüldü¤ü gibi, I. Dünya Savafl›, savaflmay›, kan dökmeyi, ac› çekmeyi ve

çektirmeyi bir tür "geliflme" olarak gören, bunlar› de¤iflmez bir "do¤a kanunu"

sanan Avrupal› düflünür, general ve yöneticilerin yüzünden ç›km›flt›. Tüm bu

kufla¤› söz konusu kökten yanl›fl fikirlerle y›k›ma sürükleyen ideolojik kaynak

ise, Darwin'in "yaflam mücadelesi" ve "kay›r›lm›fl ›rklar" kavramlar›ndan bafl-

ka bir fley de¤ildi. 

I. Dünya Savafl› ard›nda 8 milyon ölü, yüzlerce harabeye dönmüfl flehir ve

milyonlarca yaral›, sakat, evsiz ve iflsiz insan b›rakt›. 

Bundan 21 y›l sonra bafllayan ve ard›nda yaklafl›k 55 milyon ölü b›rakan

Nazi savafl›n›n temeli de Darwinizm'e dayan›yordu. 
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I. Dünya Savafl›, Darwinizm'in ve dolay›s›yla kan dökmenin, geliflmek için birinci yol oldu¤u iddi-
alar›n› kabul eden düflünür ve yöneticiler yüzünden ç›km›fl ve milyonlarca insan›n ölümü, yaralan-
mas› ve flehirlerin y›k›m› ile sonuçlanm›flt›r. 
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DDaarrwwiinniizzmm''iinn  AAççtt››¤¤››  YYooll::  FFaaflfliizzmm

Darwinizm 19. yüzy›lda ›rkç›l›¤› beslerken, 20. yüzy›lda do¤up geliflecek

ve tüm dünyay› kana bulayacak bir ideolojinin de temellerini oluflturuyordu:

Nazizm.

Nazi ideologlar› da yo¤un olarak Darwinizm'den etkilen-

mifllerdir. Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg taraf›ndan flekil-

lendirilen bu teori incelendi¤inde, "do¤al se-

leksiyon", "seçici eflleflme", "›rklar aras› ya-

flam mücadelesi" gibi, Darwin'in Türlerin

Kökeni kitab›nda onlarca kez tekrarla-

nan kavramlara rastlan›r. Hitler ün-

lü kitab›na Kavgam (Mein Kampf)

ismini de, Darwinizm'in yafla-

m›n bir mücadele arenas› ol-

du¤u ve bu mücadelede üs-

tün gelenlerin hayatta kald›k-

lar› prensibinden esinlenerek

koymufltur. Kitab›nda özellik-

le ›rklar aras›ndaki mücade-

leden söz etmifl ve flöyle de-

mifltir:
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Fikri temelleri Darwinizm'e dayanan faflizm
milyonlarca insan›n ölümüne neden olmufl-
tur. Bu vahflet ideolojisi dünyan›n birçok fleh-
rini kana bulam›fl, caddeleri cesetlerle doldur-
mufltur. 
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"Tarih do¤an›n kendi kendine oluflturaca¤› yeni bir ›rksal hiyerarfli sonu-

cunda efli benzeri olmayan bir imparatorluk meydana getirecektir." 33

1933'deki ünlü Nürnberg mitinginde ise, "yüksek ›rk›n düflük ›rklar› ida-

re etti¤ini, bunun do¤ada görülen bir hak oldu¤unu ve tek mant›kl› hak oldu-

¤unu" ileri sürmüfltür. 34

Nazilerin Darwin'den etkilendikleri, bugün konunun uzman› olan tarihçi-

lerin hemen hepsi taraf›ndan kabul gören bir gerçektir. Faflizm'in Yükselifli (The

Rise of Fascism) isimli kitab›n yazar› Peter Chrisp de bu gerçe¤i flöyle ifade

eder:

"Charles Darwin'in insanlar›n maymunlardan evrimleflti¤i teorisi ilk kez

yay›nland›¤›nda alay konusu olmufltu, fakat daha sonra genifl bir alanda

kabul edilmiflti. Naziler Darwin'in teorilerini... savafl ve ›rkç›l›¤› hakl› gös-

termek için kulland›lar." 35

Tarihçi Hickman da Hitler'in Darwinizm'den etkilendi¤ini flöyle aç›klar:

"Hitler kat› bir evrimciydi. Psikozunun derinlikleri ne olursa olsun Mein

Kampf kitab› bir dizi evrim fikrini sergiler, özellikle de en uygunlar›n ya-

flam savafl› ve daha iyi bir toplum için za-

y›flar›n katledilmesi fikirlerine yer ve-

rir."36

Bu görüfllerle ortaya ç›kan Hitler, dün-

yay› efli benzeri hiç görülmemifl bir vahflete

sürükledi. Baflta Yahudiler olmak üzere,

pek çok etnik veya siyasi grup, Nazi ölüm

kamplar›nda feci bir zulme ve katliama ma-

ruz b›rak›ld›. Naziler'in iflgalleri ile baflla-

yan II. Dünya Savafl› ise, tam 55 milyon in-

san›n yaflam›na mal oldu. Dünya tarihinin

gördü¤ü bu en büyük felaketin arka plan›n-

da, Darwinizm'in "yaflam mücadelesi" kav-

ram› yer al›yordu. 
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içinde yaflamas›na neden oldu. 
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II. Dünya Savafl› ard›nda on milyon-
larca ölü ve yaral›, on milyonlarca aç,

evsiz ve korunmas›z insan, yüzlerce
y›k›lm›fl flehir ve tükenmifl ülke

ekonomileri b›rakt›. 



KKaannll››  ‹‹ttttiiffaakk::  DDaarrwwiinniizzmm  vvee  KKoommüünniizzmm

Sosyal Darwinizm'in sa¤ kanad›nda faflistler yer al›rken, sol kanad›nda ise

komünistler bulunur. Darwin'in teorisinin en ateflli savunucular› aras›nda, ko-

münistler her zaman için önemli bir yer tutmufltur. 

Darwinizm ile komünizm aras›ndaki bu iliflki, her iki "izm"in kurucular›-

na kadar uzan›r. Komünizmin kurucular› Marx ve Engels, Darwin'in Türlerin

Kökeni adl› kitab›n› yay›nlan›r yay›nlanmaz okumufllar ve kitaptaki "diyalektik

materyalist" yaklafl›ma hayran olmufllard›r. Marx ve Engels aras›ndaki mek-

tuplaflmalar, her ikisinin de Darwin'in teorisini "komünizmin do¤a bilimleri

aç›s›ndan temeli" sayd›klar›n› göstermektedir. Nitekim Engels Darwin'in de et-

kisiyle kaleme ald›¤› Do¤an›n Diyalekti¤i adl› kitab›nda Darwin'e övgüler ya¤-

d›rm›fl ve "Maymundan ‹nsana Geçiflte Eme¤in Rolü" adl› bölümde evrim te-

orisine kendince katk›lar yapmaya çal›flm›flt›r. 

Marx ve Engels'in yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Trotsky ve Stalin gibi

Rus komünistlerinin hepsi de, Darwin'in evrim teorisini benimsemifllerdir. Rus

komünizminin kurucusu say›lan Plekhanov, "Marksizm, Darwinizm'in sosyal

bilimlere uygulanmas›d›r"37 adl› sözüyle ünlüdür.  

Trotsky'nin ise "Darwinizm, diyalektik materyalizmin en büyük zaferi-

dir" fleklinde aç›klamalar› bulunmaktad›r. 38

Komünist kadrolar›n oluflmas›nda "Darwin'in e¤itimi"nin büyük rolü var-

d›r. Örne¤in Stalin'in, gençli¤inde bir din adam› iken Darwin'in kitaplar›

nedeniyle ateist oldu¤u da tarihçiler taraf›ndan not edilen bir gerçektir. 

Komünist rejimi Çin'de kuran ve milyonlarca insan› katleden Mao ise kur-

du¤u bu düzenin felsefi dayana¤›n›, "Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve

evrim teorisine dayanmaktad›r" diyerek aç›kça belirtmifltir.39

Darwinizm'in Mao ve Çin komünizmi üzerindeki etkisi, Harvard Üniver-

sitesi'nden tarihçi James Reeve Pusey'in, China and Charles Darwin (Çin ve

Charles Darwin) adl› araflt›rma kitab›nda detaylar›yla anlat›lmaktad›r. 

K›sacas›, evrim teorisi ile komünizm aras›nda kopmaz bir ba¤ vard›r. Ev-

rim teorisi, canl›lar›n bir tesadüf ürünü oldu¤unu iddia etmekle, ateizme söz-

de bilimsel bir dayanak sa¤lam›flt›r. Tamamen ateist bir ideoloji olan komü-

nizm de bu nedenle kaç›n›lmaz olarak Darwinizm'e ba¤l›d›r. Dahas›, evrim te-
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orisi do¤adaki geliflmenin çat›flma (yani "yaflam mücadelesi") sayesinde müm-

kün oldu¤unu ileri sürmekle, komünizmin temelinde yer alan "diyalektik ça-

t›flma" kavram›n› desteklemektedir. 

Komünizmin "diyalektik çat›flma" kavram›n›n 20. yüzy›l boyunca yakla-

fl›k 120 milyon insan› katletmifl bir "cinayet makinas›" oldu¤u düflünüldü¤ün-

de , Darwinizm'in dünyaya getirdi¤i felaketin boyutunu daha iyi anlamak

mümkün olur.

DDiiyyaalleekkttiikk  ÇÇaatt››flflmmaa  TToopplluummllaarr››  GGeelliiflflttiirrmmeezz,,  YY››kkaarr

Daha önce de belirtildi¤i gibi, Darwinizm canl›lar aras›ndaki çat›flman›n o

canl›lar› gelifltirdi¤ini öne sürerek, "diyalektik materyalizm" felsefesine sözde

bilimsel bir geçerlilik kazand›rm›flt›r. 
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Diyalektik materyalizm, ad›ndan da anlafl›ld›¤› gibi, "çat›flma" kavram›na

dayan›r. Bu felsefenin kurucusu olan Marx "e¤er çeliflme ve çat›flma olmasay-

d›, var olan herfley nas›lsa öyle kal›rd›" demiflti. Bir baflka sözünde ise "fliddet

yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir" 40 diyerek, geliflmek için

insanlar›, fliddet göstermeye, savafla ve kan dökmeye ça¤›rm›flt›. 

Marx'›n teorilerinin ilk siyasi uygulay›c›s› olan Lenin de "geliflme z›tlar›n

mücadelesidir" diyerek karfl›t fikirde olan insanlar›n daimi bir mücadele  için-

de olmalar›n› savunmufltur. Dahas› Lenin, bu mücadelenin ancak kan dökerek,

yani terör yoluyla yap›labilece¤ini s›k s›k belirtmifltir. Bolflevik ihtilalinden 11

y›l önce, 1906 y›l›nda Proletari dergisine yapt›¤› bir aç›klamada yer alan sözle-

ri  benimsedi¤i terörist yöntemi ortaya koymaktad›r:

Bizim ilgilenmekte oldu¤umuz olgu, silahl› mücadeledir; bu mücadele,

bireyler ve küçük gruplar taraf›ndan yürütülmektedir. Bir kesimi devrim-

ci örgütlere ait iken, öteki kesimler herhangi bir devrimci örgüte ba¤l› de-

¤ildirler. Silahl› mücadele, birbirlerinden kesinkes ayr›lmas› gereken,

farkl› iki amaca yöneliktir; önce bu mücadele kiflilere, liderlere ve ordu

ve polisteki görevlilere suikast yapmay› amaçlar, ikinci olarak, hem hü-

kümete ait hem de özel kiflilere ait para kaynaklar›na el koyar. El konu-

lan paralar k›smen parti kasas›na, k›smen özel silahlanma amac›na ve

ayaklanma  haz›rl›¤›na ve k›smen de tan›mlamakta oldu¤umuz mücade-

leye kat›lan kiflilerin geçimlerine gider. 41

20. yüzy›lda komünizme karfl› ç›kan en belirgin ideolojilerden biri faflizm-

dir. ‹lginç olan, komünizme karfl› oldu¤unu öne süren faflizmin, "çat›flma" kav-

ram›na en az komünizm kadar inanmas›d›r. Komünistler "s›n›f çat›flmas›"n›n

gereklili¤ine inan›rken, faflistler sadece bu çat›flman›n alan›n› de¤ifltirmifl ve

"›rklar ve uluslar aras› çat›flma" kavram›n› yüceltmifllerdir. Örne¤in Nazizmin

en önemli fikir kaynaklar›ndan ve önde gelen ›rkç›lardan Alman tarihçi Hein-

rich von Treitschke, "Uluslar ancak Darwin'in yaflam kavgas›na benzer flid-

detli bir rekabetle geliflebilirler..."42 diye yazm›flt›r.  

Hitler ise, Darwinizm'in çat›flmac› anlay›fl›ndan ald›¤› ilhamla flöyle de-

mifltir:

Do¤a güçlüler ile zay›flar aras›nda bir savafl, güçlülerin zay›flar üzerin-

deki mutlak galibiyetidir. E¤er böyle olmasayd›, do¤ada sürekli bir bo-
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zulma olurdu... Yaflayan savaflmak zorundad›r. Sürekli savafl›n bir yaflam

kanunu oldu¤u bu dünyada, savaflmak istemeyen yaflam hakk›na sahip

de¤ildir.43

Toplumlar›n güçlenmesi ve geliflmesi için savafl›n, çat›flman›n, kavgalar›n

ve kan dökmenin zorunlu oldu¤una inanan bu iki Sosyal Darwinist ideolojinin

20. yüzy›lda oluflturdu¤u tablo ise ortadad›r. On milyonlarca masum insan öl-

müfl, on milyonlarcas› yaralanm›fl veya sakat kalm›fl, ülke ekonomileri çök-

müfl, sa¤l›¤a, bilime, teknolojiye, e¤itime ve sanata ayr›lacak olan gelirler önce

silahlara, sonra da bu silahlarla aç›lan yaralar›n sar›lmas›na, y›k›lan ve harabe-

ye dönen flehirlerin tekrar inflas›na harcanm›flt›r. Çat›flman›n, kavgan›n ve te-

rörün insanlara geliflme de¤il, çöküfl getirdi¤i tarihte aç›k olarak görülmüfltür. 

Dünyada elbette ki z›tl›klar bulunmaktad›r. Do¤ada nas›l ayd›nl›k ile ka-

ranl›k, gece ile gündüz, so¤uk ile s›cak varsa, fikirlerde, uygulamalarda da z›t-

l›klar vard›r. Ancak fikri z›tl›klar çat›flmay› gerektirmez. Aksine z›tl›klar hoflgö-

rü, bar›fl, anlay›fl, sevgi, flefkat ve merhamet ile de¤erlendirilirse ortaya birçok

güzellikler ç›kar. Her fikri bir di¤eri ile k›yaslayan insan kendi fikrini daha da

gelifltirir veya eksiklerini görerek tamamlar. Karfl›t fikirleri savunan insanlar›n

konuflmalar›nda fikir al›flveriflleri olur veya yap›c› elefltiriler yap›l›r. Ancak bu-

nu Kuran ahlak›na uyan, samimi, affedici, bar›flç› ve alçakgönüllü insanlar ger-

çeklefltirebilirler. 

Bir insan› farkl› bir fikri savunuyor, farkl› bir dine inan›yor veya farkl› bir

›rktan geliyor diye öldürmek, ona ac› çektirmek ise çok büyük bir zalimliktir.

Sadece bu yüzden, tarih boyunca dünya üzerinde ayn› vatan›n evlatlar› birbir-

leri ile ölümüne mücadele etmifller, birbirlerini hiç ac›madan katletmifllerdir.

Veya farkl› ›rklardan veya uluslardan olan insanlar›, kad›n, çocuk ayr›m› yap-

madan katliamdan geçirmifllerdir. Bunu ise ancak karfl›s›ndaki insan›, geliflmifl

bir hayvan olarak gören, ona bir insan olarak de¤er vermeyen ve yapt›klar›n-

dan dolay› Allah'a hesap verece¤ine inanmayan insanlar yapabilirler. 

Karfl›t fikirlere karfl› gösterilecek tavr›n en güzeli ve en do¤rusu Kuran'da

bildirilmifltir. Fikir z›tl›klar› tarih boyunca yaflanm›flt›r ve bunlar›n en bilinenle-

rinden biri Hz. Musa ile onun döneminde yaflayan Firavun'dur. Firavun'un tüm

zalimli¤ine ve sald›rganl›¤›na ra¤men, Allah Hz. Musa'y› onu Allah'›n dinine

ça¤›rmas› ile görevlendirmifl ve kullanaca¤› yöntemi ise flöyle aç›klam›flt›r:
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Do¤ada z›tl›klar olmas›, in-
sanlar aras›ndaki çat›flma
ve kavgalar›n nedeni ola-
maz. Karfl›l›kl› sayg›, sevgi
ve hoflgörü ile, z›tl›klar ara-
s›nda uzlaflma sa¤lanabilir.
Kuran ahlak› insanlara hu-
zur ve nefle içinde bir hayat
sunarken, diyalektik çat›fl-
ma insanlara daima mutsuz-
luk, y›k›m ve ölüm getirir.



‹kiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azm›fl bulunuyor. Ona yumuflak söz

söyleyin, umulur ki ö¤üt al›p-düflünür veya içi titrer-korkar." (Taha Su-

resi, 43-44)

Hz. Musa Allah'›n emrine uyarak Firavun'a uzun bir süre hak dini anlat-

m›fl, onun inkar›n› ve insanlara zulmünü  engellemek için sab›rla her konuyu

aç›klam›flt›r. Firavun ise onun güzel ahlak›na ve sabr›na karfl›l›k sald›rganca bir

tutum göstermifl ve Hz. Musa'y› ve onun fikrine uyanlar› katledece¤ini söyle-

mifltir. Ancak onun bu tavr›n›n sonucunda kazanan Firavun olmam›flt›r. Aksi-

ne Firavun ve taraftarlar› bo¤ularak yok olmufllard›r. Hz. Musa ve onun yan›n-

da olanlar ise galip gelmifltir. 

Bu örne¤in de gösterdi¤i gibi, bir fikrin galip olmas› veya geliflmesi çat›fl-

ma, savafl veya sald›rganl›k ile sa¤lanmaz. Hz. Musa ve Firavun aras›ndaki

olaylar tarihin bir özeti niteli¤indedir; çat›flma ve zulüm yanl›lar›n›n de¤il, ba-

r›fl ve adalet yanl›lar›n›n galip gelece¤ini gösteren bir örnektir. Güzel ahlak,

hem dünyada hem de ahirette karfl›l›¤›n› her zaman bulur.  

DDaarrwwiinniizzmm  vvee  TTeerröörriizzmm

Buraya kadar inceledi¤imiz gibi, Darwinizm, 20. yüzy›lda insanl›¤› fela-

ketlere sürükleyen çeflitli fliddet yanl›s› ideolojilerin kökenidir. Ve bu ideoloji-

ler Darwinizm'e dayanarak, "kendinden olmayanla çat›flmay› veya savaflma-

y›" desteklemifller, hatta en önemli yöntemleri olarak benimsemifllerdir.. 

Dünya üzerinde farkl› inançlar, farkl› dünya görüflleri, farkl› felsefeler ol-

du¤u aç›k bir gerçektir. Ve tüm bu farkl› fikirlerin birbirlerine taban tabana z›t

özellikleri olmas› da son derece do¤ald›r. Ancak bu fikirler birbirlerini iki fark-

l› flekilde de¤erlendirebilirler:

1) Kendilerinden olmayanlar›n varl›klar›na sayg› gösterebilir, onlarla di-

yalog kurmaya çal›flabilir, "insanc›l" bir yöntem izleyebilirler. Ki bu Kuran ah-

lak›na uygun olan yöntemdir.

2) Kendilerinden olmayanlarla çat›flmak, kavga etmek, onlara zarar vere-

rek avantaj kazanmak yolunu seçebilir, yani "hayvani" davranabilirler. Bu da

materyalizmin yani dinsizli¤in yöntemidir.

"Terörizm" ad›n› verdi¤imiz felaket, bu ikinci bak›fl aç›s›n›n ifadesinden

baflka bir fley de¤ildir. 
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Bu iki yaklafl›m aras›ndaki fark› inceledi¤imizde, Darwinizm'in insanlar›n

bilinçalt›na afl›lad›¤› "insan, çat›flan hayvand›r" telkininin son derece etkili ol-

du¤unu görürüz. Belki çat›flma yolunu seçen insan ve gruplar›n ço¤unun Dar-

winizm'den, bu ideolojinin prensiplerinden haberi yoktur. Ama sonuçta felse-

fi temeli Darwinizm'e dayanan bir bak›fl aç›s›n› benimsemektedirler. Onlar› bu-

nun do¤rulu¤una inand›ran fley, "bu dünyada güçlüler ayakta kal›r", "büyük

bal›k küçük bal›¤› yutar", "savaflmak erdemdir", "insan savaflarak yücelir" gibi

temeli Darwinizm'e dayanan sloganlard›r. Darwinizm'i kald›r›n, bu sloganla-

r›n da alt› bofl kalacakt›r. 
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‹nsanlar  veya toplumlar
aras›nda fikri
uyuflmazl›klar olabilir.
Ancak bu uyuflmazl›klar›
çözmenin yolu hiçbir
zaman savafl, kavga veya
çat›flma de¤ildir. Tüm
anlaflmazl›klar Kuran'da
bildirildi¤i gibi karfl›l›kl›
sab›r, hoflgörü, flefkat ve
anlay›fl ile çözülmelidir.



Asl›nda Darwinizm kald›r›ld›¤›nda, geriye "çat›flmac›" bir felsefe kalma-

maktad›r. Yeryüzündeki insanlar›n büyük bölümünün inand›¤› üç ‹lahi din de

(Hristiyanl›k, Yahudilik ve ‹slam) çat›flmac›l›¤a karfl›d›r. Her üç din de, yeryü-

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

mesine, zulüm ve iflkence görmesine karfl› ç›kmaktad›r. Çat›flmay› ve fliddeti,

Allah'›n insanlar için belirlemifl oldu¤u ahlaka ayk›r› olan, anormal ve isten-

meyen kavramlar olarak kabul etmektedir. Oysa Darwinizm, çat›flmay› ve flid-

deti, mutlaka var olmas› gereken, do¤al, do¤ru ve meflru kavramlar olarak gör-

mekte ve göstermektedir.
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Özellikle gelecek nesillere refah içinde, mutlu ve huzurlu bir yaflam emanet etmenin tek yolu, Kuran ahlak›n›n
yafland›¤› toplumlar oluflturmakt›r. 
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Bu nedenle, e¤er birileri ç›kar da, ‹slam, Hristiyanl›k veya Yahudilik ad›-

na, bu dinlerin kavramlar›n› ve sembollerini kullanarak terör uygularsa, çat›fl-

mac›l›k körüklerse, bilin ki o kifliler Müslüman, Hristiyan veya Yahudi de¤il-

dir. Gerçekte bir Sosyal Darwinisttir. Din kisvesi alt›na gizlenmifltir, ama sami-

mi bir inanç sahibi de¤ildir. Dine hizmet etmek için ortaya ç›kt›¤›n› iddia etse

de, gerçekte dine ve dindarlara düflmand›r. Çünkü, bizzat dinin yasaklad›¤› bir

suçu, hem de insanlar›n gözünde dine karfl› savaflacak flekilde, zalimce iflle-

mektedir.

Dolay›s›yla dünyam›z› saran terör belas›n›n kökeni, herhangi bir ‹lahi din-

de de¤il, dinsizlikte, dinsizli¤in ça¤›m›zdaki tan›mlar› olan "Darwinizm" ve

"materyalizm"de gizlidir.

BBaarr››flfl  vvee  HHuuzzuurr  ‹‹sstteeyyeenn  HHeerr  ‹‹nnssaann,,  

DDaarrwwiinniizzmm  TTeehhlliikkeessiinnii  FFaarrkk  EEttmmeelliiddiirr

Herhangi bir sorunla mücadele ederken, as›l önemli olan o sorunun köke-

nini, as›l kayna¤›n› düzeltmektir. Örne¤in çevreye pis koku yayan bir çöplü-

¤ün çevresi ne kadar temizlenirse temizlensin, o çöplük koku yaymaya devam

edecektir. Al›nan tüm önlemler geçici, k›sa süreli olacakt›r. Çözüm çöpün kay-

na¤›n› temizlemek, çöpü tamamen ortadan kald›rmakt›r. Veya zehirli y›lanlar›

besleyip flehre b›rakan bir insan›n sonra bu y›lanlar›n insanlar› öldürmeye bafl-

lad›¤›n› görünce telafllan›p, tek tek y›lan av›na ç›kmas› da ak›lc› bir tedbir de-

¤ildir. Bu durumda tek çözüm zehirli y›lan üretimini tamamen b›rakmakt›r.

Dolay›s›yla, terörle mücadele etmek için tek tek teröristleri aramak ve onlar› et-

kisiz hale getirmeye çal›flmak etkin ve kal›c› bir çözüm de¤ildir. Dünyan›n te-

rörden kurtulabilmesi için, önce terörist yetifltiren ana kaynak tespit edilme-

li ve bu kaynak ortadan kald›r›lmal›d›r. Teröre as›l sebep olan ana kaynak

ise insanlar›n sapk›n  ideolojileri ve bu yönde ald›klar› e¤itimdir. 

Günümüzde dünyan›n hemen her ülkesinde, Darwinizm tüm okullarda

bilimsel bir gerçekmifl gibi okutulmaktad›r. Gençlere, Allah'›n kendilerini ya-

ratt›¤›, bir ruh, ak›l ve vicdan sahibi varl›klar olduklar›, öldükten sonra Allah

Kat›nda sorgulanarak, dünyada yapt›klar›ndan dolay› Allah'a hesap verecek-
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fiüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara 

vermeyi emreder; çirkin utanmazl›klardan, kötülükler-

den ve zorbal›klardan sak›nd›r›r...

(Nahl Suresi, 90)
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leri ve bu hesaba göre sonsuza kadar cennette veya cehennemde kalacaklar›

ö¤retilmemektedir. Aksine, rastlant›lar sonucunda oluflmufl, atalar› hayvanlar

olan, Allah'a karfl› sorumlu olmayan, bafl›bofl varl›klar olduklar› ve ancak sa-

vafl ve çat›flma ile üstün gelerek hayatta kalabilecekleri ö¤retilmektedir. Okul

hayat› boyunca bu telkini alan insanlar›n beyinlerini y›kamak, onlar› insanl›k

düflmanlar› haline getirmek, masum küçük çocuklar› katledecek kadar zalim-

lefltirebilmek ise bu aflamadan sonra çok kolayd›r. Bu tür bir e¤itim alm›fl genç-

leri her türlü sapk›n ideoloji kolayl›kla kendi saf›na çekebilir ve ona her türlü

vicdana ve akla ayk›r› eylemi yapt›rtabilir, ona her türlü sapk›nl›¤› ve zalimli-

¤i önemli bir amaç olarak gösterebilir. Son bir yüzy›ld›r dünyay› kas›p kavu-

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

Bu "e¤itim sistemi"nin ikinci büyük zarar› ise, e¤itimi dinden soyutlaya-

rak, dini cahil insanlar›n dünyas›yla s›n›rlamaya çal›flmas›d›r. "E¤itimli" olan-

lar, Darwinist-materyalist telkinle dinsizleflirken, din e¤itimsiz insanlar›n kont-

rolünde kalmaktad›r. Bu durumda, hurafe ve bat›l inançlar kolayca geliflebil-

mekte, din ad›na dine tamamen ayk›r› fikirler ortaya atan kifliler etkili olabil-

mektedir.

En son olaylar bu konuya çok aç›k bir örnektir. Allah'tan korkan, Allah'›

seven, ahirette her yapt›¤›ndan hesap verece¤ini bilen hiçbir insan, on binlerce

suçsuz insan›n ölümüne ve yaralanmas›na, binlerce masum çocu¤un öksüz ve-

ya yetim kalmas›na sebep olacak bir fleyi asla yapmaz. Bundan zarar görecek

her insan için Allah'a ayr› ayr› hesap verece¤ini ve her biri için cehenemde ac›

bir azapla karfl›l›k görece¤ini bilir. 

Sonuç olarak çözüm, terörün as›l kayna¤› olan Darwinist-materyalist e¤i-

time son vermek, gençleri gerçek bilimsel bulgular do¤rultusunda haz›rlanm›fl

bir müfredata göre e¤itmek ve onlara Allah korkusunu, ak›lc› ve vicdanl› dav-

ranmay› ö¤retmektir. Bunun sonucu, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi huzurlu,

güvenli, affedici, hoflgörülü insanlar›n oluflturdu¤u toplumlar olacakt›r.
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Sizi karanl›klardan nura ç›karmas›

için kuluna apaç›k ayetler indiren O'dur...

(Hadid Suresi, 9)



ugün Bat› dünyas› teröre baflvuran örgütlerden ya-

na endiflelidir ve bu endifle yersiz de¤ildir. Terörü

gerçeklefltiren ve buna destek olan tüm faillerin uluslararas› hukuk ve adalet ölçü-

lerinde cezaland›r›lmas› gerekti¤i de aç›kt›r. Ama bundan daha önemli olan, bu so-

runun çözümü için hangi uzun vadeli stratejilerin izlenmesi gerekti¤idir.

Buraya kadar yapt›¤›m›z de¤erlendirme, terörün ‹lahi dinlerde hiçbir yeri

bulunmayan bir insanl›k suçu oldu¤unu göstermekte, son dönemde günde-

me gelen "‹slami terör" kavram›n›n çarp›kl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu

ise bize önemli bak›fl aç›lar› sa¤lar:

1) Bat› dünyas›, özellikle ABD, elbette teröre karfl›

en cayd›r›c› tedbirleri alacakt›r ve 

BB

Sonuç:

Bat› Dünyas› 

‹ç‹n Öner‹ler



bunda hakl›d›r. Ama bunun herhangi bir dine ve onun mensuplar›na olma-

d›¤› gibi ‹slam'a ve Müslümanlara karfl› bir savafl olmad›¤›n›, aksine ‹s-

lam'›n faydas›na bir önlem oldu¤unu, çok aç›k bir flekilde ortaya koymal›-

d›r. "Medeniyetler Çat›flmas›" ismiyle 90'l› y›llarda ortaya at›lan tehlikeli senar-

yo, her ne pahas›na olursan olsun engellenmelidir. Medeniyetler aras›nda ça-

t›flma de¤il, hoflgörü ve bar›fl yaflanmal›d›r. 

2) Sevgi, dostluk, bar›fl ve kardefllik dini olan "Gerçek ‹slam"›n geliflme-

si ve ‹slam toplumlar› taraf›ndan anlafl›lmas› desteklenmelidir. ‹slam ülkele-

rindeki radikal fraksiyonlara karfl› kullan›lacak çözüm "zoraki sekülerlefltirme"

de¤ildir, aksine böyle bir politika kitleleri daha fazla tepkiye yöneltecektir. Çö-

züm, gerçek ‹slam'›n anlafl›lmas› yani; insan haklar›, demokrasi, özgürlük, gü-

zel ahlak, bilim, sanat, estetik gibi Kuran ahlak›n›n gere¤i olan kavramlar›

özümsemifl, insanl›¤a mutluluk ve yaflama sevinci sunan bir Müslüman mode-

linin yayg›nlaflmas›d›r.

3) Terörün kayna¤› cehalet ve ba¤nazl›kt›r ve bunun çözümü de e¤itimdir.

Teröre sempati duyan çevrelere, bunun ‹slam'a tamamen ayk›r› oldu¤u, aksine

bu flekilde ‹slam'a, Müslümanlara ve tüm insanl›¤a zarar vermifl olacaklar› an-

lat›lmal› ve bu kifliler barbarl›ktan ar›nd›r›lmalar› için e¤itilmelidirler. Ameri-

ka Birleflik Devletleri'nin bu yöndeki bir e¤itim politikas›n› desteklemesi çok

olumlu sonuçlar verecektir. 

4) ABD d›fl politikas› gerçekte son 10 y›l içinde dünyan›n farkl› bölgelerin-

deki Müslümanlar› çeflitli zulüm ve katliamlardan korumufltur. Bosna'daki üç

y›l süren S›rp katliamlar›, ancak ABD'nin devreye girmesi ile durdurulmufl ve

bir bar›fl imzalanabilmifltir. Ayn› flekilde Kosova'daki Müslüman Arnavutlar,

Amerikan müdahalesi ile S›rp teröründen korunmufltur. ABD, Çeçen sivillere

karfl› katliam boyutlar›na varan sald›r›lar düzenleyen Rusya'y› önemli yapt›-

r›mlarla dizginlemifltir. Bu politikalar hem güçlendirilerek devam etmeli hem

de dünya Müslümanlar›na anlat›larak, Amerika ve Bat› aleyhindeki gereksiz

önyarg›lar ortadan kald›r›lmal›d›r.

5) Komünist, faflist, ›rkç› ve di¤er ideolojilerden kaynaklanan teröre karfl›

da uzun vadeli kültürel çözümler gelifltirilmelidir. Bugün dünyan›n dört bir

yan›ndaki ülkelerde e¤itimin temelini materyalist ve Darwinist düflünce olufl-

turmaktad›r. Oysa Darwinizm -daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi- insan› sü-
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rekli çat›flan bir hayvan olarak gören, ancak çat›flman›n ve savafl›n insan› iler-

letece¤ine inanan ve her türlü teröre temel oluflturan çarp›k bir ideolojidir. Sa-

dece güçlülerin ayakta kalaca¤›n› savunan ve savafl› bir erdem olarak gören

Darwinizm as›rlard›r tüm dünyay› beladan belaya sürükleyen büyük bir ba-

takl›k gibidir. Bu nedenle de terörle mücadele s›ras›nda gerçeklefltirilecek adli

ve polisiye tedbirlerin yan› s›ra, tüm dünya genelinde büyük bir e¤itim sefer-

berli¤i de bafllat›lmas› gerekmektedir. Bu e¤itimin temelini de, Darwinizm ve

materyalizm aldatmacas›n›n gerçek yönünü gözler önüne sermek ve Allah'›n

insanlar için belirledi¤i güzel ahlak› herkese ö¤retmek oluflturmal›d›r. Özlenen

huzur ve istikrar ancak, dinin getirdi¤i ahlak›n güzellikleri insanlar aras›nda

yayg›n bir flekilde yafland›¤›nda sa¤lanacakt›r. Çünkü batakl›¤› kurutmadan,

bu beladan kurtulmak mümkün de¤ildir. 

Umulur ki bu gibi önlemler, dünyan›n terörizmden ve tüm di¤er ba¤naz,

kat›, vahfli yap›lanmalardan kurtulmas›na yard›mc› olacakt›r. Kendini

"Allah'›n inayeti alt›nda bir ulus" olarak tan›mlayan Amerika, temsil etti¤i

Hristiyan kültürüyle gerçekte Müslümanlar›n dostudur. Allah Kuran'da bu

gerçe¤e dikkat çekerek Hristiyanlar›n "insanlar içinde iman edenlere sevgi

bak›m›ndan en yak›n olanlar" (Maide Suresi, 82) oldu¤unu haber vermekte-

dir.

Tarihte birtak›m cahiller (örne¤in Haçl›lar) bu gerçe¤i anlamayarak iki di-

nin aras›nda çat›flmalara neden olmufllard›r. Ayn› senaryonun tekrarlanmama-

s› için gerçek Hristiyanlar›n ve Müslümanlar›n iflbirli¤i yapmas› gerekmekte-

dir. Zaten Amerika'daki üzücü olaydan sonra yaflanan geliflmeler de bu iflbirli-

¤inin tohumlar›n›n at›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu vahim terör olay› Hristi-

yan ve Müslüman toplumlar aras›nda bir yak›nlaflma bafllatm›fl, pek çok Hris-

tiyan›n ‹slam dinini daha yak›ndan tan›mak için çal›flmalar yapmas›na vesile

olmufl, Müslümanlar›n da Kuran'da tarif edilen gerçek ‹slam ahlak›n› anlat-

mak için çok daha ciddi bir gayret içine girmeleriyle sonuçlanm›flt›r. 

Tüm bu geliflmeler insanlar›n ‹slam ahlak›n› daha yak›ndan tan›yacakla-

r›n›n ve bugüne kadar sahip olduklar› tüm ön yarg›lardan s›yr›lacaklar›n›n da

bir müjdesi niteli¤indedir. 21. yüzy›l, Allah'›n izniyle, yeryüzüne özlenen bar›fl

ve huzuru getirmenin tek yolunun ‹slam ahlak›n›n yaflanmas› oldu¤unun an-

lafl›ld›¤› bir yüzy›l olacakt›r. 
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O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde)

kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' 

verendir... (Haflr Suresi, 24)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini

reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›-

l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z

maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda

çok aç›k bir "düzen" bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfl-

tür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim tara-

f›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya ça-

p›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na,

tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara

ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememekte-

dir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en
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büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek

sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar,

Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek

pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, bi-

yokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Dar-

winizm'in geçersizli¤ini görmekte, canlıların kökenini artık  yarat›l›fl gerçe¤iy-

le aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Yüce

Allah’›n yaratm›fl oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.  

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok çal›flma-

m›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r. 

DDaarrwwiinn''ii  YY››kkaann  ZZoorrlluukkllaarr

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n,

kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemi-

ne sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türle-

rin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› tür-

lerini 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; kendisi-

nin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kita-

b›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›laca-

¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kita-

b›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksi-

ne, teorinin 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›klayama-

maktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefltiri-
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ci bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo orta-

ya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAflfl››llaammaayyaann  ‹‹llkk  BBaassaammaakk::  HHaayyaatt››nn  KKöökkeennii  

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l önce il-

kel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir.

Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu-

¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fo-

sil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak

tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde dur-

mak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?
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Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul et-

medi¤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. Yani te-

oriye 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.

""HHaayyaatt  HHaayyaattttaann  GGeelliirr""

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip ol-

duklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl›

teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k olufl-

turabileceklerine inan›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 kon-

mufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir de-

lil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar ken-

diliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen

larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin

cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul gö-

rüyordu. 
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Ortaça¤'›n bilim anlay›fl›na göre cans›z maddelerden canl›lar›n oluflabilecekleri zan-
nediliyordu. Örne¤in aç›kta kalan etlerin üzerinde oluflan kurtlar›n kendi kendilerine
meydana geldikleri san›l›yordu. Ancak önce F. Redi'nin ve daha sonra L. Pasteur'ün

bulufllar› bu yanl›fl inanc› y›kt›.
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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 çürüttü.

Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle

özetlemiflti: 

"Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tari-

he gömülmüfltür." 44

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre di-

rendiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kar-

d›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k

hale geldi. 

2200..  YYüüzzyy››llddaakkii  SSoonnuuççssuuzz  ÇÇaabbaallaarr

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyo-

log Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tez-

lerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›.

Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak

zorunda kalacakt›: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karan-

l›k noktay› oluflturmaktad›r." 45

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerika-

l› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dün-

ya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleflti-

rerek 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 afla-

ma gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosfe-

rin gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›-

kacakt›. 46

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer or-

tam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 47

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen

tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitü-
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve ilkel dünya olarak nitelen-
dirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddi-
alar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li
y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin, yaflam›n oluflmas› için hiç-

bir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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sü'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

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›? 48

HHaayyaatt››nn  KKoommpplleekkss  YYaapp››ss››  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz dere-

cede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤›

bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en ge-

liflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir

hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla aç›k-

lanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan proteinlerin rast-

lant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için,

10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak

"imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan
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Miller'in, deneyini yapar-
ken ortaya att›¤› varsa-
y›mlar ve gerçek koflul-
lar karfl›laflt›r›ld›¤›nda
deneyin neden geçersiz
oldu¤u aç›kça görül-
mektedir. Asl›nda Miller,
deneyi ile evrimci varsa-
y›mlar› çürütmüfltür.



DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNAs›n›n içerdi¤i bil-

ginin, 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 sen-

tezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml›

olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var

olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu 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 flöy-

le itiraf eder:
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Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmala-

r› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini el-

de etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yol-

larla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorun-

da kalmaktad›r. 49

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 geçer-

siz k›lmaktad›r. 

EEvvrriimmiinn  HHaayyaallii  MMeekkaanniizzmmaallaarr››

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim me-

kanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimlefltiri-

ci güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim id-

dias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekaniz-

maya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Köke-

ni, 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¤› düflüncesine

dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsün-

de, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›z-

l› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri ev-

rimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Darwinistler do¤al seleksi-
yonu, yeni canl›lar meyda-
na getiren ola¤anüstü bir
mekanizma gibi düflünür-
ler. Oysa bu mekanizma,
sadece bir canl› popülas-
yonu içindeki zay›f ve ku-
surlu bireyleri ay›klamak-
ta, yeni bir genetik bilgi
üretmemektedir. Do¤al se-
leksiyon "evrimlefltirici"
bir mekanizma de¤ildir.



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"

demek zorunda kalm›flt›. 50

LLaammaarrcckk''››nn  EEttkkiissii

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dönemi-

nin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya

çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, can-

l›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›-

yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya  ç›k›-

yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek

a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uza-

m›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda,

yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüfltü¤ünü

iddia etmiflti. 51

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle kesinle-

flen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› ef-

sanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›y-

la tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

NNeeoo--DDaarrwwiinniizzmm  vvee  MMuuttaassyyoonnllaarr

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›n-

da, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i or-

taya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik se-

bebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler

ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Dar-

winizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›la-

r›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonla-

ra", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia et-
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mektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutas-

yonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine

her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA

çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluflan herhangi ras-

tgele bir etki ancak zarar verir. Ameri-

kal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu

flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve za-

rarl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle

etkisizdirler. Bu üç özellik, mu-

tasyonlar›n evrimsel bir geliflme

meydana getiremeyece¤ini gös-

terir. Zaten yüksek derecede

özelleflmifl bir organizmada mey-

dana gelebilecek rastlant›sal bir

de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya

da zararl›. Bir kol saatinde mey-

dana gelecek rasgele bir de¤iflim

kol saatini gelifltirmeyecektir.

Ona büyük ihtimalle zarar vere-

cek veya en iyi ihtimalle etkisiz

olacakt›r. Bir deprem bir flehri ge-

lifltirmez, ona y›k›m getirir. 52

Nitekim bugüne kadar hiçbir

yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenme-

di. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu-

¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim te-

orisinin "evrim mekanizmas›" olarak

Kal›t›msal bir hastal›k olan Mongolizm
bir mutasyon örne¤idir. Zihinsel ve fi-

ziksel bozukluk meydana getirir.

Bir deprem bir flehri nas›l gelifltirmez ve o
flehre sadece y›k›m getirirse, rastgele mutas-

yonlar da canl›lar› gelifltirmez, onlara ancak y›-
k›m, hastal›k, sakatl›k getirir. 



gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan ge-

netik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.)

Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al selek-

siyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu

gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir.
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Evrimcilerin iddia ettikleri ara geçifl formlar›na ait fosillerin bir tanesine bile fosil kay›tlar›nda rast-
lanmam›flt›r. Tarih boyunca bal›klar her zaman bal›k, kufllar her zaman kufl, insanlar ise her zaman

insan olarak var olmufllard›r. 
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Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl

olamaz.

FFoossiill  KKaayy››ttllaarr››::  AArraa  FFoorrmmllaarrddaann  EEsseerr  YYookk

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en aç›k

göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden

var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler bu fle-

kilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren

uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara tür-

ler"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 canl›lar yafla-

m›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 for-

mu" ad›n› verirler. 

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› gerekir. Darwin, Tür-

lerin 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

sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 53

DDaarrwwiinn''iinn  YY››kk››llaann  UUmmuuttllaarr››

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hum-

mal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastlanamam›fl-

t›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcile-

rin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve ku-
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sursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›-

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;

kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.54

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu ol-

madan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngö-

rülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok

güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir ata-

s› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o tü-

rün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma ta-

raf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yega-

ne 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 böy-

le olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan

baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama

e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde son-

suz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir. 55

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n

aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹‹nnssaann››nn  EEvvrriimmii  MMaassaall››

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n

kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern in-

san›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l ön-

ce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara

form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda

dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus
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2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu"

anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tü-

kenmifl 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 maymun türüne ait olduklar›n› ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir. 56

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan

olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecus-

lar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›-

na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü ger-

çekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanama-

m›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan

Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu ka-

bul eder. 57

Evrim yanl›s› gazete ve dergi-
lerde ç›kan haberlerde yan-
dakine benzer hayali "ilkel"
insanlar›n resimleri s›kl›kla
kullan›l›r. Bu hayali resimlere
dayanarak oluflturulan haber-
lerdeki tek kaynak, yazan ki-
flilerin hayal gücüdür. Ancak
evrim, bilim karfl›s›nda o ka-
dar çok yenilgi alm›flt›r ki ar-
t›k bilimsel dergilerde evrimle
ilgili haberlere daha az rast-
lan›r olmufltur.

SAHTE



Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"

s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izle-

nimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Ho-

mo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde

yaflad›klar›n› göstermektedir. 58

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapi-

ens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r. 59

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçer-

sizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan

Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin

içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n bi-

ri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. 60

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 bilimsel temeli ol-

mayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerin-

de 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, ortada maymunsu canl›-

lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak ka-

bul 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 "bilimsel" -ya-

ni somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan

sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin 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! Zuc-

kerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan
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bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yo-

rumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfle-

yin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu

kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkün-

dür. 61

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m in-

sanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan

ibarettir.

DDaarrwwiinn  FFoorrmmüüllüü!!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz ev-

rimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anla-

yabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia eder. Dolay›s›yla bu

iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi olufltur-

mufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› mey-

dana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor,

azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu

atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹s-

terseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduk-

lar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formü-

lü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan

Darwin'in dar görüfllü ç›kar›m-
lar›ndan biri de ispinozlarla il-
gilidir. ‹spinoz gagalar›ndaki
varyasyonu gözlemleyen Dar-
win, bu örnekte gözlemledi¤i
çeflitlenme olgusu ile tüm bir
canl›l›¤›n kökenini aç›klayabi-
lece¤ini sanm›flt›r. Gerçekte,
varyasyon tür s›n›rlar› içinde
kal›r ve bir "evrim" olufltur-
maz. 

Darwin'in ‹spinozlar›



fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktar-

da koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde

bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›-

fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bi-

le rastlant›sal oluflma ihtimali  10 -950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mla-

ra istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlar-

la kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n›

koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan 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 hep-

sini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden ke-

sinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bül-

bülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfil-

leri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuz-

lar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufltura-

mazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir

hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Son-

ra 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 ya-

ratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tama-

men ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bi-

le düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöözz  vvee  KKuullaakkttaakkii  TTeekknnoolloojjii

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 ce-

vap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler. Bu

›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve bey-
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nin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu

elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü ola-

rak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulundu-

¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla

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 dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi

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› kald›r›n ve

çevrenize bak›n. 

fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde

gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televiz-

yon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r

binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar,

dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliflti-

rilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu

kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik,

TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli

bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün gör-

me kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon siste-

mi 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¤›t-

tan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir gö-

rüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meyda-

na gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n te-

sadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran tele-

vizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü

oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin bira-

raya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadü-
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fen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen olufla-

mayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevrede-

ki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤›

ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri

elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gi-

bi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de kapa-

l›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi ta-

mamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›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 cihazlar›, 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 kalitede bir sese ulafl›lama-

m›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini dü-

flünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa

mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan

bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü

olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman mü-

zik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›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.

BBeeyynniinn  ‹‹ççiinnddee  GGöörreenn  vvee  DDuuyyaann  fifiuuuurr  KKiimmee  AAiittttiirr??

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufllar›n c›-

v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
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‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik

sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu

görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu

konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu

elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin

içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur

bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine

ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü

bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için gö-

ze, 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 santi-

metreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve

›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› ge-

rekir. 

MMaatteerryyaalliisstt  BBiirr  ‹‹nnaannçç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça

çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›nda-

ki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrim-

lefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›k-

lar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir

düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya mer-

kezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r.

Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insan-

lar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla

vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materyalist felse-

feye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane
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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 Lewontin, "ön-

ce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

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 ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, mater-

yalizme 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 sah-

neye girmesine izin veremeyiz. 62

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 var-

l›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› ya-

ratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n,

zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insan-

lar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flim-

flekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹la-

hi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam et-

mektedirler. 

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 sahip olan

bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz bi-

çimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

EEvvrriimm  TTeeoorriissii  DDüünnyyaa  TTaarriihhiinniinn  EEnn  EEttkkiillii  BBüüyyüüssüüddüürr

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi

alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve me-

deniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas›

imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin
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içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›n-

dan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite

ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charl-

ton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, ka-

ranfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bi-

lim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim te-

orisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak

yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan

alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne san-

ki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka

inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe hal-

k›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› put-

lara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok

Manzaray› seyreden
bir insan, gözleriyle,
önünde duran manza-
ray› seyretti¤ini zan-
neder. Oysa onun
gördü¤ü manzara,
beyninin arkas›ndaki
görme merkezinde
oluflmaktad›r. Bu
manzaray› izleyen ve
bu manzaradan zevk
alan protein ve ya¤-
dan oluflan beynin
kendisi olamaz. Bu
görüntüyü alg›layan
insan›n ruhudur.



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 bildirmek-

tedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürle-

mifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r.

(Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvan-

lar 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 inanmaya-

cak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselse-

ler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir top-

lulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n

gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmama-

s› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü,

bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla do-

lu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insan-

lar›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 ev-

reni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve

say›s›z kompleks sistemle donat›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› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etki-

lediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmekte-

dir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi

"bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler.

Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini

sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:
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(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir ge-

tirmifl oldular. (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. An-

cak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu

büyüsünü, Kuran'daki 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.

Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz

kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen

bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz konu-

su insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilim-

sellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya

hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anla-

m›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir.

Nitekim yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,

ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin ya-

k›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 ina-

n›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 63

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesa-

düfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin

en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddet-

li büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalk-

maya bafllam›flt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu

aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlıkla düflünmektedir.
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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)




