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Uzak Do¤u dinleri pekçok insan için büyük bir bilin-

mezdir. Hinduizm, Caynizm, Budizm, Sihizm, fiinto-

izm, Konfüçyüsçülük ve Taoculuk gibi dinlerin isimle-

ri say›ld›¤›nda genelde insanlar›n ak›llar›na tafltan ya da tahtadan

heykellere tap›nan, bu heykellere adaklar sunup sayg› gösterile-

rinde bulunan, lofl tap›naklarda ilginç ayinler düzenleyen toplu-

luklar gelir. Dünya üzerinde yaklafl›k 1.5 milyar kiflinin kabul et-

ti¤i bu bat›l dinler kasvetli bir hayat›, sapk›n ritüelleri, sosyal

adaletsizli¤i, dünyadan tamamen uzaklafl›p sefil koflullarda yafla-

may›, k›saca her yönüyle bat›l bir hayat› temsil etmektedirler. Bu

dinlere inananlar›n en temel yan›lg›lar› ise Allah’›n mutlak varl›-

¤›n› inkar edip, say›lar› yüz milyonu aflan putlara tap›nmalar› ve

bu putlardan bir karfl›l›k ya da yard›m görmeyi ummalar›d›r. 

Bu kitapta söz konusu Uzak Do¤u dinlerinin tüm çarp›k

yönleri, sapk›nl›klar›, ak›l ve mant›kla çeliflen uygulamalar›, ›rk-

ç›l›¤›, fliddeti ve vahfleti meflru gösteren ö¤retileri gözler önüne

serilecektir. Umudumuz, bu dinlerin mensubu olan insanlar›n da

ne kadar bat›l bir hayat yaflamakta olduklar›n› anlamalar›, insan

yap›m›, atalardan kalma geleneklere körü körüne uyman›n ken-

dilerini hem dünyada hem de ahiret hayat›nda ne kadar büyük

bir kayba u¤rataca¤›n›n fark›na varmalar› ve bir an önce tüm

bat›l inan›fllar›ndan vazgeçip Allah’a teslim olmalar›d›r. 
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● 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› felsefe-
nin 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› kaybetmesi-
ne ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin
bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani gö-
revdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zo-
runludur. 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 görülmüfltür.
● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, 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›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 
Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitapla-
r›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamak-
tad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan
kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda
kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçek-
lerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememekte-
dirler.
● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat oku-
nabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu
kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› bira-
rada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbir-
lerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n
tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet
olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son
derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yön-
tem, 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 eklenme-
sinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yuka-
r›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu-
¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu göre-
cektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak
birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.
● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,
flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba
ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüphe-
ci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du.
‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-
sefe 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 evrimcile-
rin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolo-
jilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-
maktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam-
berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isim-
lerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulul-
lah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içe-
ri¤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 ken-
dine 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 hedeflemektedir. 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
ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel
imani konular 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, ‹ngilte-
re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,
Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n
daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-
manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,
Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince,
Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kulla-
n›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi
pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›n-
dan 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 ol-
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maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,
kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmak-
tad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çü-
rütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi
biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sap-
k›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 kay-
naklanmaktad›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 yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedef-
lenmemektedir.

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

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fik-
ri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtar-
mada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitapla-
r› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma ama-
c›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu et-
kinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu 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 görüldü-
¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanla-
r›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlar-
dan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikat-
lerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabile-
cekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekil-
mek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizme-
tin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur
ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile ola-
cakt›r.
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Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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o¤u dinleri pekçok insan için büyük bir bilinmez-

dir. Hinduizm, Caynizm, Budizm, Sihizm, fiinto-

izm, Konfüçyüsçülük ve Taoculuk gibi dinlerin

isimleri say›ld›¤›nda genelde insanlar›n ak›llar›-

na tafltan ya da tahtadan heykellere tap›nan, bu

heykellere adaklar sunup sayg› gösterilerinde bu-

lunan, lofl tap›naklarda ilginç ayinler düzenleyen topluluklar gelir. ‹s-

lam, H›ristiyanl›k ve Yahudilik gibi Allah'›n vahyine dayal› ilahi dinler

–burada H›ristiyanl›¤›n ve Yahudili¤in ilk vahyedildikleri halleri kastedilmek-

tedir. Çünkü Yahudilik ve H›ristiyanl›k vahyedilmelerinden sonra tahrif edil-

mifl, orijinal hallerinden uzaklaflm›fllard›r- insanlar› ayd›nl›k, huzur dolu,

güvenli ve adaletli bir hayata ça¤›r›rlarken, dünya üzerinde yaklafl›k

1.5 milyar kiflinin1 kabul etti¤i Do¤u dinleri kasvetli bir hayat›, sapk›n

ritüelleri, sosyal adaletsizli¤i, dünyadan tamamen uzaklafl›p sefil ko-

flullarda yaflamay›, k›saca her yönüyle bat›l bir hayat› temsil etmekte-

dirler. Bu dinlere inananlar›n en temel yan›lg›lar› ise Allah'›n mutlak

varl›¤›n› inkar edip, say›lar› yüz milyonu aflan putlara tap›nmalar› ve

bu putlardan bir karfl›l›k ya da yard›m görmeyi ummalar›d›r. 

Asya halklar›n›n büyük bir bölümünün inand›klar› Hinduizm,

Budizm gibi dinler, pagan (putperest) inançlard›r. Budistler Buda hey-

kelleri önünde e¤ilir, onlara adaklar sunarlarken, Hindular milyonlar-

ca farkl› puta tap›nmaktad›rlar. Bir insan›n tafltan yap›lm›fl bir heykelin

güç sahibi oldu¤una, insanlara yard›m etme ya da ceza verme kudreti-

ni elinde bulundurdu¤una inanmas›n›n, bu tafl y›¤›n›na sayg› duyma-

s›n›n ya da ondan korkmas›n›n ne kadar büyük bir sapk›nl›k ve ak›ls›z-

l›k oldu¤u aç›kt›r. Üstelik Hinduizm gibi ineklere, maymunlara, farele-

re, a¤açlara ve nehirlere tap›nmay› emreden bat›l dinler insanlar› çok

daha büyük bir manevi sapk›nl›¤›n, cehaletin ve karanl›¤›n içine sürük-

lemektedirler. 
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Ancak bu gibi putperest inan›fllara sahip topluluklar tarihin her

döneminde var olmufllard›r. Allah'›n Kuran'da k›ssalar›n› haber verdi-

¤i pek çok mübarek elçisi benzer topluluklarla karfl›laflm›fl, onlar›

Allah'tan baflka varl›klara secde etmekten vazgeçip, sonsuz güç ve

kudret sahibi olan Rabbimiz'e iman etmeye davet etmifllerdir. Allah'›n

Kendisi'ne dost k›ld›¤›, hanif kulu Hz. ‹brahim'in, putperest kavmine

ça¤r›s› Ankebut Suresi'nde flu flekilde haber verilmektedir:

Siz yaln›zca Allah'tan baflka birtak›m putlara tap›yor ve birtak›m ya-

lanlar uyduruyorsunuz. Gerçek flu ki, sizin Allah'tan baflka tapt›klar›-

n›z, size r›z›k vermeye güç yetiremezler; öyleyse r›zk› Allah'›n Kat›nda

aray›n, O'na kulluk edin ve O'na flükredin. Siz O'na döndürüleceksi-

niz. (Ankebut Suresi, 17)

Günümüz putperestleri de Hz. ‹brahim'in kavminden farkl› de¤il-

dirler. Onlar da geçmiflteki putperestler gibi inançlar›n› "Biz atalar›m›-

z› bunlara tap›yor bulduk" (fiuara Suresi, 74) diyerek savunmaktad›r-

lar. Hurafelerle, bat›l ö¤retilerle beyinleri uyutulmufl olan bu insanlar,

içinde bulunduklar› büyük ak›ls›zl›¤› ve hastal›kl› ruh halini fark ede-

memekte, d›fl dünyadan soyutlanarak atalar›ndan miras ald›klar› din-

lerine dört elle sar›lmaktad›rlar. Oysa sahip olduklar› inançlar› ak›l ve

vicdanla bir kez olsun sorgulasalar, atalar›n›n izinden gitmeyi de¤il,

gerçe¤i ve do¤ruyu bulmay› hedefleseler, mutlaka kendilerini ve tüm

kainat› yoktan var etmifl olan Yüce Rabbimizin sonsuz güç ve kudreti-

nin fark›na varacaklard›r. Bunun ard›ndan da hurafelerle dolu hayatla-

r›ndan kurtulup, Allah'›n elçileri vesilesiyle insanlara bildirdi¤i hidayet

yolunu benimseyeceklerdir.

Bu kitapta söz konusu Do¤u dinlerinin tüm çarp›k yönleri, sapk›n-

l›klar›, ak›l ve mant›kla çeliflen uygulamalar›, ›rkç›l›¤›, fliddeti ve vahfle-

ti meflru gösteren ö¤retileri gözler önüne serilecektir. Umudumuz, bu

dinlerin mensubu olan insanlar›n da ne kadar bat›l bir hayat yaflamak-
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ta olduklar›n› anlamalar›, insan yap›m›, atalardan kalma geleneklere

körü körüne uyman›n kendilerini hem dünyada hem de ahiret hayat›n-

da ne kadar büyük bir kayba u¤rataca¤›n›n fark›na varmalar› ve bir an

önce tüm bat›l inan›fllar›ndan vazgeçip Allah'a teslim olmalar›d›r. 

Üzerinde duraca¤›m›z bir di¤er konu ise bu inan›fllar›n Bat› kültü-

rü üzerindeki derin etkisidir. Do¤u dinlerinin Bat›l› toplumlar›n düflün-

ce yap›s› üzerindeki etkisini ilk bak›flta anlamak biraz zordur. Ancak

18. yüzy›ldaki Ayd›nlanma felsefesi, ard›ndan gelen 19. yüzy›l mater-

yalizmi, Avrupa toplumlar›n› ilahi dinlerden uzaklaflt›rm›fl, oluflan ma-

nevi boflluk ise 20. yüzy›lda baflta Hinduizm ve Budizm olmak üzere

sahte Do¤u dinlerini Bat› düflünce dünyas›na tafl›m›flt›r. Din ahlak›n›n

toplum üzerindeki köklü etkisini ortadan kald›rmak, materyalist dün-

ya görüflünün benimsenmesini kolaylaflt›rmak ve manevi aray›fl içinde

olan insanlar› "Allah inanc›na karfl› ç›kan sahte bir din" ile yan›ltmak

girifliminde bu bat›l dinler önemli rol oynam›fllard›r. 

Baz› çevrelerce sözde "Milenyum Dini" ya da "21. yüzy›l›n dini" ta-

n›mlamas›yla çok yönlü propagandas› yap›lan ve Uzak Do¤u kültürü-

nün tüm bat›l ve pagan ö¤retilerini biraraya getiren New Age tarz›

ak›mlar ise bu dinlerin 21. yüzy›lda da Bat›l› toplumlar›n gündeminde

olaca¤›n› bizlere göstermektedir. Nitekim baflta Vatikan olmak üzere

çeflitli H›ristiyan topluluklar› da, Uzak Do¤u dinlerinden temel alan ve

Bat›l› toplumlarda h›zla yerleflen bu sahte ak›mlar›, içinde bulundu¤u-

muz yüzy›lda H›ristiyanl›¤›n karfl›s›ndaki en büyük tehlikelerden biri

olarak tan›mlamaktad›rlar. Vatikan taraf›ndan haz›rlanan ve baz› çev-

relerce "H›ristiyanl›¤›n yeni yorumu" olarak sunulan New Age Hareke-

ti'nin çarp›k yönlerinin sergilendi¤i "A Christian Reflection on the New

Age" (New Age'e H›ristiyan Bak›fl›)  bafll›kl› rapor, H›ristiyan dünyas›-

n›n da bu ak›m› ne kadar tehlikeli buldu¤unu ortaya koymaktad›r.2

Hiç flüphesiz, insanlar› Allah inanc›ndan uzaklaflt›ran, ilahi dinle-

rin insanlara tavsiye etti¤i güzel ahlak anlay›fl›n› ortadan kald›r›p yeri-

Harun Yahya
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ne materyalist ve bat›l inan›fllar› yerlefltirmeye çal›flan bu gibi ak›mlara

karfl›, Allah'a samimiyetle iman eden tüm insanlar›n birlik olarak çok

yönlü bir fikri mücadele yürütmeleri gerekmektedir. Bunun için yap›l-

mas› gerekenlerden biri, ilahi dinlerin insanlar› davet etti¤i bar›fl, hu-

zur, güven, adalet, eflitlik, yard›mlaflma, merhamet, flefkat ve sevgi do-

lu dünya ile bat›l dinlerindeki maddi ve manevi sapk›nl›¤› temel alan

hayat flekli aras›ndaki büyük uçurumu gözler önüne sermektir. Hiç

unutmamak gerekir ki, Bat›l› toplumlarda bu çarp›k dinlere sempati

duyan insanlar›n çok büyük bir bölümü öncelikle ilgi çekmeyi, farkl› ve

orijinal tav›rlarla dikkatleri üzerlerinde toplamay› amaçlamaktad›rlar.

Bir yandan da mutlulu¤u bu dinlerde bulacaklar› yan›lg›s›na kap›l-

maktad›rlar. Allah'›n elçileri vas›tas›yla insanlara gönderdi¤i hak dinle-

rin do¤ru yollar›ndan uzaklaflarak kendilerini iç karart›c›, kasvetli, kor-

ku ve s›k›nt› dolu bir dünyaya, çok büyük bir y›k›ma sürüklemektedir-

ler. 

Bilinmelidir ki, dünya ve ahiret hayat›nda gerçek mutluluk ancak

Allah'a gönülden iman etmek ve Allah'›n ayetlerine uymakla mümkün-

dür. Çünkü "... Allah, hakk›n ta Kendisi'dir. O'nun d›fl›nda, onlar›n

tapt›klar› ise, flüphesiz bat›l›n ta kendisidir..." (Hac Suresi, 62) ve; 

O Allah ki, O'ndan baflka ilah yoktur. Melik'tir (Bütün kainat›n mutlak

surette Hükümdar› olan); Kuddûs'tür (Hatadan, gafletten, her türlü ek-

siklikten mutlak surette çok uzak); Selam'd›r (Her türlü tehlikeden

kullar›n› selamete ç›karan); Mü'min'dir; Müheymin'dir (Gözetici, Ko-

ruyucu); Aziz'dir; Cebbar'd›r (Diledi¤ini zorla yapt›rmaya muktedir

olan); Mütekebbir'dir (Herfleyde ve her hadisede büyüklü¤ünü göste-

ren). Allah, (müflriklerin) flirk kofltuklar›ndan çok yücedir. (Haflr Sure-

si, 23)

Harun Yahya
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

o¤u Dinleri denildi¤i zaman ilk akla gelen ço¤u za-

man Hinduizm'dir. Çünkü Hinduizm yaklafl›k 900

milyon takipçisiyle, ‹slam dini ve H›ristiyanl›ktan

sonra dünya üzerinde en fazla kifli taraf›ndan kabul

gören üçüncü dindir. Hindistan, Nepal ve Endonez-

ya'daki nüfusun önemli bir bölümü baflta olmak üze-

re, Hinduizmi dünya nüfusunun yaklafl›k yüzde 15'i

kabul etmektedir. Hindistan nüfusunun yaklafl›k

yüzde 90'›n› oluflturan 700 milyon kifli Hindudur. 

Asl›nda Hinduizmi bir din olarak tan›mlamak do¤ru de¤ildir. Çün-

kü ‹slam dini, H›ristiyanl›k ve Yahudilik Allah'›n vahyine dayal› hak

dinlerken (Yahudilik ve H›ristiyanl›k vahyedilmelerinden sonra tahrif edilmifl-

lerdir), Hinduizm bir felsefe, yaflay›fl flekli, as›rlard›r süregelen bat›l gele-

neklerden oluflan bir kültürdür. Bu nedenle de kitab›n ilerleyen bölüm-

lerinde Hinduizm bat›l bir din olarak tan›mlan›rken, gerçekte as›rlard›r

var olan putperest Hindu kültürü kastedilmektedir.

Tarih boyunca ‹ndus Irma¤› çevresinde de¤iflik gelenekleri ve

inançlar› olan farkl› uygarl›klar yaflam›flt›r. Hindistan birçok kez istila

edilmifltir. Bilinen en eski istilac›lar ise Aryanlard›r. Aryanlar, MÖ 2500-

1500 y›llar› aras›nda kuzeybat›dan gelerek tüm Kuzey Hindistan'› iflgal

etmifllerdir. Hindistan topraklar›n› sadece askeri anlamda iflgal etmekle

kalmam›fl, yeni bir Hindu uygarl›¤› oluflturmufllard›r. Bunu yaparken de

bu topraklardaki yerleflik kültürün baz› geleneklerini koruyup, baz›lar›-

n› de¤iflitirip, Aryan kültürünü temel alarak yeni bir inanç meydana ge-

tirmifllerdir. Yerli Hindu halk› siyah tenli iken Aryanlar beyaz tenli, uzun

boylu bir ›rkt›r, bu nedenle de oluflturulan yeni kültür ›rkç› temeller üze-

rine kurulmufl, beyaz olanlar kay›r›lm›fl, yerli halk ise afla¤›lanm›flt›r. 

Aryanlar›n MÖ 1000 y›llar›nda Sanskritçeyi kullanarak yazd›klar›

Vedalar ise, Hinduizmin ilk metinleri olarak kabul edilmifltir. Vedalar›n
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ard›ndan zaman içinde farkl› kifliler taraf›ndan yeni metinler oluflturul-

mufl ve bunlar›n hepsi biraraya getirilip Hindu dininin sapk›n inançlar›-

n› anlatan sözde kutsal metinleri olarak kabul edilmifltir. Dolay›s›yla

Hinduizm Allah'›n vahyine de¤il, istilac› ve savaflç› bir topluluk olan Ar-

yanlar›n yaz›tlar›na dayanan "insan yap›m›" bir inan›flt›r. ‹ngilizlerin

1829 y›l›nda Hindistan'› istilas›n›n ard›ndan Hinduizm ismiyle

an›lacak olan bu din, gerek temel ald›¤› bat›l metinler, gerek y›l-

lard›r süregelen ilkel gelenek ve töreler, gerekse tüm ritüel ve

uygulamalar›yla karmakar›fl›k bir hurafeler toplam›d›r. Bu

inan›fl›, tek bir kitaba ba¤l› olan, kurallar› belirlenmifl, ku-

rucusu olan bir inanç olarak tan›mlamak da mümkün

de¤ildir. Hinduizm köyden köye, kasabadan kasaba-

ya, hatta aileden aileye çok büyük farkl›l›klar tafl›-

makta, bu farkl›l›klar da Hinduizmin "kifliye özel

bat›l bir yaflay›fl flekli" oldu¤u ger-

çe¤ini gözler önüne sermekte-

dir. History of Hindu Imperialism

(Hindu Emperyalizminin Tari-

hi) isimli kitab›n yazar› Swami

Dharma Theertha bu durumu

flu flekilde aç›klar:

Aç›kças›, kimin Hindu oldu¤unu ve

19

Hindu münzevileri (Sadhular) aç-
l›k, sefalet ve ac› dolu bir hayat
sonucunda "Brahma'ya ulaflacak-
lar›na" inan›rlar. Oysa onlar›n
"kendi kendine eziyet" halini alan
bu sapk›n uygulamalar› ‹slam ah-
lak›na tamamen ayk›r›d›r. Allah
Kuran'da "…Allah, kullar için zu-
lüm istemez." (Mümin Suresi, 31)
fleklinde buyurmaktad›r.



Hinduizmin ne oldu¤unu tam olarak söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Bu

sorular tekrar tekrar araflt›rmac›lar taraf›ndan de¤erlendirilmifl ve bu soru-

lara flimdiye kadar tatmin edici herhangi bir cevap verilememifltir. Hindu-

izm, teizm (Allah'›n varl›¤›na inanma), ateizm, politeizm (çok tanr›c›l›k),

Adwitizm, Dwaitizm, Saivizm, Vaishanavizm ve benzeri dinlerin her türü-

nü içinde bar›nd›r›r. Do¤aya tapma, atalara tapma, hayvanlara tap›nma,

putlara tapma, fleytana tapma, sembollere tapma, kendi kendine tapma ve

tanr›ya tapmay› içerir. Birbirleriyle çeliflen bu felsefeler herhangi bir s›ra-

dan insan›n kafas›n› kar›flt›racakt›r. Hinduizmin içinde barbar uygulama-

lar ve karanl›k bat›l inançlardan, en mistik ayinler ve dikkat felsefelere ka-

dar tüm aflamalara ve çeflitlere yer vard›r."3

1947-1964 y›llar› aras›nda ba¤›ms›z Hindistan'›n ilk Baflbakan› olan

Pandit Nehru da Hinduizmi benzer flekilde tan›mlamaktad›r:

20

Sadhular (Hindu çilekefl) yar› ç›plak, aç ve susuz bir flekilde sokaklar-
da yaflarlar. Saç sakallar› birbirine kar›flm›fl, toz ve pislik içinde bir gö-
rünümleri vard›r. Bu sefil yaflam› bir erdem olarak kabul ederler.
Ancak ibadet ad› alt›ndaki bu uygulamalar›, onlara, Allah'›n dilemesi
d›fl›nda, ne dünyada ne de ahirette bir fayda sa¤lamayacakt›r.



Hinduizm bulan›k, keskin hatlarla tan›mlanamayan, çok yönlü, her insana

göre de¤iflen bir inançt›r. Onu tam olarak tan›mlamak çok zordur. Hatta

kelimenin gerçek tan›m›yla bir din olup olmad›¤›n› söylemek de çok zor-

dur. Bugünkü haliyle geçmiflte de oldu¤u gibi en yükse¤inden en alça¤›na

kadar, hatta birbirine karfl› ve birbiriyle çat›flan her türlü inanc› ve ibadeti

içine almaktad›r.4

Özetlemek gerekirse Hinduizm, putperestli¤in ve bat›l inançlar›n

en alçalt›c› flekillerine izin verebilmekte, fleytana, putlara, a¤açlara, da¤-

lara, nehirlere, bitkilere tapanlar› bat›l bir inan›fl›n alt›nda birlefltirmek-
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tedir. Hatta öyle ki kiflilerin istedik-

leri putlara tap›nmalar›n›, kendi

putlar›n› kendilerinin oluflturmas›n›,

türlü hurafeler ve bat›l inan›fllar üretip bunlar› din

olarak kutsallaflt›rmalar›n› mümkün k›lmaktad›r. Bu

anlay›fl ise zaten her yönüyle sapk›n olan Hinduizmi,

yaklafl›k 300 milyon farkl› puta sahip, milyonlarca tü-

revi olan, her yönüyle bat›l, karanl›k bir yaflam flekli

haline getirmifltir. Üstelik bu, insanlar›n yirmi dört

saatini kontrol eden bask›c› ve totaliter bir yaflamd›r.

Bat›l Hindu geleneklerini; aile hayatlar›nda, insanlar

aras›ndaki iliflkilerde, kitab›n ilerleyen bölümlerinde

detayl› olarak inceleyece¤imiz adaletsiz sosyal dü-

zende, ›rkç›l›¤a varan çarp›k milliyetçilik anlay›fl›n-

da, di¤er toplumlara olan düflmanl›kta, ülke politika-

lar›nda, hatta nas›l yemek yenece¤inden nas›l y›kan›-

laca¤›na kadar hayat›n her alan›nda görmek müm-

kündür. Hindular tüm hayatlar›n› Hindu metinlerin-

de yazd›¤› flekliyle geçirdikleri takdirde "do¤ru yola"

ulaflacaklar›n› zanneder, bundan dolay› çok büyük

bir yan›lg›ya düflerler. Çünkü Hinduizmin hem dün-

ya hayat› hem de ahiret hayat› için hiçbir güzellik va-

at etmesi mümkün de¤ildir. Hinduizm bat›ld›r ve

hak karfl›s›nda mutlaka yok olacakt›r. Rabbimiz flu

flekilde buyurmaktad›r:

De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç flüphesiz bat›l

yok olucudur." (‹sra Suresi, 81)

22



23



24



25

induizmin kendi içinde birçok farkl› türevi oldu-

¤u için, bu bat›l inanc›n ö¤retilerini kesin hatlarla

tespit etmek, inan›fllar›n› s›n›fland›rabilmek ve

bunun ard›ndan tüm sapk›n yönlerini teker teker

ortaya koymak mümkün de¤ildir. Ancak Hindu

dini hakk›nda bilinen en temel gerçek, bu dinin

insanlar› putlara tap›nmaya teflvik eden, pagan

bir inanç oldu¤udur.

Hindular›n nas›l bir Allah inanc›na sahip olduklar›n› anlamak ol-

dukça zordur. Çünkü her farkl› Hindu toplulu¤unun, kasaban›n, köyün,

hatta ayn› aile içinde yaflayan bireylerin dahi birbirlerinden farkl› inanç-

lar› bulunabilmektedir. Ancak bu din üzerine araflt›rma yap›ld›¤›nda

Hinduizmin putperest bir din oldu¤u sonucuna ulafl›l›r. Bu gerçe¤e ra¤-

men, Hindular as›rlard›r süregelen putperest geleneklerini çok farkl› fle-

killerde yorumlamaktad›rlar. Milyonlarca farkl› puta tapmalar›na, bu

putlar›n cezaland›rma ve mükafatland›rma gibi pek çok sözde üstün gü-

ce sahip olduklar›na inanmalar›na ra¤men, Hindular genelde putperest

olduklar›n› kabul etmezler. "Brahma" ad›n› verdikleri "evrensel bir ruha"

inand›klar›n›, di¤er putlar› Brahma'n›n yans›malar› olarak gördüklerini,

dolay›s›yla Hinduizmin tek tanr›l› bir inanç oldu¤unu söylerler. 

Oysa bu, ‹slam dini ile hiçbir flekilde ba¤daflmayan sapk›n bir anla-

y›flt›r ve zaten putperestlik de budur. Üstelik Hinduizmin putperest bir

din oldu¤unu anlamak için herhangi bir araflt›rmaya ya da uzun süre

gözlemler yapmaya da gerek yoktur. Hindistan'›n dört bir yan›n› saran

milyarlarca put bu gerçe¤i tüm aç›kl›¤›yla gözler önüne sermektedir. 

Kuran ayetlerinde de putperestli¤in tarifi çok aç›k bir flekilde yap›l-

maktad›r. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) döneminde de putlara

tapan baz› Arap topluluklar›, tüm evrenin yarat›c›s› ve hakimi olan

Allah'›n varl›¤›na inan›yor, ancak tapt›klar› putlar›n Allah'tan baflka güç-

leri olduklar›n› san›yor, kimi zaman da onlara "arac›" olarak tap›n›yor-
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lard›. Hinduizmdeki Brahma inanc› ile bir k›s›m cahiliye devri Araplar›-

n›n bu putperest inançlar› büyük bir benzerlik göstermektedir. Allah, bu

insanlar›n nas›l bir yan›lg› içinde olduklar›n› Kuran'da flöyle haber verir:

...O'ndan baflka veliler edinenler (flöyle derler:) "Biz, bunlara bizi

Allah'a daha fazla yaklaflt›rs›nlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Allah,

kendi aralar›nda hakk›nda ihtilaf ettikleri fleylerden hüküm verecektir.

Gerçekten Allah, yalanc›, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. (Zümer

Suresi, 3)

Nitekim flekil olarak da cahiliye putperestli¤i ile Hinduizm olduk-

ça benzerdir. Hindular da sözde ilahlar›na ibadet etmekte, yemekler

sunmakta, sayg› göstermekte, onlardan korkmaktad›rlar. Hinduizmin

pagan bir din oldu¤u aç›kt›r ve tüm ö¤retileri bu aç›k gerçe¤i ortaya koy-

maktad›r. 

Bir Müslüman için Hinduizmin gerçek tan›m›n› yapmak oldukça

kolayd›r. Çünkü iman edenlerin önlerinde hakk› bat›ldan ay›ran bir reh-

ber bulunmaktad›r. Bu rehber Rabbimiz'in tüm insanlara do¤ruyu yan-

l›fltan ay›ran bir hidayet rehberi olarak gönderdi¤i Kuran'd›r. 

Allah'› "Bir ve Tek" olarak tan›yan ‹slam dini, bu tevhid inanc› üze-

rine kuruludur ve Müslümanlar "La ‹lahe ‹llAllah" (Allah'tan baflka ilah

yoktur) gerçe¤ine iman eden, muvahhid kimselerdir. Rabbimiz insanla-

r› yaratma amac›n› "Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet et-

sinler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetiyle bizlere haber vermifl-

tir. Tüm insanlar Allah'a teslim olmak, sadece O'na dua edip yaln›zca

O'ndan yard›m istemek ve hiçbir fleyi Rabbimiz’e ortak koflmamakla so-

rumlu tutulmaktad›rlar. Bir ayette flu flekilde buyurulmaktad›r:

De ki: "Ben, dini yaln›zca O'na halis k›larak Allah'a ibadet etmekle em-

rolundum." (Zümer Suresi, 11)

"Öyleyse sen yüzünü Allah'› birleyen (bir hanif) olarak dine,

Allah'›n o f›trat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r..."
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(Rum Suresi, 30) ayetiyle de bizlere bu gerçek hat›rlat›lmaktad›r.

Allah, kainat›n ve kainattaki kusursuz düzenin tek sahibidir, ya-

rat›c›s›d›r ve tek koruyucusudur. Evreni yoktan var eden, ona

belli bir düzen veren, gökleri, yeri ve en küçü¤ünden en büyü¤ü-

ne kadar tüm canl›lar› yaratan, onlara hayat ve r›z›k verendir. Fa-

t›r Suresi'nde flu flekilde buyurulmaktad›r:

(Allah) Geceyi gündüze ba¤lay›p-katar, gündüzü de geceye ba¤-

lay›p-katar; Günefl'i ve Ay'› emre amade k›lm›flt›r, her biri ad›

konulmufl bir süreye kadar ak›p gitmektedir. ‹flte bunlar› (yara-

t›p düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur.

O'ndan baflka tapt›klar›n›z ise, 'bir çekirde¤in incecik zar›na' bi-

le malik olamazlar. (Fat›r Suresi, 13)

Tüm kainat› üstün bir yarat›l›flla var eden Rabbimiz, ilmiy-

le herfleyi kuflatm›flt›r. Baflka varl›klar› Allah'a ortak koflanlar,

cans›z putlar›n önünde secde edip sayg› gösterisinde bulunurlar-

ken çok büyük bir günah ifllemektedirler. Çünkü Allah tüm mül-

kün gerçek sahibidir, övülmeye, itaat edilmeye ve flükredilmeye

gerçek lay›k oland›r. Bir ayette bu gerçek flu flekilde haber veril-

mektedir:
De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'›m, diledi¤ine mülkü verirsin

ve diledi¤inden mülkü çekip-al›rs›n, diledi¤ini aziz k›lar, dile-

di¤ini alçalt›rs›n; hay›r Senin elindedir. Gerçekten Sen, herfleye

güç yetirensin." (Al-i ‹mran Suresi, 26)

Harun Yahya
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Canl› cans›z tüm varl›klar› çepeçevre kuflatm›fl olan Rabbimiz, söy-

ledi¤imiz her sözde, akl›m›zdan geçen her düflüncede, yapt›¤›m›z her ifl-

te bize flahittir. O insanlar›n içlerinden geçirdiklerinden, gizlice tasarla-

d›klar›ndan haberdar olan, gizlinin gizlisini bilendir: 

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kuran'dan

okudu¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki,

ona (iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmaya-

l›m. Yerde ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta (sak-

l›) kalmaz. Bunun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir

Kitap'ta (kay›tl›) olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Yeryüzündeki her varl›k Allah'a muhtaçt›r. Allah ise; insan›n sahip

oldu¤u her türlü eksiklikten münezzehtir, hiçbir fleye ihtiyac› olmayan-

d›r. Allah Kendisi'ne yegane s›¤›n›lan, ihtiyaç duyuland›r. Kendisi'nden

yard›m beklenmesi, medet umulmas› gereken de yaln›zca O'dur. Allah,

ezeli ve ebedi olan, daima diri oland›r:
Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve

uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›-

z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arka-

lar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilminden

hiçbir fleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun Kürsüsü, bütün gökleri ve ye-

ri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek yü-

cedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

Allah sonsuz güç sahibidir, herfley O'nun bilgisi ve emri dahilinde

hareket eder. Gökten yere kadar bütün ifller Allah'›n emriyle gerçeklefl-

mektedir. Ölümler, do¤umlar, do¤a olaylar›, akla gelebilecek her ifl, her

olay Allah'›n emriyle oluflmaktad›r. En küçü¤ünden en büyü¤üne kadar

al›nan her karar, yap›lan her faaliyet Allah'›n izni iledir. Ayn› flekilde vü-

cudunuzdaki trilyonlarca hücrenin iflleyifli, bu hücrelerin her birinin

içinde bulunan organellerin tek tek yerine getirdikleri bütün görevler, bu

hücreleri besleyen sistemler ve daha sayamayaca¤›m›z türlü detaylar

Harun Yahya
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Allah'›n kontrolündedir. Bunun yan›nda, bofllukta dönüp durmakta olan

Dünya'dan, Dünya'n›n üzerindeki tek bir kar›ncan›n beslenmesinden

üremesine kadar hayat›n› devam ettirmesi için gereken tüm faaliyetlere

kadar herfley yine Allah'›n izniyle gerçekleflir. Rabbimiz "... O'nun, al-

n›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur..." (Hud Suresi,

56) ayetiyle bu gerçe¤i bizlere bildirir. 

Hiçbir insan ya da varl›k Allah'tan ba¤›ms›z müstakil bir güce sa-

hip de¤ildir. Tüm varl›klar Allah'a boyun e¤mifltir. Göklerde ve yerde ne

varsa Allah'a teslim olmufltur ve O'nun kontrolündedir. Hiç kimse

Allah'›n kontrolü ve dilemesi d›fl›nda hareket edemez, tek bir söz dahi

söyleyemez. Allah, bütün alemlerin sahibidir. Tüm kuvvet sadece

Allah'›n elindedir. Bu gerçe¤i unutup da, ne kendine ne bir baflkas›na -

Allah'›n dilemesi d›fl›nda- en küçük bir yard›ma bile güç yetiremeyecek

tafltan, topraktan varl›klardan medet ummak, insana hem dünyada hem

de ahirette çok büyük hüsran getirir. Allah Araf Suresi'nde flöyle buyur-

maktad›r:

Kendileri yarat›l›p dururken, hiçbir fleyi yaratamayan fleyleri mi ortak

kofluyorlar? Oysa (bu flirk kofltuklar› güçler ve nesneler) ne onlara bir

yard›ma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yard›m etme¤e. Onlar› hi-

dayete ça¤›r›rsan›z size uymazlar. Onlar› ça¤›r›rsan›z da, suskun dursa-

n›z da size karfl› (tutumlar›) birdir. Allah'tan baflka tapt›klar›n›z sizler

gibi kullard›r. E¤er do¤ru iseniz, hemen onlar› ça¤›r›n da size icabet et-

sinler. Onlar›n yürüyecek ayaklar› var m›? Ya da tutacaklar› elleri mi

var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa iflitecek kulaklar› m› var? De ki:

"Ortak kofltuklar›n›z› ça¤›r›n, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz

bile açt›rmay›n. Hiç flüphesiz, benim velim Kitab'› indiren Allah't›r ve O

salihlerin koruyuculu¤unu (velili¤ini) yap›yor. O'ndan baflka tapt›klar›-

n›z ise size yard›ma güç yetiremezler, kendilerine de. E¤er onlar› do¤ru

yola ça¤›r›rsan›z iflitmezler. Onlar› sana bakar (gibi) görürsün, oysa on-

lar görmezler bile. (Araf Suresi, 191-198)
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Hinduizmi inceledi¤imizde son derece sapk›n, bat›l, ilkel, ak›l ve

mant›kla çeliflen bir ritüeller dini ile karfl›lafl›r›z. Onlar tüm hayatlar›n›

hayali ilahlar›na cahilce ibadet ederek geçirirler. Hindistan'›n her yerin-

de bu Hindu putlar›n› görmek mümkündür: tap›naklarda, evlerde, kü-

çük yol üstü ibadet yerlerinde, girintili ç›k›nt›l› tafl yontularda, reklam-

larda, takvim yapraklar›nda, film afifllerinde, dükkanlarda, mücevher

tasar›mlar›nda, biblolarda, ev süslemelerinde... K›saca Hinduizmin etki-

li oldu¤u ülkelerde hayat›n her alan› bu putlarla çevrilmifltir.

Allah Fat›r Suresi'nde böyle kimselerin durumlar›n› bizlere flu flekil-

de haber vermektedir:

E¤er onlara dua ederseniz, duan›z› iflitmezler, iflitseler bile size cevap

veremezler. K›yamet gününde ise, sizin flirk koflman›z› tan›mayacaklar-

d›r. (Bunu herfleyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) haber ver-

mez. (Fat›r Suresi, 14)

Hindular›n putperest olmad›klar›n› iddia etmelerinin nedenlerin-

den biri ise, bu inanc›n saçmal›¤›n›n dünyadaki hemen her sa¤duyulu

insan taraf›ndan bilindi¤inin fark›nda olmalar›d›r. Tap›nd›klar› putlar›n

asl›nda put olmad›¤›n›, kendilerini "Brahma"ya veya "evrensel ruha"

ulaflt›racak arac›lar say›ld›¤›n› iddia ederken fark›na varamad›klar› ger-

çek ise, bu iddian›n zaten tarih boyunca tüm putperestlerin iddias› olu-

fludur. Baflta da belirtti¤imiz gibi, Peygamberimiz Hz. Muhammed

(sav)'in dönemindeki cahiliye devri müflrikleri de tapt›klar› putlara ken-

dilerini Allah'a yaklaflt›rs›nlar diye tapt›klar›n› ileri sürmüfllerdir. Bu

sapk›n inanca kap›lmalar›n›n nedeni ise - hem cahiliye devri müflrikleri-

nin hem de Hindular›n - atalar›ndan miras kalan ö¤retilere körü körüne,

sorgulamadan inanmalar›d›r. Hz. ‹brahim ile putperest kavmi aras›nda

geçen ve Kuran'da haber verilen bu konuflma, putperestlerin tarih bo-

yunca süregelen bu ba¤nazl›¤›n› göstermektedir:
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Hani, babas›na ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demiflti.

Demifllerdi ki: "Putlara tap›yoruz, bunun için sürekli onlar›n önünde

bel büküp e¤iliyoruz."

Dedi ki: "Peki, dua etti¤iniz zaman onlar sizi iflitiyorlar m›?"

Ya da size bir yararlar› veya zararlar› dokunuyor mu?

"Hay›r" dediler. "Biz atalar›m›z› böyle yaparlarken bulduk." (fiuara Su-

resi, 70-74)

Hinduizmi sempatik gösterme propagandas›n›n öncüleri sadece

Hindular de¤ildir. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde daha detayl› olarak in-

celeyece¤imiz materyalist ve Darwinist çevreler de bu propagandada

önemli bir rol üstlenmektedirler. Ancak Bat› toplumlar›nda putperestli-

¤e karfl› H›ristiyan gelene¤inden gelen do¤al bir tepki vard›r. H›ristiyan-

l›k zaman içinde ilk vahyedildi¤i halinden uzaklafl›p dejenere olmuflsa

da bu gibi temel de¤erlerini korumufltur. Günümüzde de H›ristiyan top-

lumlar› putperestli¤i bir çeflit sapk›nl›k, Hinduizmi de putperest bir

inanç olarak görmektedirler. Bu nedenle de Hindu inan›fllar›n›n Bat›l›

toplumlarda yerleflmesini hedefleyen çevreler, "evrensel ruh" tan›m›n›

kullanarak bu sapk›nl›¤› putperestlikten uzak bir görüntüyle kamufle et-

meye çal›flmaktad›rlar. Bu aldatmacan›n bozulmas› içinse, çözüm Hin-

duizm'e inanan insanlar›n düflünmeye, vicdanlar›n›n sesini dinlemeye

ve ak›llar›n› kullanmaya davet edilmeleridir. Allah, Kendisi'nden baflka

ilahlar edinerek cahilce sapan insanlar› vicdanlar›yla hareket etmeye

flöyle davet etmemizi bizlere bildirmifltir: "...De ki: "Öyleyse, O'nu b›ra-

k›p kendilerine bile yarar da, zarar da sa¤lamaya güç yetiremeyen bir-

tak›m veliler mi (tanr›lar) edindiniz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile

gören (basiret sahibi) eflit olabilir mi? Veya karanl›klarla nur eflit ola-

bilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratmas› gibi yaratan ortaklar buldu-

lar da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeflti? De ki: "Allah,

herfleyin yarat›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici oland›r." (Rad Suresi, 16)
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HHiinndduullaarr  MMiillyyoonnllaarrccaa  PPuuttaa  TTaappaarrllaarr
"‹slam ve Budizm" isimli kitab›m›zda detayl› olarak inceledi¤imiz

bat›l Budist inan›fllar, Buda heykellerine sapk›nca tap›nmay›, heykellere

yiyecekler sunmay›, açl›k ve sefalet içinde Buda'ya kendini adamay› em-

retmektedir. (Bkz. ‹slam ve Budizm, Harun Yahya, Aral›k 2002, Araflt›rma

Yay›nc›l›k) Hinduizm'de ise bu putlar›n say›s› 300-350 milyona kadar

ç›kmaktad›r. Çünkü her yönüyle bat›l bir ö¤reti olan Hinduizme göre

her Hindu kendi putunu yapabilir, istedi¤i canl› ya da cans›z varl›¤a

sapk›nca tapabilir. Her üç Hinduya ortalama bir tane put düflmesi bu di-

nin ne kadar büyük bir hurafe oldu¤unu en aç›k flekilde ortaya koymak-

tad›r. 

Hindular insan, hayvan, bitki, mekan ve olaylar gibi milyonlarca

farkl› varl›¤› veya olguyu put edinebilirler. Her kasaba kendi uydurma

ilah›na sahiptir. Her kasaban›n ya da köyün giriflinde y›lan, maymun ve

daha farkl› putlar›n temsil edildi¤i heykellere rastlan›r. Her Hindu evi-

nin de kendi putlar› vard›r. Hatta ayn› aile içinde dahi her bireyin farkl›

putlara secde etti¤i görülmektedir. Sabahlar› putlar›n› flark›larla ve ›fl›k

oyunlar›yla uyand›rd›klar›n› düflünür, onlar› temizler, onlara çiçekler,

yemekler, sütler sunarlar. Allah putperest kavimlerin bu büyük aldan›fl-

lar›n› ve kendilerine ilah edindikleri varl›klar›n hiçbir fleye güç yetireme-

yeceklerini "Onlar›n yürüyecek ayaklar› var m›? Ya da tutacaklar› elle-

ri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa iflitecek kulaklar› m›

var?.." (A'raf Suresi, 195) ayetiyle bizlere haber vermektedir. 

Hindular putlar›na bu flekilde tap›n›rlarken, çok büyük bir sapk›n-

l›k içinde olduklar›n›, yapt›klar›n›n ak›l ve mant›kla çeliflti¤ini düflün-

mez, her hareketlerini bir ibadet olarak görürler. Oysa onlar›n tahtadan,

tafltan putlara ya da sözde ilahlar›na tapmalar›, Allah'›n vahyine dayal›

tüm dinlerde fliddetle yasaklanan çok büyük bir günaht›r. Allah'›n d›fl›n-

da canl› ya da cans›z baflka varl›klara tapanlar Kuran'da müflrikler, yani

Harun Yahya
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Allah'a flirk koflanlar, olarak tarif edilir. fiirk Allah'›n d›fl›ndaki varl›kla-

ra, Allah ile eflit ya da Allah'tan daha fazla de¤er vermek demektir. Yani

flirk koflan kifli sevgisini, ilgisini Allah'tan ziyade bu varl›¤a yöneltir,

Allah'tan baflka ilahlar edinir. Baz› müflrikler Allah'›n varl›¤›n› aç›kça in-

kar ederlerken, baz›lar› Allah'la birlikte kendi sözde ilahlar›na da tap-

maktad›rlar. Kuran'da flirk konusuyla ilgili pek çok ayet bulunmaktad›r

ve Allah flirk koflanlar› affetmeyece¤ini bildirmektedir. Bu ayetlerden ba-

z›lar› flu flekildedir:

Gerçekten, Allah, Kendisi'ne flirk koflulmas›n› ba¤›fllamaz. Bunun d›-

fl›nda kalan› ise, diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah'a flirk koflarsa, do¤rusu

büyük bir günahla iftira etmifl olur. (Nisa Suresi, 48)

…Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a

ibadet edin. Çünkü O, Kendisi'ne ortak koflana flüphesiz cenneti haram

k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri atefltir. Zulmedenlere yard›mc› yoktur.

(Maide Suresi, 72)

Hiç flüphesiz, Allah, Kendisi'ne flirk koflanlar› ba¤›fllamaz. Bunun d›fl›n-

da kalanlar ise, (onlardan) diledi¤ini ba¤›fllar. Kim Allah'a flirk koflarsa

elbette o uzak bir sap›kl›kla sapm›flt›r. (Nisa Suresi, 116)

Bir ayette ise Hz. Lokman'›n o¤luna flu flekilde bir ö¤üt verdi¤i ha-

ber verilmektedir: 

…Ey o¤lum, Allah'a flirk koflma. fiüphesiz flirk, gerçekten büyük bir zu-

lümdür." (Lokman Suresi, 13)

Hindu inan›fllar›ndaki sapk›n ritüeller, tek tek tarif edilemeyecek

kadar detayl› ve karmafl›kt›r. Hindu yaz›tlar›nda her bir put ile ilgili ay-

r› bölümler, efsaneler, özel ritüeller, kurban törenleri vard›r. Söz konusu

efsanelerde putlar›n her birinin kendi aile hayatlar›, düflmanlar›, zaafla-

r›, h›rslar›, insanüstü güçleri, cezaland›rma yöntemleri vard›r. Ayr›ca bu

putlar›n dokunduklar›, üzerine binip yolculuk yapt›klar›, birarada bu-

lunduklar› canl› – cans›z her varl›k da Hindular taraf›ndan cahilce kut-

sal görülürler. Günlük yaflam da bu putlar aras›nda bölüfltürülmüfltür.
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Hindular bu putlar›n varl›¤›na da, onlar›n tüm bu özelliklere sahip ol-

duklar›na da tam anlam›yla inan›rlar. Hindular›n en çok de¤er verdikle-

ri putlar ise üç tanedir. Bunlar Brahma, Vishnu, Shiva'd›r. Brahma'n›n

sözde var etme özelli¤ine sahip oldu¤una inan›l›r. Vishnu'nun koruyu-

cu, Shiva'n›n ise yok edici oldu¤una inan›l›r. Hinduizm daha bunlar gi-

bi milyonlarca bat›l inan›fl üzerine kuruludur. Ancak çocuk masallar›n-

da rastlanabilecek garip hikayeler, insanlara bir din olarak sunulur. Oy-

sa ‹slam dini Allah'›n vahyine, Rabbimiz'in "Bat›l, ona önünden de, ar-

d›ndan da gelemez. (Çünkü Kur'an,) Hüküm ve hikmet sahibi, çok

övülen (Allah)tan indirilmedir. (Fussilet Suresi, 42) ayetiyle tarif etti¤i

Kuran'a dayal›d›r. Rabbimiz Bakara Suresi'nde flu flekilde buyurmakta-

d›r:

Harun Yahya
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Brahma, Vishnu ve Shiva Hindular›n en çok de¤er verdikleri üç sözde
ilahlar›d›r. Putperest Hindu inan›fllar›na göre bu üç hayali ilah›n çeflitli özel-
likleri ve kabiliyetleri vard›r. Oysa ak›l ve sa¤duyu sahibi bir insan›n tafltan,
tahtadan yap›lm›fl heykelleri güç ve kudret sahibi bir varl›k zannetmesi, on-
lardan medet ummas› mümkün de¤ildir. 
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Hindular Ganefla ad›n›
verdikleri putlar›na her
f›rsatta sapk›nca sayg›
gösterilerinde bulunurlar.
Ak›l ve mant›kla çeliflen
bu garip ritüeller onlara
hem dünyada hem de
ahirette büyük bir kay›p
getirecektir.



... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›l› birbirinden)

ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kuran... (Bakara Suresi, 185)

Allah'a iman eden bir insan tüm hayat›n› Rabbimiz'in raz› olaca¤›

gibi geçirir, Kuran ayetlerinde bildirilen hükümlere titizlikle uyar. Mü-

min derin Allah korkusu ve Allah sevgisi, samimi iman› ve güçlü vicda-

n› ile tan›n›r. Hayat›n›n her an›nda vicdan›n›n sesini dinledi¤i için do¤-

ru ile yanl›fl› birbirinden ay›rabilir, feraset ve basiret sahibidir, ak›ll›d›r.

Kuran ahlak›ndan uzaklafl›p, atalar›ndan gördükleri geleneklere uyma-

n›n insan› ne kadar büyük bir kayba u¤ratt›¤›n›n fark›ndad›r. Bu üstün

vas›flardan yoksun olan müflriklerin içinde bulunduklar› durum ise

ayetlerde flu flekilde haber verilmektedir:

"Siz yaln›zca Allah'tan baflka birtak›m putlara tap›yor ve birtak›m ya-

lanlar uyduruyorsunuz. Gerçek flu ki, sizin Allah'tan baflka tapt›klar›-

n›z, size r›z›k vermeye güç yetiremezler; öyleyse r›zk› Allah'›n Kat›nda

aray›n, O'na kulluk edin ve O'na flükredin. Siz O'na döndürüleceksi-

niz." (Ankebut Suresi, 17)

De ki: " Allah'›n d›fl›nda (tanr› diye) öne sürdüklerinizi ça¤›r›n. Onlar›n

göklerde ve yerde bir zerre a¤›rl›¤›nca bile (hiçbir fleye) güçleri yetmez;

onlar›n bu ikisinde hiçbir ortakl›¤› olmad›¤› gibi, O'nun bunlardan hiç-

bir destekçi olan› da yoktur. (Sebe Suresi, 22)

Tüm müflrikler gibi Hindular da tap›nd›klar› putlar›n Allah'tan ba-

¤›ms›z, müstakil güçlere sahip olduklar› yan›lg›s›na düflerler. Önünde

secde ettikleri tafltan, tahtadan heykellerin kendilerini duyduklar›n›, ifl-

ledikleri günahlar›n fark›nda olduklar›n› zannederler. Bu heykellerin in-

sanlara zarar verebilece¤ine, onlar› lanetleyebilece¤ine inan›rlar. Oysa

bu düflünceleriyle hem Allah'a flirk koflarak çok büyük bir günah iflle-

mekte, hem de ak›l ve mant›kla çeliflen çok büyük bir ç›kmaza girmekte-

dirler. Rabbimiz müflrikleri bu büyük ç›kmazdan kurtulmaya flöyle da-

vet etmektedir: 
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Allah; sizi yaratt›, sonra size r›z›k verdi, sonra sizi öldürmekte, daha

sonra sizi diriltmektedir. Ortaklar›n›zdan bunlardan herhangi birini ya-

pacak var m›? O, flirk kofltuklar›ndan münezzeh ve yücedir. (Rum Sure-

si, 40)

Hindular›n sapk›n ritüelleri saymakla bitmeyecek kadar fazlad›r.

Örne¤in Hindular, tap›naklar›n›n içinde yer alan ikonalara çok büyük

bir sayg› gösterirler. Sayg›n bir konuk gibi bu cans›z heykellere  hizmet

eder, sevgi sunar, ilgi gösterirler. Y›kanmalar› ve içmeleri için su, giysi,

çiçekler, tütsü ve daha pek çok farkl› fley sunarlar. Bu putlar her gün san-

ki bir canl› uyand›r›l›yor gibi özenle uyand›r›l›r, giydirilir, Hindular ta-

raf›ndan ziyaret edilirler; kendilerine ibadet edilir ve daha sonra istira-

hate terk edilirler. Hindu bayramlar›nda topluca putlara hediyeler, su-

nular verilerek, oruç tutularak, ilahiler söyleyerek hiçbir gücü olmayan

anlams›z eflyalara karfl› fluursuzca ba¤l›l›klar›n› kan›tlamaya çal›fl›rlar.5

Hiçbir Hindu tüm bunlar›n ne derece saçma ve küçük düflürücü oldu¤u-

nu fark etmez. Bir tafl› ya da tahtay› uyand›rmaya kalkman›n, onu giy-

dirme ya da onunla konuflman›n ne kadar büyük bir ak›ls›zl›k ve saçma-

l›k oldu¤unu kavrayamaz. Ancak flizofreni hastalar›nda görülen türde

bir hezeyan sergilediklerinin bilincine varamaz. Rabbimiz putperestlerin

bu sapk›n inançlar›n› bizlere flu flekilde bildirmektedir:

(‹brahim) Dedi ki: "Peki, dua etti¤iniz zaman onlar sizi iflitiyorlar m›? Ya

da size bir yararlar› veya zararlar› dokunuyor mu?" "Hay›r" dediler. "Biz

atalar›m›z› böyle yaparlarken bulduk." (fiuara Suresi, 72-74)

Hinduizmin sapk›n inan›fllar›na göre inekler, maymunlar, baz› kufl

türleri, baz› ay› türleri, geyikler, filler, baz› timsah türleri, kedigiller, fa-

reler, baykufllar, kargalar, köpekler de sözde kutsald›rlar6 ve tüm bu hay-

vanlara da hayali ilahlar›na gösterdikleri sayg›y› gösterirler. Örne¤in

Rajputana Tap›na¤›'ndaki farelere kimse dokunmaz; bu farelere dokun-

mak çok büyük bir günah olarak görülür.7 Kendisine en çok sayg› göste-
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Hindular için put-
lara yiyecek sun-
mak çok önemli
bir ritüeldir. Tüm
Hindular bir tafla
yemek sunman›n
ne kadar büyük
bir saçmal›k oldu-
¤unu düflünmek-
sizin, atalar›ndan
ald›klar› bu bat›l
gelenekleri fluur-
suzca devam et-
tirirler.



rilen hayvan ise hiç flüphesiz inektir. Yolda bir inekle karfl›laflan ya da bir

inek resmi gören Hindular üstün güçlere sahip, "tüm insanl›¤›n anas›" ve

herfleyiyle kutsal bir sözde ilahla karfl›laflt›klar›n› düflünür ve bu ine¤e

sayg› gösterisinde bulunmaya bafllarlar. 

‹nekler sapk›n Hindu inançlar›na göre yer, gök ve atmosferin anas›

say›lmaktad›r. Bu nedenle de inekler ve öküzler caddelerde, al›flverifl

merkezlerinde veya diledikleri her yerde serbestçe dolaflabilirler. ‹nek

etinin yenmesi yasakt›r, öldürülmeleri de kanunla yasaklanm›flt›r. ‹nek-

lerin d›flk›lar› Hindularca kutsal ve ayn› zamanda da çok faydal› olarak

görülür. Çok say›da hastal›¤› tedavi etti¤ine ve adetlere göre insan ruhu-

nu ar›nd›rd›¤›na inand›klar›ndan dolay› kutsal görülmekte, içilmekte ve
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bir ilah olarak kabul etmeleri son

derece dikkat çekicidir.



yenmektedir.8 ‹neklere tap›nman›n - hem de bu denli i¤renç ritüeller uy-

gulaman›n - ne kadar büyük bir akli, ahlaki ve ruhi bozukluk oldu¤u

aç›kt›r. E¤itimli, üniversite mezunu, belli bir entelektüel seviyeye ulafl-

m›fl Hindular›n dahi bu sapk›n gelenekten asla ödün vermemesi ise,

Hinduizmin insanlar üzerindeki büyük etkisini tüm aç›kl›¤›yla ortaya

koymaktad›r. Hindu gelenekleriyle ak›llar› örtülmüfl olan bu insanlar

neyi niçin yapt›klar›n›n dahi fark›nda de¤ildirler, analiz yeteneklerini ve

do¤ruyu yanl›fltan ay›rt edebilme özelliklerini tamamen kaybetmifller-

dir. Ve hiç düflünmedikleri bir gerçek daha vard›r: Tüm putlar› biraraya

gelseler dahi Allah'tan gelecek bir azaptan onlar› "hiç kimse ya da hiçbir

varl›k, hiçbir flekilde" koruyamayacakt›r. Allah Araf Suresi'nde müflrik-

lere flu flekilde haber vermektedir. 

Kendileri yarat›l›p dururken, hiçbir fleyi yaratamayan fleyleri mi ortak

kofluyorlar? Oysa (bu flirk kofltuklar› güçler ve nesneler) ne onlara bir

yard›ma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yard›m etmeye. (Araf Sure-

si, 191-192)

‹ne¤in Hindularca sözde bir ilah olarak görülmesi oldukça dikkat

çekicidir. Çünkü Rabbimiz Kuran'da özellikle buza¤›y› tanr› edinenlere

birçok ayetle dikkat çekmekte ve "fiüphesiz, buza¤›y› (tanr›) edinenle-

re Rablerinden bir gazab ve dünya hayat›nda bir zillet yetiflecektir. ‹fl-

te Biz, 'yalan düzüp-uyduranlar›' böyle cezaland›r›r›z." (Araf Suresi,

152) fleklinde buyurmaktad›r. Ayetlerde Hz. Musa'n›n yanlar›ndan ayr›l-

mas›n›n ard›ndan ‹srailo¤ullar›n›n da buza¤›y› put edindikleri ve ona ta-

p›nd›klar› haber verilmektedir. Ayetlerde flu flekilde buyurulmaktad›r:

Hani Musa ile k›rk gece için sözleflmifltik. Ama sonra siz, onun arkas›n-

dan buza¤›y› (tanr›) edinmifl ve (böylece) zalimler olmufltunuz. (Bakara

Suresi, 51)

Böylece onlara bö¤üren bir buza¤› heykeli döküp ç›kard› "‹flte sizin ve

ilah›n›z, Musa'n›n ilah› budur; fakat (Musa) unuttu" dediler. Onun ken-
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‹neklere tap›nman›n ne kadar büyük bir akli, ah-
laki ve ruhi bozukluk oldu¤u aç›kt›r.
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yüzy›lda böylesine ak›l-
d›fl› bir inanca sahip
olmas› insan› hay-
rete düflüren bir
durumdur.



dilerine bir sözle cevap vermedi¤ini ve onlara bir zarar veya fayda sa¤-

lamaya gücü olmad›¤›n› görmüyorlar m›? (Taha Suresi, 88-89)

Andolsun, Musa size apaç›k belgelerle geldi. Sonra siz onun arkas›ndan

buza¤›y› (tanr›) edindiniz. ‹flte siz (böyle) zalimlersiniz. Hani sizden mi-

sak alm›fl ve Tur'u üstünüze yükseltmifltik (ve): "Size verdi¤imize (Kita-

ba) s›ms›k› sar›l›n ve dinleyin" (demifltik). Demifllerdi ki: "Dinledik ve

bafl kald›rd›k." ‹nkârlar› yüzünden buza¤› (tutkusu) kalplerine sindiril-

miflti. De ki: "‹nan›yorsan›z, inanc›n›z size ne kötü fley emrediyor?" (Ba-

kara Suresi, 92-93)

(Tura gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan bö¤ürme-

si olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler. Onun kendileriy-

le konuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-iletmedi¤ini (hidayete

erdirmedi¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›) edindiler, de zulmedenler ol-

dular. (Araf Suresi, 148)

fiüphesiz, buza¤›y› (tanr›) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya

hayat›nda bir zillet yetiflecektir. ‹flte Biz, 'yalan düzüp-uyduranlar›' böy-

le cezaland›r›r›z. (Araf Suresi, 152)

Demifllerdi ki: "Musa bize geri gelinceye kadar ona (buza¤›ya) karfl› bel

büküp önünde e¤ilmekten kesinlikle ayr›lmayaca¤›z." (Taha Suresi, 91)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi ‹srailo¤ullar› buza¤›ya "tutkuyla" ba¤-

lanm›fl, Hz. Harun ise onlar› bu sapk›nl›ktan vazgeçmeleri için birçok

kez uyarm›flt›r. Taha Suresi'nde Hz. Harun'un kavmine yapt›¤› flu uyar›-

s› haber verilir:

"Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düflürüldünüz (denendiniz).

Sizin as›l Rabbiniz Rahman (olan Allah)d›r; flu halde bana uyun ve em-

rime itaat edin" demiflti. (Taha Suresi, 90)

Hz. Musa kavmine geri geldi¤inde onlar› buza¤›ya taparken bulur:

Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim, gerçekten siz buza¤›y› (tanr›) edin-

mekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek

ilah)›n›za tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu, Yarat›c›n›z Kat›nda sizin

için daha hay›rl›d›r" demiflti. Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul
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etti. fiüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. (Bakara Suresi,

54)

‹ne¤e tapan Hindularla, buza¤›y› ilah edinen Hz. Musa devrindeki

‹srailo¤ullar› aras›ndaki benzerlik çok dikkat çekicidir. Onlar da baflka

bir hayvan› ya da baflka bir nesneyi de¤il, Kuran'da birçok ayetle dikkat

çekilen ine¤i Allah'a ortak koflmufl ve çok büyük bir günaha girmifllerdir.

Ancak Hz. Musa devrindeki ‹srailo¤ullar› bu yapt›klar›n›n çok büyük

bir hata oldu¤unu fark etmifl ve Rabbimiz de onlar›n tevbelerini kabul

etmifltir. Hindular da bir an önce içinde bulunduklar› bu sapk›nl›¤›n far-

k›na varmal›, samimiyetle tevbe edip, Bir ve Tek olan Allah'a gönülden

teslim olmal›d›rlar. Umulur ki Rabbimiz tevbelerini kabul edecek ve on-

lar› hidayete yöneltecektir. Bakara Suresi'nde flu flekilde buyurulmakta-

d›r:

Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve baflkalar›n›) düzeltenler ve (indiri-

leni) aç›klayanlar(a gelince); art›k onlar›n tevbelerini kabul ederim. Ben,

tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim. fiüphesiz, inkar edip kafir olarak

ölenler, Allah'›n, meleklerin ve bütün insanlar›n laneti bunlar›n üzeri-

nedir. Onda süresiz kalacaklard›r, onlardan azap hafifletilmez ve onlar

gözetilmezler. (Bakara Suresi, 160-162)

Hinduizmde putlar insan ve hayvanlarla da s›n›rl› kalmamaktad›r.

‹nsan›n gün içinde karfl›laflabilece¤i hemen her nesne büyük bir sapk›n-

l›kla kutsallaflt›r›lm›fl ve kendisine ibadet edilir hale getirilmifltir. Örne-

¤in Allah'›n izniyle biraraya gelip ça¤layarak akan nehirler, O'nun yüce

takdiri ile tohumu yere düflüp büyüyen a¤açlar, Rabbimiz'in sars›lma-

dan sabit durmas›na izin verdi¤i da¤lar Hindularca kutsal olarak görül-

mektedir. Oysa Rabbimiz'in Kuran ayetlerinde bildirdi¤i gibi tüm bu

varl›klar Allah'a secde etmektedirler:

Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, Günefl, ay, y›ld›z-

lar, da¤lar, a¤açlar, hayvanlar ve insanlardan birço¤u Allah'a secde et-

mektedirler... (Hac Suresi, 18)
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Resimdeki kad›n a¤aca oyu-
lan Venugopalaswamy Tap›-
na¤›nda, putlar› Krishna'ya
sapk›nca ibadet ediyor. Bat›l
Hindu inan›fllar›nda bu
a¤açlar da sözde kutsald›r-
lar. ‹slam dini ise müflrik
topluluklar›n tüm bu sapk›n
anlay›fllar›n› reddeder ve ka-
inat›n tek sahibi, Rahman ve
Rahim olan Rabbimiz’e kul-
luk etmeyi emreder. 
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Putperest Hindular tafltan
heykelleri önce y›kar, son-
ra yüzlerine makyaj yapar,

ard›ndan da çiçeklerle
süslerler. Bu sapk›n ritüel

Hindistan'›n dört bir ya-
n›nda sürekli uygulan›r.

Oysa onlar kendilerini iba-
det edip iyi bir ifl yapmak-

ta zannederlerken, ger-
çekte çok büyük bir alda-

n›fl içindedirler. 
Çünkü Allah Kendisi'ne

flirk koflan müflrikleri son-
suz cehennem azab›yla

uyarmaktad›r. 
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Dola Purnima Festivali
s›ras›nda sözde ilahlar›
Krishna'n›n heykelini
tafl›yan Hindu gençler,
bu göreve seçilmeyi
büyük bir fleref olarak
görürler. Oysa tafltan
bir putun, kendisine
inananlar› gördü¤ünü,
korudu¤unu, dualar›n›
iflitti¤ini ve sayg› gös-
terilerini de¤erlendir-
di¤ini düflünmenin ne
kadar büyük bir
sapk›nl›k oldu¤u aç›kt›r.



Göklerde ve yerde olan ne varsa, canl›lar ve melekler Allah'a secde eder-

ler ve onlar büyüklük taslamazlar. (Nahl Suresi, 49)

Bu sapk›n düflünce Hindular› da¤lar, nehirler hakk›nda ak›l d›fl› ef-

saneler üretmeye götürmektedir. Bu efsanelere göre da¤lar›n, nehirlerin

ruhlar› ve yaflamlar› vard›r. Haktan sap›larak kendilerince kutsallaflt›r-

d›klar› nehirlerin en ünlüsü ise Ganj'd›r, sözde kutsal da¤lar›n bafl›nda

ise Himalayalar gelmektedir.9 Hindulara göre atefl putu Agni, Günefl pu-

tu Surya, okyanus putu Varuna, rüzgar putu Vayu, mimari putu Viflkar-

ma, ölüm putu ise Yama'd›r. Sadece bu inançlar dahi Hinduizmin ne ka-

dar ak›l d›fl› ve uydurma bir hurafeler y›¤›n› oldu¤unu ortaya koymak

için yeterlidir. Çünkü normal ak›l seviyesine sahip hiçbir insan›n bir ne-
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Milyonlarca farkl› puta
cahilce ibadet eden Hin-

dular, Himalayalar› da,
Ganj Nehri'ni de kutsal

kabul ederler. Allah'› unu-
tup, tafla, topra¤a, suya

ibadet eden bu insanlar -
söz konusu bat›l inan›fl-

lar›ndan vazgeçmedikleri
sürece- kendilerini çok

büyük bir azaba sürükle-
mektedirler. 
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Hindu inan›fllar› insanlar›n "Ganj Neh-
ri'nin sular›n›n tüm günahlar› temizle-
di¤i" gibi ak›l ve mant›k d›fl› bir efsa-
neye inanmalar›n› emreder.



hirin karfl› konulamaz güçlerinin oldu¤unu düflünmesi mümkün de¤il-

dir. Bunlar ancak bat›l safsatalarla tüm düflünce yollar› t›kanm›fl, kavra-

y›fl› ortadan kalkm›fl ve akli yeteneklerini yitirmifl bir insan›n inanabile-

ce¤i fleylerdir. Oysa günümüzde yaklafl›k 1 milyar kifli körü körüne bu

sapk›n dinin peflinden gidebilmektedir. 

Bugün Hindistan'da Günefl'e tapma da hala sürmektedir. En önem

verilen Günefl tap›na¤› da Orissa Bölgesi'ndeki Konarak Tap›na¤›'d›r.10
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Günefl'e tap›nma Hindular ile geçmiflteki putperest toplumlar aras›nda-

ki bir di¤er benzerliktir. Bu aldan›fl, tarihin en eski dönemlerinden beri

süregelmektedir. Günefl'in kendilerine ›s› ve ›fl›k sa¤lad›¤›n› gören insan-

lar varl›klar›n› bu gök cismine borçlu olduklar› zann›na kap›lm›fllar ve

Günefl'e kendi düflük ak›llar›nca ilahl›k vermifllerdir. Bu sapk›n inanç, ta-

rihte pek çok toplumu Allah'›n hak dininden uzak tutmufltur. Kuran'da

bu durum bizlere haber verilmekte ve Hz. Süleyman devrinde yaflayan

Sebe Halk›'n›n Günefl'e tapt›¤› flöyle anlat›lmaktad›r:

Onu ve kavmini, Allah'› b›rak›p da Günefl'e secde etmektelerken bul-

dum, fleytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yol-

dan al›koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar,

göklerde ve yerde sakl› olan› ortaya ç›karan ve sizin gizlediklerinizi ve

aç›¤a vurduklar›n›z› bilen Allah'a secde etmesinler diye. (Neml Suresi,

24-25)

Dikkat edilirse, insanlar›n Günefl'e tapmalar›, tam bir cehaletin ve

ak›ls›zl›¤›n sonucudur. Günefl'in dünyaya ›s› ve ›fl›k ulaflt›rd›¤› do¤ru-

dur, ancak bunun için flükredilmesi gereken, Günefl'i yaratm›fl olan

Allah't›r. Günefl, hiçbir fluuru olmayan bir hidrojen-helyum y›¤›n›d›r ve

bir zamanlar yok iken Rabbimiz onu yoktan yaratm›flt›r. Gelecekte bir

gün de yak›t› tükenecek ve sönüp gidecektir. Belki bundan önce Rabbi-

miz onu yok edecektir. Allah, Günefl'i de, tüm di¤er gök cisimlerini de

yoktan yaratm›flt›r ve dolay›s›yla tüm bu varl›klar nedeniyle övülüp yü-

celtilmesi gereken Allah't›r. Bir ayette bu gerçek flöyle aç›klan›r:

Gece, gündüz, Günefl ve Ay O'nun ayetlerindendir. Siz Günefl'e de, Ay'a

da secde etmeyin. Allah'a secde edin, ki bunlar› Kendisi yaratm›flt›r.

E¤er O'na ibadet edecekseniz. (Fussilet Suresi, 37)

Allah'› unutup, tüm hayatlar›n› hiçbir fleye gücü olmayan tafltan

heykellere ibadet ederek geçiren, bat›l bir hayat sürerek büyük bir kay›p

içinde yaflayan bu insanlar›n as›l kayba u¤rayacaklar› yer ise hiç flüphe-
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siz sonsuz ahiret yurdu olacakt›r. Onlar dünya

hayat›n› putlar›n› memnun etmek u¤runa heba

ederlerken, yeniden dünyaya gelip hiç ölmeye-

cekleri yalan›na sar›l›rlar. Ancak bu sar›ld›klar›

yalanlar›n içi bofl bir aldan›fl oldu¤unu ölümle-

riyle birlikte anlayacaklard›r. Rabbimiz bu gerçe-

¤i Ankebut Suresi'nde flu flekilde haber vermek-

tedir:

(‹brahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'› b›ra-

k›p dünya hayat›nda aran›zda bir sevgi-ba¤›

olarak putlar› (ilahlar) edindiniz. Sonra k›ya-

met günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tan›ma-

yacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz.

Sizin bar›nma yeriniz atefltir ve hiçbir yard›m-

c›n›z yoktur." (Ankebut Suresi, 25)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de

bir hadislerinde müflrikler için "Herhangi bir fleyi

Allah'a ortak k›larak ölen kimse atefle girer"11 fleklin-

de buyurmufl ve imanlar›na flirk katmayan mu-

vahhid kullar›na ise flu güzel müjdeyi vermifltir:

"Her kim ki, Allah'a hiçbir fleyi ortak koflmadan,

tam bir ihlas ile O'nun birli¤ine inanmak, O'na iba-

det etmek, namaz› dosdo¤ru k›lmak ve zekat› (gere¤i

gibi) vermek hali üzerinde dünyadan ayr›l›rsa, Allah

(Teala) kendisinden raz› iken ölmüfl olur."12

Harun Yahya
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utperest Do¤u dinlerinin en temel özelliklerinden

biri ahiret inanc›n› inkar etmeleri, canl›lar›n ha-

yatlar›n›n ise reenkarnasyon ve karma olarak

isimlendirilen hayali bir sisteme göre iflledi¤ini

iddia etmeleridir. Hindu dininin ölüm ve dünya

hayat›na bak›fl› da bu iki temel üzerine kurulu-

dur. 

Reenkarnasyon (ruh göçü ya da tenasüh), ölümün ard›ndan ruhun

beden de¤ifltirerek dünyaya birçok kez gelip gitmesi fleklinde özetlenen

yanl›fl inanca verilen isimdir. Hinduizmde "sansara" ad›n› alan reenkar-

nasyonun, "karma" ad› verilen hayali bir sebep-sonuç yasas›na göre iflle-

di¤i san›l›r. Hiçbir somut delile dayanmayan Karma inanc›na göre, ya-

flam boyunca yap›lan kötü davran›fllar kötü karma oluflturacak, insan›n

bir sonraki yaflam›nda "afla¤›" bir bedene sahip olmas›na sebep olacakt›r.

Ayn› flekilde iyi davran›fllar da iyi karma oluflturacak ve kifli bir sonraki

hayat›nda "yüksek" bir beden elde edecektir. Böylece insan sürekli fark-

l› bedenlerle dünyaya geri dönecektir. Ancak bu sistemi kimin kurdu¤u,

sistemin nas›l iflledi¤i gibi sorulara hiç kimse bir cevap verememektedir.

‹nsan yap›m› Hindu inan›fllar›na göre her varl›k insan bedenine ulafl›n-

caya kadar bitki, böcek, hayvan gibi 8.400.000 de¤iflik yaflam formundan

geçer, bunun ard›ndan insan olarak dünyaya gelir.13 Kimin kontrolü al-

t›nda geliflti¤i belli olmayan bu gelifl gidifllerin amac› ise "yaflam-ölüm-

yeniden do¤um-yaflam-ölüm" zincirini k›r›p, sözde özgürlü¤e, "Ayd›n-

lanma"ya, "Nirvana"ya ya da "Brahma"ya kavuflmakt›r. Ancak "insan ya-

p›m›" hurafeler ve efsanelerden oluflan Hindu metinlerini temel alan re-

enkarnasyon ve karma inançlar› tamam›yla birer safsatad›r, hiçbir ak›lc›

dayanaklar› yoktur. 

Hindu metinlerinde sözde "karma kanunlar›" kesin hatlarla belir-

lenmifltir. Bu insan uydurmas› kanunlar arac›l›¤›yla bir Hindu nas›l bir



tav›rda bulunursa, bir sonraki hayat›nda ne olaca¤›n› yaklafl›k olarak bi-

lebilir. Örne¤in tah›l çalan bir insan, tüm Hindu metinlerine göre bir

sonraki hayat›nda fare olacakt›r. Meyve çalan köpek; boyal› kumafl

çalan kirpi; elbise çalan cüzzaml› bir kifli olarak hayata geri dönecek-

tir.14 Ancak bu sebep-sonuç kurallar›n›n nas›l iflledi¤i, bu yasay› kimin

koydu¤u, iyi ve kötüyü kimin belirledi¤i, uygulamay› kimin yapt›¤› bi-

linmez. Buna dair hiçbir mant›kl› aç›klama yoktur. Hiçbir Hindu bunun

sebeplerini araflt›rmaz. Hindu yaz›l› metninde de bu konu üzerinde du-

rulmaz. 

Öte yandan, Hindulara göre kutsal kabul edilen Ganj Nehri'nde y›-

kanman›n ise insan› iflledi¤i tüm günahlardan temizledi¤i ve üstün bir

mevkiye ulaflt›rd›¤›na inan›l›r. Öldükten sonra yak›l›p küllerinin Ganj

Nehri'ne at›lmas› da Hindu inan›fllar›nda çok büyük bir yer tutar. Oto-
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büslerle ölüler buraya tafl›n›r, sonra Hindu rahipler eflli¤inde yak›l›r, bu-

rada büyük bir tören yap›l›r. E¤er küllerin bir k›sm› dahi bu sulara at›l-

mazsa, o kiflinin bir sonraki hayat›nda çok büyük azaplarla karfl›laflaca-

¤›na inan›l›r.15 Allah'›n vahyine dayanmayan, bundan binlerce y›l önce

yaflam›fl, cahil kifliler taraf›ndan yaz›lm›fl bu metinler günümüzde 1 mil-

yara yak›n insan taraf›ndan körü körüne kabul edilmektedir. 

Hindu yaz›l› metinlerini ilk kez kaleme alan Aryanlar›n hayal gü-

cünün bir ürünü olan, hiçbir ilahi ve akli temeli olmayan bu inanç hak-

k›nda as›rlard›r pek çok fley yaz›lmaktad›r. Özellikle de son y›llarda kar-

ma anlay›fl› Bat›l› toplumlarda çok s›k duyulur hale gelmifltir. Ancak Ku-

ran ayetleri okundu¤unda ve Rabbimiz'in dünya hayat› üzerine verdi¤i

haberler üzerinde dikkatle düflünüldü¤ünde ruh göçü iddias›n›n çok

büyük bir aldan›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Allah "O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha

iyi (ve güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›…" (Mülk

Suresi, 2) ayetinde insan›n dünya hayat› boyunca denemeden geçirilece-

¤ini bildirmektedir. Dünya, Allah'a samimiyetle iman edenlerin ve inkar

edenlerin ortaya ç›kaca¤› geçici bir yerleflim yeridir. ‹nananlar›n kötü-

lüklerinden ar›nacaklar›, cennet ahlak›na ulaflacaklar›, Allah'›n hoflnut-

lu¤unu kazanmak için çaba sarf ederek olgunlaflacaklar› bir e¤itim yur-

dudur. Allah, insanlara korumalar› gereken s›n›rlar›, Kendisi'nin hoflnut

olaca¤› ve olmayaca¤› herfleyi aç›kça bildirmifltir. Buna göre, insan dün-

yada gösterdi¤i ahlaka göre ebedi hayat›nda ceza görecek veya mükafa-

ta kavuflacakt›r. Bu durumda yaflad›¤›m›z her saniye, bizleri cennete ve-

ya cehenneme yaklaflt›rmaktad›r. 

‹nsan, bat›l reenkarnasyon inanc›nda söz edildi¤i gibi tekrar tekrar

dirilmeyecek, aniden gelecek olan ölümü ile birlikte dünya üzerindeki

hayat› sona erecektir. Çevresindeki tüm insanlar, arkadafllar›, akrabalar›,

k›saca dünya üzerinde var olan her insan, daha önce yaflam›fl milyarlar-
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ca kifli gibi mutlaka öleceklerdir. Allah bu gerçe¤i, "Her nefis ölümü ta-

d›c›d›r…" (Enbiya Suresi, 35) ayetiyle bildirmifltir. Bu kaç›n›lmaz gerçe-

¤i unutmak insan›n düflebilece¤i en büyük gafletlerden biridir. Ölümü

kendisinden uzaklaflt›rmaya asla güç yetiremeyecek olan insan, bileme-

yece¤i bir zamanda ve yerde, herhangi bir nedenle mutlaka ölecektir.

Ayetlerde ölümden gafil olarak dünya hayat›na dalan insanlar›n duru-

mu flöyle haber verilmektedir:

Bizimle karfl›laflmay› ummayanlar, dünya hayat›na raz› olanlar ve bu-

nunla tatmin olanlar ve Bizim ayetlerimizden habersiz olanlar; iflte bun-

lar›n, kazand›klar› dolay›s›yla bar›nma yerleri atefltir. (Yunus Suresi, 7-

8)

Ancak ölüm ve hesap günü bu kadar aç›k bir gerçekken, baz› insan-

lar karma ve reenkarnasyon gibi bat›l inançlarla bu apaç›k gerçe¤e göz-

lerini kapat›rlar. Güçlü telkinlerle kendilerini ölüm gerçe¤ini unutmaya

flartland›r›r, bir yandan da "ölümden korkmad›klar›"n› söyleyerek ken-

dilerini avutmaya çal›fl›rlar. Oysa bu avuntu, dünya hayat›nda ve ahiret

hayat›nda o kifli için çok büyük bir kayba dönüflecektir. Karma inanc›n›n

peflinden gidenler ölümün sadece yeni bir hayata geçifl oldu¤una inan›r,

hesap günü ve ahiret hayat›n› inkar ederler. Halbuki bu, kiflinin kendini

kand›rmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Çünkü ölümü ve hesap gününü

düflünmekten ne kadar kaçarlarsa kaçs›nlar, bu gerçeklerle mutlaka kar-

fl›laflacaklard›r. Bu kaç›fllar› tek bir hayat süresince, yani en fazla 60-70 y›l

sürecektir. Her insan ölecek, hesaba çekilecek, tüm yapt›klar›n›n karfl›l›-

¤›n› mutlaka alacakt›r. Her insan düflünse de düflünmese de bu kaç›n›l-

maz olaylar›, hiçbir aflamas› eksik kalmaks›z›n bizzat yaflayacakt›r. Rab-

bimiz bu gerçe¤i bizlere flu flekilde bildirmektedir:

O, ölüm sarhofllu¤u, bir gerçek olarak gelip de, (insana) "‹flte bu, senin

yan çizip-kaçmakta oldu¤un fleydir" (denildi¤i zaman da). (Kaf Suresi,

19)

Harun Yahya
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Oysa Allah, kendi eceli gelmifl bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertele-

mez. Allah, yapt›klar›n›zdan haberdard›r. (Münafikun Suresi, 11)

Ölüm gerçe¤ini gözard› edip, ölümün "dünya hayat›nda" yeni bir

hayat›n bafllang›c› oldu¤u ve bu bafllang›çlar›n milyonlarca kez tekrar

edece¤i saplant›s›n›n peflinden gidenler de hesap gününde tüm yapt›k-

lar›n›n hesab›n› vereceklerdir. Onlar da Allah'›n ve ahiret gününün var-

l›¤›na iman edecekler, hesap gününden geri dönüflün olmad›¤› gerçe¤i-

ni yak›ndan idrak edeceklerdir:

‹çinde onlar (flöyle) ç›¤l›k atarlar: "Rabbimiz, bizi ç›kar, yapt›¤›m›zdan

baflka salih bir amelde bulunal›m." Size orada (dünyada), ö¤üt alabile-

cek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da

gelmiflti. Öyleyse (azab›) tad›n; art›k zalimler için bir yard›mc› yoktur.

(Fat›r Suresi, 37)

Yaflad›¤› her dakika ya da her saniye insan› ölüme do¤ru yaklaflt›r-

maktad›r. O gün geldi¤inde insan dünya hayat›nda peflinden kofltu¤u

herfleyin ahirette anlam›n› yitirece¤ini, sadece Allah'›n r›zas›n› kazan-

mak amac›yla yap›lan salih amellerin ve güzel ahlak›n kifliye fayda ve-

rece¤ini anlayacakt›r. ‹flte bu nedenle de bugüne kadar dünya hayat›n-

daki düzenin "karma" diye isimlendiren hayali bir sistemle iflledi¤i ya-

n›lg›s›na kap›lan, ölümle birlikte bafllayacak olan ahiret hayat›n› inkar

eden insanlar bir an önce bu sapk›n anlay›fl› terk etmelidirler. ‹nsan, bu

gibi saplant›lardan kurtulmal›, mutlaka gerçekleflecek olan ölüm ve son-

ras› için dünya hayat›ndayken haz›rl›k yapmal›d›r. O gün dünya hayat-

lar›n› Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmakla geçiren, Allah'tan içleri titreye-

rek korkan, Allah'›n emir ve yasaklar›n› titizlikle koruyan ve salih amel-

lerde bulunan müminler güzel bir karfl›l›kla müjdelenirlerken, bat›l

inançlara dalanlar› çok kötü bir son beklemektedir. Tüm dünya hayatla-

r› boyunca Allah'›n varl›¤›n› ve ahiret hayat›n›n gerçekli¤ini inkar eden,

kendilerine yap›lan hat›rlatmalara kulaklar›n› t›kayan, flirk koflmakta di-
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renen bat›l din takipçilerini sonsuz cehennem hayat›nda çeflitli azaplar

beklemektedir. O gün her insan›n yapt›klar› hassas tart›larda ölçülecek,

Rabbimiz’in "Onlar›n ifllemifl olduklar› herfley kitaplarda (yaz›l›)d›r.

Küçük, büyük herfley sat›r sat›r (yaz›l›)d›r." (Kamer Suresi, 52-53) ayet-

leriyle de bildirdi¤i gibi tüm günah ve sevaplar› ortaya ç›kar›lacakt›r. Bir

di¤er ayette ise Allah'›n hidayet yolundan uzaklaflanlar flu flekilde uya-

r›lmaktad›rlar:

... fiüphesiz Allah'›n yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalar›n-

dan dolay› fliddetli bir azap vard›r. (Sad Suresi, 26)

KKuurraann  RReeeennkkaarrnnaassyyoonn  ‹‹nnaanncc››nn››  YYaallaannll››yyoorr
Karma ve reenkarnasyonun ne oldu¤u hakk›nda insanlar genelde

büyük bir bilgisizlik içindedirler. Baz› kifliler ise bu bat›l inanc›n Allah'›n

elçileri arac›l›¤›yla insanlara gönderdi¤i ‹lahi dinlerle uyum sa¤layabile-

ce¤i gibi çok büyük bir yan›lg›ya düflebilmektedirler. Oysa reenkarnas-

yon ‹slam dininde yer almayan bat›l bir inan›flt›r. Müslüman›n her konu-

da oldu¤u gibi karma inanc›na bak›fl aç›s› da Kuran ayetlerinde tarif edi-

len flekildedir. Reenkarnasyonu ve karmay› bir do¤a kanunu gibi göster-

meye çal›flanlar Kuran ayetlerinde aç›kça yalanlanmaktad›rlar.

Allah Kuran'da ölümün ve diriliflin bir kez oldu¤unu bizlere bildir-

mektedir. ‹nsan Allah'›n can vermesiyle hayata gelir, sadece tek bir hayat

yaflar ve Allah Kat›nda belirlenmifl olan ecel vakti geldi¤inde ölür.

Ölümden sonra yeni bir dünya hayat› de¤il, ahiret hayat› bafllar. Tüm in-

sanlar ölümlerinin ard›ndan hesaba çekilir, sonsuz hayatlar›n› yaflamak

üzere ya cennete ya da cehenneme gönderilirler. Rabbimiz "…Sizin ken-

disinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz sizinle karfl›lafl›p buluflacakt›r…"

(Cuma Suresi, 8) ayetiyle her insan›n mutlaka ölece¤ini bizlere haber

vermifltir. Bat›l Karma inanc›n›n peflinden giden bu insanlara Rabbimiz'-

in verdi¤i haber ise çok aç›kt›r:
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Y›k›ma u¤ratt›¤›m›z bir ülkeye (tekrar dünya hayat›) imkans›z (ha-

ram)d›r; hiç flüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler. (En-

biya Suresi, 95)

Allah insan hayat›n›n aflamalar›n› "… Ölü iken sizi O diriltti; son-

ra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürülecek-

siniz." (Bakara Suresi, 28) ayetiyle haber vermektedir. Bir di¤er ayette ise

flu flekilde buyurmaktad›r:

Allah; sizi yaratt›, sonra size r›z›k verdi, sonra sizi öldürmekte, daha

sonra sizi diriltmektedir. Ortaklar›n›zdan bunlardan herhangi birini ya-

pacak var m›? O, flirk kofltuklar›ndan münezzeh ve yücedir. (Rum Sure-

si, 40)

Rabbimiz Bakara Suresi'nin 28. ayetinde insan›n bafllang›çta ölü ol-

du¤unu bildirir. Yani insan›n yarat›l›fl›n›n temeli toprak, su, çamur gibi

cans›z maddelerdir. Daha sonra Allah bu cans›z y›¤›na "bir düzen için-

de biçim verip" (‹nfitar Suresi, 7) onu diriltir. Bu diriliflten belli bir süre

sonra insan, yaflam› sona erince tekrar öldürülür ve topra¤a geri döner,

çürüyüp-ufalan›p toz haline gelir. Bu da insan›n ikinci defa ölü haline

geçiflidir. Geriye ise son kez diriltilmesi kalm›flt›r. Bu da ahiretteki diril-

mesidir. Her insan ahirette diriltilecek ve bir daha geri dönüflün müm-

kün olmad›¤›n› anlayarak, dünyada yapt›¤› herfleyin hesab›n› verecektir.

Allah ayetlerde insan›n dünyaya geldikten sonra tek bir ölümden baflka

ölüm tatmayaca¤›n› flöyle bildirir:

Orada, ilk ölümün d›fl›nda baflka ölüm tatmazlar. Ve (Allah da) onlar› ce-

hennem azab›ndan korumufltur. Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf)

olarak. ‹flte büyük 'mutluluk ve kurtulufl' budur. (Duhan Suresi, 56-57)

Yukar›daki ayetler, ölümün sadece bir kez oldu¤unun görülmesi

aç›s›ndan son derece aç›k ve kesindir. Baz› insanlar her ne kadar ölüm ve

ahiret korkular›n› yenmek ve kendilerini teselli etmek için Karma ya da

reenkarnasyon gibi bat›l inançlar› kabul etmek isteseler de, gerçek olan,

Harun Yahya
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öldükten sonra bir daha dünyaya gelmeyecekleridir. Her insan sadece

bir kez ölecektir ve bu ölümünden sonra, Allah'›n takdir etti¤i flekilde

sonsuza kadar yaflayaca¤› ahiret hayat› bafllayacakt›r. Allah her insan›

dünyada yapt›¤› iyilik veya kötülüklere göre, cennetle ödüllendirecek

veya cehennemle cezaland›racakt›r. Allah, sonsuz adalet sahibi, sonsuz

merhametli ve flefkatli oland›r, herkese yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› eksiksiz

olarak verendir. Ölümden veya cehenneme gitme ihtimalinden korka-

rak, bat›l inançlarda teselli aramak ise, hiç flüphesiz insana çok daha bü-

yük bir y›k›m getirir. Nitekim Rabbimiz bir ayette dünya hayat›n›n hiç

bitmeyece¤i yan›lg›s›na kap›l›p, ahiret gerçe¤ini gözard› edenleri flu fle-

kilde uyarmaktad›r:

Evet, Biz onlar› ve atalar›n› yararland›rd›k; öyle ki, ömür onlara (hiç bit-

meyecekmifl gibi) uzun geldi. Fakat flimdi, Bizim gerçekten yere gelip

onu etraf›ndan eksiltmekte oldu¤umuzu görmüyorlar m›? fiu halde, üs-

tün gelenler onlar m›? (Enbiya Suresi, 44)

Ak›l ve vicdan sahibi bir insan, bu yönde bir korkusu varsa, cehen-

nem azab›ndan kurtulup cenneti umabilmek için samimi bir kalple

Allah'a yönelmeli ve insanlar için hidayet rehberi olan Kuran'a uymal›-

d›r. ‹nsan hiç unutmamal›d›r ki, ne genç, ne güçlü, ne güzel, ne de

zengin olmalar› bugüne kadar yaflayan hiçbir insan› ölümden

koruyamam›flt›r. Bu nedenle hiçbir insan

ölüm gerçe¤ini gözard› etmemelidir. Çün-

kü o gözard› etse de etmese de bu kaç›n›l-

maz gerçek mutlaka yaflanacakt›r. Üstelik

"…K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, (ifl-

te) o gün, bat›lda olanlar hüsrana u¤-

rayacaklard›r." (Ca-

siye Suresi, 27) 
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er topluma Allah peygamberler göndermifl ve

tüm peygamberler gönderildikleri toplumlar›

Allah'a iman etmeye davet etmifllerdir. Elçiler

kavimlerine Allah'›n emir ve tavsiyelerini bildir-

mifl, ibadet yollar›n› göstermifllerdir. Hinduizm

gibi bat›l dinlerde ise as›rlard›r süregelen gele-

nek ve törelerden oluflan bat›l uygulamalar, s›rf

atalara ba¤l›l›k u¤runa "ibadet" ad› alt›nda uygulanmaktad›r. Oysa bun-

lar ibadet de¤il, putlara tap›nmalar, garip törenler ve sapk›n ritüellerdir.

Hindular bu törenlerle, tap›nmalarla sözde ilahlar›na yak›nlaflt›klar›na,

iyi ifller yapt›klar›na, bu yapt›klar›n›n kendilerine yeni hayatlar›nda fay-

das› olaca¤›na inan›rlar. Allah müflriklerin içinde bulunduklar› durumu

flu flekilde haber verir:

Oysa (bu flirk kofltuklar› güçler ve nesneler) ne onlara bir yard›ma güç

yetirebilir, ne kendi nefislerine yard›m etmeye. (Araf Suresi, 192)

Hindular›n çok karanl›k bir dünyalar› vard›r. Bat›l ritüeller, putpe-

rest ibadetler, sapk›n uygulamalar, tap›nmalar, adaklar bir milyara yak›n

insan›n hayat›n›n her an›n› kaplam›flt›r. Onlar› Allah'a iman etmenin hu-

zurunu, mutlulu¤unu ve kurtuluflunu yaflama onurundan uzak tutarak

karanl›k ve çok kasvetli bir hayata hapsetmifltir. Bir Hindu, do¤umun-

dan ölümüne kadar, tüm hayat› boyunca belirli merasimleri yerine getir-

mekle mükelleftir. Hindu kelimesinin anlamlar›ndan biri olan "karanl›k"

ifadesi bu bat›l dini çok iyi anlatmaktad›r.16 

Hindular›n say›lar› yüzü aflan bayramlar› vard›r. Bu bayramlar›n

her biri tek tek incelendi¤inde insan› hayrete düflüren uygulamalarla

karfl›lafl›l›r. Örne¤in Naga Pançami isimli bayram "sonsuzluk y›lan›" ad›

verilen bir sözde ilah ad›na düzenlenmektedir. Aralar›nda e¤itim sahibi,

kiflilerin de bulundu¤u milyonlarca Hindu bu bayramda dev y›lan hey-

kelleri yapar ve bu heykellere tap›n›rlar. ‹lk önce tafltan y›lan heykelleri-
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ni sütle y›kar, daha sonra da canl› kobra y›lanlar›na süt ve pasta verir-

ler.17 Ganefla Çaturthi Bayram› ise yar› fil yar› insan görünümünde olan

sözde ilahlar› Ganefla içindir. Bayramda Ganefla'n›n sekiz metre büyük-

lükteki topraktan heykeli eve getirilir. 2-10 gün aras›nda bu heykele say-

g› gösterilerinde bulunulur. Sonra  bu heykel kalabal›k bir topluluk eflli-

¤inde denize veya bir göle b›rak›l›r. Hindistan cevizi ve tatl› kek toplar›

puta sunulur.18 (Hindular›n sözde kutsal metinlerinde Ganefla'ya çok ge-

nifl yer verilir. Ganefla, fil bafll› Hindu putudur. Bat›l Hindu geleneklerin-

de önemli yeri olan fiiva ve Parvati isimli sözde ilahlar›n o¤lu oldu¤una

inan›l›r. Parvati bir gün yanl›fll›kla onun bafl›n› keser. Sonra üzülüp, ilk

geçen canl›n›n kafas›n› takarak Ganefla'y› hayata döndürür. Önünde hep

bir tabak dolusu tatl› olur. Ganefla'ya insanlar süt sunarlar.) Hindular›n

putlar›na karfl› duyduklar› güçlü sevgi ve gösterdikleri sayg› Allah'›n

Kuran ayetleriyle dikkat çekti¤i bir müflrik cehaletidir. Kuran'da flu fle-

kilde buyurulmaktad›r:

‹nsanlar içinde, Allah'tan baflkas›n› 'efl ve ortak' tutanlar vard›r ki, onlar

(bunlar›), Allah'› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise Allah'a olan sev-

gileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤rayacaklar› zaman, mu-

hakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'›n oldu¤unu ve Allah'›n verece-

¤i azab›n gerçekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Yukar›da birkaç örne¤ini sayd›¤›m›z bu sapk›n törenler asl›nda

Hindu dininin ak›l d›fl› yönünü gözler önüne sermektedir. Hinduizmi

bir tür ruhsal özgürlük dini olarak görüp, bir kurtulufl zannedenler, bü-

yük bir yan›lg› içindedirler. Çünkü Hindu dininin hurafeleri, insan›, hiç-

bir ak›lc› aç›klamas› bulunmayan bir gelenekler bütününü körü körüne

kabul etmeye zorlamaktad›r. E¤itimli, medeni, kültürlü insanlar› tafltan

heykellere yemek yedirmeye çal›flan, ineklerin önünde secde eden birer

insan haline getirebilmektedir. 

Atalardan gelen gelenekleri hiç sorgulamadan, vicdan ve ak›l süz-
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Ganefla Çaturthi Bayra-
m› boyunca dünyan›n

dört bir yan›ndaki Hin-
dular yalanc› ilahlar› Ga-

nefla'ya sayg› göster-
mek için yar›fl›rlar. Saç-

ma Hindu gelenekleriyle
beyinleri y›kanm›fl bu in-

sanlar, bu kadar aç›k
olan bir mant›ks›zl›¤›

dahi fark edemeyecek
durumdad›rlar. 
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Hindular›n önün-
de secde ettikleri,
sayg› gösterilerin-
de bulunduklar›,
s›rtlar›nda tafl›y›p
sunularda bulun-
duklar› bu putla-
r›n onlar›n duala-
r›na cevap verme-
leri, ça¤r›lar›n›
duymalar› müm-
kün de¤ildir.



gecinden geçirmeden kabul etmek ve uygulamak, tarih boyunca putpe-

restlerin en önemli yan›lg›lar›ndan biri olmufltur. Allah Lokman Sure-

si'nde bu ba¤nazl›¤› flöyle bildirmektedir:

Onlara; "Allah'›n indirdiklerine uyun" denildi¤inde, derler ki; "Hay›r,

biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z." fiayet fleytan, onlar›

ç›lg›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da m› (buna uyacaklar)? (Lok-

man Suresi, 21)

Oysa ‹slam, insanlar› geleneklere de¤il, evrendeki tek mutlak ve de-

¤iflmez do¤ruya, yani Allah'›n vahyine uymaya davet eder. ‹slam'› kabul

eden insan, tarihin belirli bir döneminde insanlar taraf›ndan oluflturul-

mufl bir kültüre de¤il, kendisini yaratm›fl olan Yüce Allah'›n indirdi¤i yol

gösterici kitaba ba¤lanm›fl olur. Bu nedenle ‹slam, özgürlefltiricidir. ‹n-

sanlar› tüm bat›l inançlardan, hurafelerden, saçma geleneklerden, sorgu-

lanmadan uygulanan toplumsal kurallardan kurtar›r. ‹nsan›, sadece

Allah'›n koydu¤u kurallara ve ö¤retti¤i hikmetlere göre yaflamaya davet

eder. Bu kurallara ve hikmetlere uymak ise, insan› mutlu edecek ve kur-

tulufla erdirecek yegane yoldur. Çünkü bunlar› bir din olarak belirleyen

Allah, insan› yaratan ve dolay›s›yla onun ruhunun ve bedeninin her is-

tedi¤ini, ihtiyac›n›, zaaf›n› ve flifas›n› bilendir. Yaratt›¤› insanlar, yani

bizler için din olarak ‹slam'› seçmifltir. Tarihin bafl›ndan bu yana Hz.

Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. Musa, Hz. ‹sa gibi peygamberleri arac›l›¤›yla in-

sanlara ö¤retti¤i bu dini, son olarak da peygamberimiz Hz. Muhammed

(sav) arac›l›¤›yla vahyetmifltir. Bu nedenle Rabbimiz, Kuran'da "... Bu-

gün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamla-

d›m ve size din olarak ‹slam'› seçip-be¤endim..." (Maide Suresi, 3) bu-

yurmaktad›r. 

‹slam'›n özgürlefltirici, putlardan ve hurafelerden kurtar›c› mesaj›

ile Hinduizm'in ba¤naz dünyas› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hakla bat›l›n ara-

s›ndaki uçurum bir kez daha aç›kça görülür. Hinduizm'in ibadetlerine

bakmak, bu konuda fikir edinmek için yeterlidir.

Harun Yahya
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Hinduizmin bat›l inan›fllar› insan hayat›n› tehlikeye atan ak›ls›zl›klar içer-
mektedir. Örne¤in resimde, yerde yatan kad›na beyin kanseri teflhisi ko-
nulmufltur. Ancak o, flifay› sözde tanr›çalar› Mariamman'da bulabilece¤ini
düflünmektedir. Oysa o putun ne hasta kad›n›n yakar›fllar›n› duymas›, ne
de hastal›¤›na flifa olmas› mümkün de¤ildir. Hastal›¤› da flifay› da veren
alemlerin Rabbi olan Allah't›r. 
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Hayali Hindu tanr›lar›n›n büyük bir bölümü, yaz›l› metinlerde öfkeli, sal-
d›rgan, kindar, katliamlar yapan, ac› çektirmekten zevk alan putlar olarak
tarif edilirler. Resimde vücud deflerken tasvir edilen Kali de, Hindu gele-
neklerine göre vahfletten, katliamdan zevk alan bir hayali ilaht›r. Hindular
Kali'yi "koruyucu" ve "e¤itici" s›fatlar›yla tan›mlar, yeni do¤an çocuklar›-
n›n onun gücünü alabilece¤ine sapk›nca inan›rlar.   



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

80

Çeflitli putlara adanm›fl ayinler,
festivaller ve törenler Hindular›n

hayatlar›nda çok büyük bir yer
tutar. Her festivalin kendine özgü
ritüelleri, yerine getirilmesi gere-
ken ayinleri vard›r. Örne¤in Bhi-
ma Puja Festivali'nde Ganj Neh-

ri'nin çevresine çamurdan Bhima
flekilleri yap›l›r. Adeta bir ayinler

ve ritüeller dini olan Hinduizm in-
sanlar› bofl, amaçs›z ve bat›l bir

hayata teflvik eder. Ahiretteki ka-
y›plar› ise hiç flüphesiz daha bü-

yük olacakt›r.



Harun Yahya

81



82

Saçma Hindu inan›fllar›na göre
bir böcek, solucan ya da a¤aç
Ganj Nehri'nin yan›nda öldü¤ün-
de, nehrin suyuna düflerse bir
sonraki hayat›nda Hindu kastla-
r›n›n en üstü olan Brahman ola-
rak dünyaya gelir. 
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Hindu dininde Ganj Nehri çok önemli bir yer tutar. Ganj Nehri'nde y›kanan bir
Hindunun tüm günahlar›ndan ar›naca¤› düflünülür. Bu inan›fl nedeniyle yafl› ilerle-
mifl Hindular vakitlerini Ganj Nehri'nin insan sa¤l›¤›n› tehdit eden pis sular›n›n ya-
k›nlar›nda geçirirler. Bu nehir neden kutsal say›lmaktad›r? Nehir, içinde y›kanan in-
sanlardan günah› nas›l al›p götürmektedir? Dünyan›n en büyük zalimliklerini iflle-
yen bir insan s›rf bu nehrin sular›na girip-ç›kt›¤› için manen temizlenmifl mi say›la-
cakt›r? Hindular bu gibi sorular üzerinde düflünmemeyi tercih ederler, çünkü bir an
düflünmek bile bu inanc›n saçmal›¤›n› aç›¤a ç›karacakt›r. Ganj Nehri ile ilgili bat›l
Hindu ritüellerinden baz›lar› flu flekildedir:

- Ganj ve Yamuna nehirlerini insan biçiminde resmeden Hindular, bunlar›
tap›nak girifllerinde kullanmaktad›rlar.19

- Hindu rahipleri bat›l Hindu geleneklerine göre Ganj Nehri'nin bir kolu olan Ya-
muna'y› ar›nd›rmak için gümüfl maflrapalar içinde 850 litre süt dökmüfllerdir.20

- ‹lahabad flehrinde Ganj ve Yamuna nehirleri birbirine kar›flmaktad›r. Hindular
iki nehrin birbirine kar›flt›¤› bu yerde y›kand›klar›nda tüm günahlar›ndan kesin ola-
rak kurtulacaklar›na dair bat›l bir inanç tafl›rlar. Bu nedenle y›l boyunca yüzbinlerce
Hindu bu bölgeye ak›n eder. ‹nsan›n yapt›¤› kötülüklerin sorumlulu¤undan kurtul-
mas›n›, ‹slam'da oldu¤u gibi; piflman olmak, Allah'tan ba¤›fllanma dilemek ve tevbe
edip yeniden ayn› kötülü¤ü tekrarlamamak için niyet etmeye de¤il de, bir nehrin su-
yuna girip-ç›kmak gibi gerçekte tümüyle anlams›z bir ritüele ba¤layan Hinduizmin
ne kadar flekilci ve saçma bir inanç oldu¤u aç›kt›r. 

Hindular›n a¤›r hasta bir kifliye yapt›klar› zulüm ise bu bat›l dinin insanlara ne
kadar karanl›k bir hayat sundu¤unu tüm gerçekli¤iyle ortaya koymaktad›r. Hasta,
arkadafllar› ve yak›nlar› taraf›ndan Ganj Nehri'ne götürülür. Hastal›¤› iyilefltirmek
için tedavi yollar› aramaktansa, bu kifliyi nehrin yan›na tafl›man›n çok daha anlaml›
bir görev oldu¤una inan›rlar. Hastaya ait en kirli ve en kötü örtü, hastan›n tafl›nd›¤›
arac›n üzerine örtülür. Hasta bu kirli örtünün üzerine yerlefltirilir ve nehrin kenar›n-
daki bir tafl›n üzerine sözde "flifa bulmaya", gerçekte ise ac› çekerek ölmeye terk edi-
lir. Nehrin yan›nda ölmek üzere olan birçok hasta vard›r. Burada insana s›k›nt› vere-
bilecek her türlü kirlilik, rahats›zl›k bulunmaktad›r. Her yer hastal›¤›ndan dolay› ac›
çeken kiflilerin a¤lamalar›, ba¤›rt›lar›yla doludur. Hasta ölmeye yak›nlaflt›kça, vücu-
dunun yar›s› suyun içine sokulur ve bu flekilde ölür.21 Bu insanl›k d›fl› uygulamalar
adeta insan› öldürmeye yöneliktir. Birçok hasta insan sa¤l›ks›z koflullardan ve çev-
resindeki y›k›c› etkilerden dolay› -bir hastanede tedavi olma imkan› olmas›na ra¤-
men- k›sa sürede hayat›n› yitirir. Bu ritüel adeta bir cinayet gibidir. 
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Hindular Durga ad›n› verdikleri bu yalanc› ilahlar›n› ziyarete aç-
madan önce her sabah y›kar, k›yafetlerini giydirir, mücevherlerle
süslerler. E¤er böyle bir fleyi yapan birini görseniz, akl›n› yitirdi-
¤ine hükmedersiniz. Hinduizmde tek fark, bu "ak›l yitirme"nin
binlerce y›ld›r bir gelenek fleklinde sürüyor olmas›d›r. 
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Pek çok Hindunun
mutfa¤›nda veya baflka

bir odada putlar› için
ibadet yerleri bulunur.

Buralarda çeflitli resim
ve semboller vard›r.

Hiçbir güçleri, iradeleri
olmayan bu cans›z

heykellere her gün yi-
yecek, su, tütsü ve ›fl›k

sunarlar. Bunun, oda-
n›zdaki herhangi bir

eflyaya, masaya veya
sandalyeye yiyecek

sunmaktan hiçbir fark›
yoktur. 



86

Sapk›n ritüeller her Hindunun evinde eksik-
sizce uygulan›r. Ev içindeki ayin odalar›
farkl›l›klar gösterse de yap›lanlar de¤iflmez.
Bat›l ö¤retilerle beyinleri y›kanm›fl insanlar,
el yap›m› putlara saatlerce dua eder, onlar-
dan kendilerine bir fayda ya da zarar gele-
bilece¤i aldan›fl›nda ›srar ederler. 
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Hindular Allah'›n yaratt›¤› ve hiçbir özel güçleri olmayan bitkilerin de kutsal
oldu¤una inanmaktad›rlar. Zaten onlar için canl› olup büyüyen herfley kutsal-
d›r. Buna göre koruluklar sözde tanr›çalar›n evi olarak görülmektedir. Zaten
hayali olan, kendi uydurduklar› "tanr›ça"lara bir de ev uydurmufllard›r. Küçük
resimde de sözde ilahlar› Durga için bir a¤ac›n içine yapt›klar› tap›nak
görülmektedir. Hindular ayr›ca bir tür fesle¤en olan tulsi bitkisini ve Pipal
a¤ac›n› kutsal kabul ederler. Tulsi gibi baz› a¤açlara her gün, baz›lar›na her
ay, baz›lar›na ise özel bayramlarda tap›n›l›r. Hindu efsanelerine göre Tulsi
a¤ac› önceden hayali ilah Vishnu'nun sevgilisidir, daha sonra bir baflka hayali
ilah olan Lakshmi onu k›skan›p bir a¤aca çevirmifltir.22 Binlerce y›l önce kimli-
¤i belirsiz birisinin uydurdu¤u bir safsata, Hindular taraf›ndan hala kabul gör-
mektedir.
Hindular a¤açlarda ruhlar›n yaflad›klar›na da inan›rlar. Tamamen ak›l d›fl› olan
bu düflünce gere¤i a¤açlara tap›nmak Hindular aras›nda oldukça yayg›nd›r.
Sözde a¤aç ilahelerine sürekli yiyecekler sunar, a¤aç dallar›na giysi parçalar›
ba¤layarak ve k›rm›z›ya boyanm›fl tafllar› a¤açlar›n dibine koyarak tap›n›r ve
dua ederler. Resimdeki Hindu da kavminin tap›nd›¤› bu pipal a¤ac›n›n önünde
sayg› gösterisinde bulunmaktad›r. Hiçbiri, bu a¤açlar›n kendilerini duyup du-
yamayaca¤›n› ya da a¤açlar›n içinde kendilerini duyabilecek bir "ruh"un ger-
çekten olup olmad›¤›n› sorgulamazlar. Yapt›klar› dualara hiçbir karfl›l›k ala-
mazlar. Ama buna ra¤men, s›rf atalar›ndan öyle gördükleri için bu ritüeli uy-
gulamaya devam etmektedirler. 
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Hindular a¤açlara yapt›klar›
adaklar›n›n karfl›l›k bulaca¤›na
inanarak çok büyük bir sapk›n-
l›¤a düflmektedirler. Oysa can-
s›z varl›klar› Allah'a ortak
koflanlar ahirette kendilerini
yard›ms›z, dostsuz ve 
yapayaln›z bulacaklard›r.



HHiinndduullaarr››nn  SSöözzddee  KKuuttssaall  MMeettiinnlleerrii  

BBaatt››ll  EEffssaanneelleerrddeenn  ‹‹bbaarreettttiirr
Rabbimiz her topluma hidayete yöneltecek bir elçi göndermifltir. El-

çiler tüm kainat› yoktan var eden ve herfleyin en do¤rusunu bilen Rab-

bimiz’in sözüyle hükmederler. Rabbimiz Hz. Musa'ya Tevrat'›, Hz. Da-

vud'a Zebur'u (Mezmurlar), Hz. ‹sa'ya ise ‹ncil'i vahyetmifltir. ‹slam di-

ninin kayna¤› ise Rabbimiz'in Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e

vahyetti¤i mübarek kitab› Kuran'd›r. Kuran'da Tevrat, Zebur ve ‹ncil'in

Allah'›n vahyinden sonra insanlar taraf›ndan tahrif edildi¤i bildirilmek-

tedir. Kuran ise Peygamberimiz (sav)'e vahyedildi¤i hali ile bizlere ulafl-

m›flt›r. Rabbimiz bunu Kuran'da "Hiç flüphesiz, zikri (Kuran'›) Biz in-

dirdik Biz; onun koruyucular› da gerçekten Biziz" (Hicr Suresi, 9) aye-

tiyle haber vermektedir. 

Kuran, insanlar›n okuyup anlamalar›, içinde yaz›lanlar› ö¤renmele-

ri, tüm kainat› yoktan var eden Rabbimiz’i tan›malar›, O'na nas›l kulluk

edeceklerini bilip sak›nmalar› için gönderilmifltir. Rabbimiz türlü örnek

ve k›ssalarla ayetlerini çeflitli biçimlerde aç›klamaktad›r. Allah'›n "... Biz

Kitap'ta hiçbir fleyi noksan b›rakmad›k..." (Enam Suresi, 38) ayetiyle de

bildirdi¤i gibi Kuran eksiksizdir. Gerek dünya hayat›, gerekse ölümden

sonraki hayat ile ilgili pek çok detay, Kuran'da en hikmetli flekilde aç›k-

lanmaktad›r. Allah, "Andolsun, size (bütün durumlar›n›z› kapsayan)

zikrinizin içinde bulundu¤u bir Kitap indirdik. Yine de ak›llanmaya-

cak m›s›n›z?" (Enbiya Suresi, 10) ayetiyle de bizlere bu gerçe¤i bildir-

mektedir. Kuran Allah'›n sözüdür ve insanlar için bir hidayet rehberidir.

Dünya üzerindeki her insana hitap etmektedir, hükümleri indirildi¤i za-

mandan bu yana tüm devirleri kapsamaktad›r. 

Hinduizm ise hiçbir ilahi temeli olmayan, binlerce y›l önce birtak›m

insanlar taraf›ndan üretilen, dolay›s›yla onlar›n bat›l inançlar›n›, dar gö-

rüfllülüklerini, cehaletlerini yans›tan ve bu nedenle ak›l ve mant›kla çeli-

flen bir hurafeler dinidir. Hindular›n sözde kutsal kitap olarak kabul et-

Harun Yahya

91



tikleri metinler çeflitli zamanlarda, Hindistan'› iflgal eden Aryanlar ve çe-

flitli Hindu liderler taraf›ndan kaleme al›nm›fl efsanelerden, hikayeler-

den, hezeyanlardan ibarettir. Ancak Hindular bu gerçe¤i kabul etmek is-

temez, baflta Vedalar olmak üzere tüm Hindu metinlerini ilahi bir rehber

olarak görürler. Bu kitaplardaki sapk›n ö¤retileri, ak›l ve mant›kla ba¤-

daflmayan uydurma hikayeleri flaflmaz birer yol gösterici olarak görmek-

te direnirler. Bu yüzden tarif edilen kasvetli ve karanl›k dünyay› en ide-

al hayat modeli olarak görürler.

Tarih boyunca da birçok topluluk Allah'›n hak dini kendilerine teb-

li¤ edildi¤i halde, sapk›n bat›l dinlerine, atalar›ndan gördükleri gelenek-

lere ba¤l› kalmakta ›srar etmifllerdir. Ayetlerde flu flekilde bildirilmekte-

dir:
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Mahabharata Destan›'n› temsil eden resimli bir illüstrasyon. Bu destanda
iki kabile aras›ndaki iktidar mücadelesi sonucu ortaya ç›kan büyük bir sa-
vafl anlat›l›r. Hindu halk›n›n kesin bir gerçek gibi kabul etti¤i, içinde ak›l
ve mant›k d›fl› türlü saçmal›klar bulunan bu hayali hikayede, sözde ilahlar
üstün güçlere sahipmifl gibi gösterilir. Hindular›n en de¤er verdikleri put-
lar›ndan biri olan Krishna da bu destandaki hayali bir kahramand›r. 



Onlara: "Allah'›n indirdi¤ine ve elçiye gelin" denildi¤inde, "Atalar›m›z›

üzerinde buldu¤umuz fley bize yeter" derler. (Peki,) Ya atalar› bir fley bil-

miyor ve hidayete ermiyor idilerse? (Maide Suresi, 104)

Ne zaman onlara: "Allah'›n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hay›r,

biz, atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye (gelene¤e) uyar›z" derler.

(Peki) Ya atalar›n›n akl› bir fleye ermez ve do¤ru yolu da bulamam›fl

idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz (yol)dan çevir-

mek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, si-

zin ikinize inanacak de¤iliz" dediler. (Yunus Suresi, 78)

Hinduizmi Allah'›n vahyine dayal› olmayan, çeflitli kifliler taraf›n-

dan ortaya at›l›p zaman içinde tek bir isim alt›nda birlefltirilen, daha son-

ra insan eliyle kutsallaflt›r›lan yaflay›fl biçimleri olarak tan›mlamak

mümkündür. Ancak her bat›l dinin de kendine göre bir kitab›, kurallar›-

n›n ve uygulamalar›n›n yaz›ld›¤› yaz›tlar› vard›r. Özellikle de  mensup-

lar›n›n say›s› artt›kça ve bu dinler daha genifl alanlara yay›ld›kça yaz›l›

metin ihtiyac› oluflmufl ve bunun üzerine as›rlard›r dilden dile aktar›lan

bat›l inançlar›, garip tap›nma ritüellerini ve efsaneleri kitap haline getir-

mifllerdir. Bu kitaplar birçok farkl› kifli taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Bu neden-

le de söz konusu kitaplarda bir sürü çeliflkiler, saçmal›klar, ak›l ve man-

t›k d›fl› hikayeler, ahlaki ve psikolojik bozukluklar› öven anlat›mlar, cin-

sel sapk›nl›klar› teflvik eden bölümler yer almakta ve hurafelerle dolu

kasvetli bir yaflam flekli telkin edilmektedir. 

Çeflitli kollara ayr›lan Hindu inan›fllar› Vedalar, Upanifladlar, Pura-

nalar ve Kutsal Brahmanalar isimli 4 kitaba dayanmaktad›r. Hindular

hayatlar›n›, ibadetlerini, inan›fllar›n›, ritüellerini bu kitaplara dayand›r›r-

lar. "Kurban Bilimi" ismiyle tan›mlanan ve kural ve seremonileri detayl›

olarak aç›klayan Brahmanalar, Vedalar üzerine yap›lm›fl bir tefsirdir. Bu

kitaplar içlerinde birçok çeliflki, saçmal›k ve ahlaki sapk›nl›k bar›nd›r-

malar›na ra¤men Hindular›n ö¤reti kitaplar› olmufllard›r. 
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Hindular taraf›ndan kutsal kabul edilen bu metinler neredeyse ta-

mam› çeliflkiler ve saçmal›klar içeren yaz›larla doludur. Bu nedenlerle

Hindular›n bu metinleri kendilerine bir rehber olarak görüp, her söyle-

neni harfi harfine yerine getirmeleri de çok büyük ve flafl›rt›c› bir yan›l-

g›d›r. ‹çinde bulunduklar› bu bat›l din dünya hayat›nda da bu kiflilere

çok büyük bir kay›p getirmektedir. Sözde ilahlar›na günler hatta aylar

süren ibadetleri, hayali ilahlara yakarmalar›ndan ibaret olan ürkütücü

törenleri, harcad›klar› tüm bu emek hiçbir fleye yaramayacakt›r. Rabbi-

miz'in flirk koflanlar›n tüm yap›p ettiklerinin bofla ç›kaca¤› hükmü ger-

çekleflecektir. (Enam Suresi, 88) 

94

Hindular inan›fllar›n› genelde MÖ 1000 y›llar›nda yaz›lan Vedalara dayand›r›r-
lar. Vedalar Hinduizmin ilk yaz›l› kaynaklar› olarak kabul edilmektedir. Vedalar
dört kitaba ayr›lm›flt›r: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda ve Atharva Veda. Bu
kitaplarda efsaneler, manzum metinler, ilahiler, kurban sunma ritüellerinin an-
lat›ld›¤› nesir bölümler, büyü, t›ls›m ile ilgili bölümler bulunmaktad›r. ‹çlerinde
birçok çeliflki, saçmal›k ve ahlaki sapk›nl›klar bar›nd›rmalar›na ra¤men
Hindular›n temel ö¤reti kitaplar› olmufllard›r.
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Hindistan'da Günefl'e tap›n-
ma hala devam etmektedir.
Resimde hayali Günefl tan-
r›s› Surya'ya garip hareket-

lerle ibadette bulunan bir
Hintli kad›n görülmektedir.
Bu kad›n saatlerce dizleri-

nin üstünde sürünerek Sur-
ya'ya sayg›s›n› göstermeye

çal›fl›r. Oysa Günefl'i de Ay'›
da yoktan yaratan alemlerin

Rabbi olan Allah't›r. 
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indistan topraklar›na ad›m at›ld›¤›nda ilk fark

edilen sefalet, yokluk ve açl›kt›r. Günlük hayat

kasvetli, pis ve iç karart›c›d›r. Her yerde dilenci-

ler, sokakta yaflayan insanlar ve zor flartlar alt›n-

da olduklar› her hallerinden anlafl›lan yoksullar

vard›r. Bu sefaletin en önemli nedenlerinden bi-

ri ise, Hindistan topraklar›nda 3000 y›ldan uzun

süredir hüküm süren ac›mas›z kast düzenidir (di¤er bir deyiflle jati). 

Kast, MÖ 2500-1500 y›llar›nda Hindistan topraklar›n› iflgal eden Ar-

yanlardan kalan, vahfli bir sosyal ayr›m sistemidir. Aryanlar Hindu me-

deniyetini olufltururken, Hindular aras›nda yerleflik olan kölelik sistemi-

nin devam›n› sa¤lamak için bu sosyal hiyerarfli sistemini kurdular. Böy-

lece beyaz tenli, uzun boylu ve kalk›k burunlu olan kendi topluluklar›n›

yerli siyah halktan (Munda, Dasyu ve Dravidler) ay›r›p Hindistan'da

as›rlard›r devam eden ›rkç› düzenin temelini att›lar. Kast sistemi tarih

boyunca Hindistan topraklar›nda yaflanan katliamlar›n, cinayetlerin,

kundaklamalar›n, tecavüzlerin, adaletsizliklerin, çat›flmalar›n, sosyal

çarp›kl›klar›n temel nedenidir. Üstelik bu sistem Aryanlarca kaleme al›-

nan ve tüm Hindular taraf›ndan kutsal görülen sözde kutsal metinlerle

insanlara dayat›lmakta, halk taraf›ndan bir dini zorunluluk olarak gö-

rülmektedir. Bu nedenle de kast sistemi Hindistan toplumunda çok kök-

lü bir flekilde yerleflmifltir ve flimdiye kadar hiçbir sosyal ya da hukuki

giriflim, yerel ya da uluslararas› bask›, kast sistemini ortadan kald›rama-

m›flt›r. 

Hurafelerle dolu Hindu yaz›l› metinlerinde bu ›rkç› düzenin ortaya

ç›k›fl› son derece saçma, gerçek d›fl› bir efsaneye dayand›r›lmaktad›r. Ef-

saneye göre ilk insan Manu'dur. Manu'nun kafas›ndan din adamlar›,

kollar›ndan krallar ve savaflç›lar, kalçalar›ndan çiftçiler ve zanaatç›lar,

ayaklar›ndan da alt s›n›flar meydana getirilmifltir. Yani eflitsizlikler, bu

meydana geliflin bir sonucu olarak oluflmufltur. Kendi içinde yüzlerce s›-

n›fa ayr›lan dört adet kast bulunmaktad›r:



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

1- Brahmanlar (rahipler ve alimler)

2- Kflatriya (prensler ve askerler)

3- Vaikya (tüccar, esnaf ve çiftçiler)

4- Sudra (iflçiler, sanatkarlar)

Aryanlar kendi ›rklar›n› toplumun en üst kesimi olarak gösterirken

halk›n en alt kesimine Sudra (köle) ismini verdiler ve böylece zay›f, ezil-

mifl ve çeflitli derecelerden oluflan bir toplum meydana getirdiler. Sudra-

lar›n ö¤renme, geliflme ve ilerleme haklar›n› ellerinden al›p, onlar› sefil

bir hayat yaflamaya zorlad›lar. Kastlar›n do¤umla olufltu¤u ve daha son-

radan kast de¤ifltirilemeyece¤i kural› da yine Brahmanlar taraf›ndan or-

taya at›ld›. Bu kurallar nedeniyle insanlar hayatlar› boyunca hep bu fle-

kilde yaflayacaklar›, asla daha iyi bir yaflam standart›na ulaflamayacakla-

r› dayatmas›yla yüzyüze b›rak›ld›lar. Kast d›fl› say›lan gruplara ise "do-

kunulmazlar" (dalit-temiz olmayan ve üst s›n›flar› kirletti¤i kabul edilen

insanlar) ad› verildi. 

Dokunulmazlar kent ve köy d›fl›nda, yüksek kastlardaki insanlar-

dan uzakta yaflamaya zorland›lar. Dokunulmazlar›n, kast sisteminin üst

s›n›flar›na ait olan tap›naklara, okullara veya halka aç›k alanlara girme-

leri yasakland›. Üst s›n›flar›n içtikleri bir kuyudan su içmeye kalkmalar›

büyük bir suç say›ld›. Hindu kaynaklar›nda, dokunulmazlardan herhan-

gi birine fiziki olarak temas etmenin üst s›n›flar› kirletti¤i ve bunun ar-

d›ndan oldukça kapsaml› bir "temizlenme" ritüeli gerekti¤i yaz›l›yd›. Bu

nedenle Hindistan'›n ço¤u bölgesinde dokunulmazlar, kast sisteminin

üst s›n›flar›yla karfl›laflmalar›n› engelleyici alanlara kapat›ld›, ço¤u yer-

de gündüz sokakta dolaflmalar› yasakland›. Dokunulmazlar›n de¤il fi-

ziksel temasta bulunmalar›, gölgelerinin üst s›n›flar üzerine düflmesi bi-

le "kirlenme" say›ld› ve yasakland›. Bugün Hindistan'da bu ak›l almaz

kurallar resmen kald›r›lm›flt›r, ancak ülkenin çok büyük bir bölümünde

hala fiilen uygulanmaktad›r.
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Kast hiyerarflisi içinde en önemli yeri iflgal eden ve sözde manevi

üstünlü¤ü do¤umlar›yla elde eden Brahmanlar ise kurban ayinlerini

idare edip, bat›l ritüelleri icra etmekle görevlendirildiler. Aryan metinle-

rine göre Brahmanlar dünya üzerindeki herfleyin sahibiydiler ve hiçbir

fley bilmeseler, ö¤renmeseler bile çok üstün olarak kabul edildiler. Hint-

li yazar Swami Dharma Anand Tirtha, Aryanlar›n oluflturduklar› bu

adaletsiz sistemi flu flekilde özetlemektedir:

Eski rahipler, kendi kendilerine tak›nd›klar› bir üstünlük tavr› olarak ken-

dileri için Brahmanlar seçkin kast›n› oluflturduklar›nda, tüm di¤er Hindu-

lar (örne¤in yerli Hintliler) üzerinde afla¤›lama uygulamak ve onlar› fark-

l› ikinci derecede önemlilik katmanlar›na bask›lamak zorundayd›lar. ‹n-

sanlar› ayr›, bölünmüfl, zay›f ve afla¤›lanm›fl tutmak, ö¤renmelerini, gelifl-

melerini ve ilerleme olanaklar›n› engellemek, ve onlar› kal›c› ve de¤ifltiri-

lemeyecek flekilde toplum içinde daha düflük bir statüye ba¤lamak zorun-

dayd›lar. Kal›tsal kastlar üzerinde temellendirilmifl Hindu sosyal organi-

zasyonu, yukar›da belirtilen amaçla Brahmanlar taraf›ndan oluflturulmufl

ve yabanc› fethedicilerin yard›m›yla insanlara zorla kabul ettirilmifltir.23

Hinduizm'in özünde yer alan bu sistem, Allah'›n Kuran'da lanetle-

di¤i Firavun düzeninin de bir benzeridir. Allah Firavun'dan söz ederken,

onun insanlar› "f›rkalara ay›rd›¤›na" dikkat çekmifltir:

Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r'da) büyüklenmifl ve oran›n

halk›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; onlardan bir bölümünü güç-

ten düflürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yor-

du. Çünkü o, bozgunculardand›. Biz ise, yeryüzünde güçten düflürülen-

lere lütufta bulunmak, onlar› önderler yapmak ve mirasç›lar k›lmak is-

tiyoruz. (Kasas Suresi, 4-5)

Bu ayetler göstermektedir ki, insanlar› ›rklar›na, soylar›na, maddi

durumlar›na, dillerine, etnik kökenlerine veya bir baflka maddi k›stasa

göre "f›rkalara" ay›rmak, yani k›s›tl› kategorilere bölerek Allah'›n onlara
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verdi¤i hürriyeti ellerinden almak, bir

putperest ahlak›d›r. Allah'›n dini

ise, insanlara adalet ve özgürlük

verilmesini gerektirir. Rabbi-

miz’in insanlara yol gösterici

olarak indirdi¤i ‹slam dini de

bu hürriyeti getirir.

Nitekim bu nedenledir

ki, geçti¤imiz 1000 y›l için-

de, ‹slam, Hindistan
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Ac›mas›z kast düzeni
Hintlilerin çok büyük bir
bölümünü yokluk ve se-
falet içinde bir yaflama
mahkum etmektedir.



topraklar›nda mazlumlar› kurtar›c› bir rol oynam›fl, kast sisteminin kor-

kunç zulmünden kaçan insanlar için bir kurtulufl yolu olmufltur. Tarihte

kast sisteminin etkisini k›ran en önemli geliflme, Hint Yar›madas›'nda ‹s-

lam'›n yay›lmas›d›r. Hintli akademisyen Jagjeet S. Sidhu, Hinduizm ve

‹slam'› karfl›laflt›ran bir makalede bu konuda flöyle yazar:

Hindu-Müslüman anlay›fllar› aras›ndaki bir di¤er s›n›r, sosyal konularda-

ki farkl›l›klar›ndad›r. Hindu toplumu her üyenin belirli bir sosyal kesime

ait oldu¤u kast sistemine dayal›d›r. Bu en üst s›n›f olan Brahmanlardan en

alta, yani dokunulmazlara kadar gider. Müslümanlara göre ise, ‹slam, böy-

le bir kast sisteminden tamamen uzakt›r ve tüm inananlar›n kardeflli¤ine

dayan›r. Kendilerini alt kastlarda bulan milyonlarca Hindu, yaflad›klar› se-

faletten kurtulabilmek için ‹slam'› seçmifltir.24

Bu nedenledir ki, Hint Müslümanlar›n›n kurdu¤u ve ‹slami de¤er-

leri esas alan Pakistan'da -ve Bangladefl'te- kast sisteminin bir etkisi yok-

tur. Buna karfl›l›k Hinduizm'in egemen oldu¤u Hindistan'da kast siste-

mi hala yaflamaktad›r. Tüm zalimli¤i ve vahflili¤iyle...

KKaasstt  SSiisstteemmii  YYaaflfl››yyoorr
Bir toplumun adaletsizlikten kurtulmas› için, kanuni düzenlemele-

rin yan›nda as›l olarak adaletsizli¤in kökenini oluflturan sistemin temiz-

lenmesi gerekir. Hindistan bunun bir örne¤idir. Bu ülkede 1949 anayasa-

s› kast sisteminin "dokunulmazlar" kategorisini yasa d›fl› kabul etmifl ve

1950'lerde uygulanmas›n› kanunen suç durumuna getirmifltir. Ancak bu

kanunlar pratik hayatta büyük bir de¤iflikli¤e neden olmam›flt›r. Bugün

yaklafl›k 250 milyon kifli Hindu kast sistemi dolay›s›yla hala çok bü-

yük zulümlere ve  adaletsizliklere u¤ramaktad›r. Dokunulmazlar

Hindistan topraklar›n›n çok büyük bir bölümünde hala insan ye-

rine konmamakta, sosyal hayata dahil olamamaktad›rlar. Hin-

dular›n dokunulmazlar s›n›f›na bak›fl aç›s›n› en iyi özetleyen

Harun Yahya
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

kaynak, Manu ad› verilen ve Hindularca çok önemsenen eski yaz›tlard›r.

Manu'ya göre dokunulmazlar horozlar, kurba¤alar, ördekler, köstebek-

ler, köpekler ya da tafl›ma hayvanlar›yla ayn› gruba aittirler.25

Kastlar Hindistan'daki hayat›n her aflamas›n› flekillendirir. Yenile-

cek yiyecekler, yeme¤i kimlerin piflirece¤i, nas›l y›kan›laca¤›, k›yafetle-

rin rengi, hangi boyda olaca¤›, bir erke¤in b›y›k uzat›p uzatmayaca¤›,

flemsiye kullan›p kullanmayaca¤› tamamen kast sistemi taraf›ndan belir-

lenmifltir ve bu konuda hiçbir aç›k b›rak›lmam›flt›r. Cezaland›rma siste-

minde de kast sisteminin çok büyük bir etkisi vard›r. Belirli bir suçu üst

kastlardan biri iflledi¤inde çok az bir ceza al›rken, afla¤› kasttan bir kifli

ayn› suçu iflledi¤inde çok fliddetli cezalarla karfl› karfl›ya kalabilmekte-

dir. Meslekler kastlara ayr›ld›¤› gibi evlenmeler de ancak ayn› kast için-

de gerçekleflebilir. 

Hindistan, dünya üzerinde böyle adaletsiz, ac›mas›z ve ak›l d›fl› bir

sistemin süregeldi¤i yegane ülkedir ve bunun tek sorumlusu Hindu-

izm'dir. Kast sistemi sosyal adalet, yard›mlaflma, birlik ve bar›fl için bü-

yük bir tehdittir. Binlerce kasttan ve alt kastlardan oluflan Hindular geri

dönülemez flekilde bölünmüfllerdir. Kast sistemini detaylar›yla tarif

eden ve bir zorunluluk olarak halka dayatan Vedalar nefret dolu, ›rkç›

metinlerdir. Hindistan Anayasas›'n›n sahiplerinden biri olarak bilinen,

Hindistan'›n ilk Adalet Bakan› Dr. B. R. Ambedkar bu durumu flu flekil-

de ifade etmektedir:

Hinduizm gerçek bir dehflet salonudur. Vedalar, Smritiler ve fiastra'n›n

kutsall›¤› ve flaflmazl›¤›, kastlar›n demir kanunu, kalpsiz karma kanunu ve

dokunulmazlara do¤umla gelen anlams›z statü kanunu, Hinduizmin do-

kunulmazlara karfl› oluflturduklar› gerçek iflkence araçlar›d›r.26

Dr. Ambedkar'›n tarif etti¤i bu durumun örneklerini günümüzde

de yaz›l› ve görsel bas›nda s›kça görmek mümkündür. Örne¤in 2002 y›-

l›n›n Mart ay›nda 5 dalit (yani dokunulmaz) ölene kadar dövülmüfl ve

polis karakoluna yak›n bir yerde yak›lm›fllard›r. 
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Hint geleneklerinde
putlara ithaf edilen çe-
flitli festivaller ve bay-
ramlar bulunmaktad›r.
Bu ayinlerde garip
danslar eflli¤inde 
dualar edilir, sunularda
bulunulur. Oysa bu
sözde ilahlar ne onlar›n
dualar›n› duyabilmekte,
ne de danslar›n›
görebilmektedir.
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Hint toplumunda sözde ilahlara gösterilen say-
g› her iflten daha önceliklidir. Bu hayali ilahlara
ait heykeller temiz sularla y›kan›r,
en taze ve güzel yiyecekler on-
lara sunulur. Hindu halk›
ise çok büyük bir sefa-
let içinde, korkunç
flartlar alt›nda
bir yaflam
sürmek-
tedirler.
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‹flledikleri "suç" zaten ölmüfl olan bir ine¤in derisini yüzmek iken,

bu kiflilerin ine¤i öldürdü¤ü yönünde bir yalan haber yay›lm›flt›r. Genç-

leri öldüren Hindular›n aç›klamas› ise, ineklere "annelik" payesi atfeden

sapk›n Hindu ö¤retisinin ifadesidir: "Onlar bizim annemizi öldürdü-

ler"!27 Vahfli kast düzeninin hakim oldu¤u Hindistan'da bu tip haberlere

çok s›k rastlan›r. Örne¤in The Hindistan Times'da yer alan bir habere gö-

re düflük kasttan bir kifli, s›rf yüksek kasttan bir Hindunun k›yafetine

de¤di¤i için vahflice dövülmüfltür.28 Yine ayn› gazetede yer alan baflka

bir habere göre, yüksek kasttan Hindular, dokunulmazlara ait bir su

kayna¤›na ölü hayvanlar ve pislik atm›fl, ancak polisler hiçbir flekilde ha-

rekete geçmemifllerdir.29 Dokunulmazlar s›n›f›ndan bir kifli, bir Hindu

tap›na¤›nda ibadette bulunmak istemifl, bunun üzerine tecavüze u¤ra-

m›fl ve fliddetli iflkencelere maruz kalm›flt›r.30 Bir okulda 38 dalit (doku-

nulmaz) çocu¤u, üst kastlara mensup ö¤rencilerle ayn› sudan içmek is-

teyince okuldan kovulmufllard›r. Çünkü Hint inan›fllar›na göre üst kast-

lara ait su kaynaklar›ndan dalitlerin su içmeleri yasaklanm›flt›r.31 1997 y›-

l›n›n 11 Temmuzu'nda ise Maharasthra polis güçleri Mambai'da masum

insanlar›n üzerine atefl açm›flt›r. Dokunulmazlar s›n›f›na mensup 30 kifli

ölmüfl ve yüzlerce kifli yaralanm›flt›r. Atefl uyar› amaçl› de¤il, öldürme

kast›yla aç›lm›fl, kad›nlar ve çocuklar da öldürülmüfllerdir. Daha sonra

ise polis yaral›lar›n hastaneye tafl›nmas›na dahi izin vermemifl, bu da ölü

say›s›n› art›rm›flt›r. Bu vahfli katliam üzerine BM ‹nsan Haklar› komisyo-

nu Hindistan hükümetine ça¤r›da bulunup, adaletin yerine getirilmesi-

ni istemifl, ama hiçbir somut netice al›namam›flt›r. Bu gibi sald›r›lar, teca-

vüzler, kundaklamalar Hindistan'›n dört bir yan›nda kesintisiz olarak

devam etmektedir. 

BBC News, dalitlere (yani dokunulmazlara) karfl› halen uygulan-

makta olan korkunç zulüm ve vahfletin baz› örneklerini flöyle anlat›yor:

50 y›ldan beri süren reformlara, ayr›mc›l›¤› yasaklayan kanunlara, e¤itime

108



ve ekonomik geliflime ra¤men, Hindistan'›n 160 milyon daliti (toplam nü-

fusun % 16's›) her gün milyonlarca farkl› yöntemle insanl›k d›fl› say›lmaya

devam ediyor.

Neden yüksek kastlara ait bir Hindu, gölgelerinin bile kirletici ve i¤renç

say›ld›¤› bu insanlar› dinlemeye ihtiyaç duysun?

Dalitlerin çocuklar› e¤itimden mahrum b›rak›l›yorlar. E¤er bir s›n›fta oku-

malar›na izin verilse bile, ayr› oturtuluyorlar, hatta s›n›f d›fl›nda tutuluyor-

lar. 

Kahvehanelerde "çift fincan" sistemi var ve böylece dalitlerin ayr› kaplar-

dan içmeleri sa¤lan›yor.

Köylerde ise, dalitler k›s›tlanm›fl alanlarda yafl›yorlar, tüm pis ifller onlara

yapt›r›l›yor, üst s›n›flardan kiflilerle ayn› kuyudan su çekemiyor ve ayn› ta-

p›naklarda ibadet edemiyorlar. 

Dalitlerin ço¤u, toprak sahibi olmayan tar›m iflçileri. Toprak a¤alar›, dalit-

ler onlara cevap vermeye kalk›fl›rlarsa hatta kendilerini sald›r›lara karfl›

korumaya çal›fl›rlarsa bile, onlar› linç etmekten, onlara tecavüz etmekten,

kulübelerini yakmaktan geri durmuyorlar. 

Ödüllü bir Hint gazetecisi olan P. Saniath, Rajasthan bölgesinde, yukar› s›-

n›f köylüler taraf›ndan dalit bir adama yap›lan iflkenceyi anlat›yor: Ada-

m›n burun delikleri kal›n i¤nelerle parçalan›yor, burnunun ortas›na bir ip

ba¤lan›yor. ‹flkenceyi yapanlar bu ipi bir at›n gemi gibi kullanarak adam›

sokaklarda gezdiriyorlar ve sonra da s›¤›rlar›n ba¤land›¤› bir çubu¤a ba¤-

l›yorlar. Kendilerini biraz olsun yükseltmeye çal›flan dalitlere, öfke ya¤›-

yor. 

Bir kaç y›l önce de, güneydeki Tamil Nadu eyaletindeki bir köyde yaflayan

genç bir kad›n yak›n bir kentte kendisine ifl bulmufltu. Ailesini ziyaret et-

mek için köye ilk dönüflünde ise yüksek s›n›flar büyük bir öfkeye kap›ld›-

lar, çünkü genç k›z ayakkab› giyecek kadar "sayg›s›z" davranm›flt›. Genç

k›z öfkeli kalabal›k taraf›ndan tartakland› ve "haddini bilmemek" suçun-

dan, köy meydan›nda ç›plak olarak gezdirilerek afla¤›land›.32

Harun Yahya
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The Toronto Sun gazetesinde yazan Kanadal› gazeteci Eric Margo-

lis'in 2001 y›l›nda yazd›¤› "India's Hidden Apartheid" (Hindistan'›n Giz-

li Irk Ayr›mc›l›¤›) bafll›kl› makalede, bu ülkede egemen olan insanl›k d›-

fl› sistem flöyle tarif edilir:

Dünyan›n gözlerinden gizlenmifl bir flekilde, pek çok insan haklar› grubu-

nun savundu¤u gibi, Hindistan, dünyan›n en genifl, en zararl› ›rkç›l›k ve

ayr›mc›l›k sistemini uygulamaya devam ediyor; kast sistemi...

Nüfusun % 3.5'ini oluflturan aç›k tenli Brahmanlar, Hindistan'›n yöneticile-

rini oluflturuyorlar; bürokrasinin % 78'ini ve parlamentonun yar›s›n› elle-

rinde tutuyorlar...

(En alt tabaka olan) dalitler, umumi tuvaletlerin temizli¤inde çal›flt›r›-

l›yorlar ve insan d›flk›s›n› elleriyle temizlemeleri için zorlan›yorlar. Ba-

z› Hintliler tuvaletlerini sokak ortas›nda yap›yor ve sonra bunu veya

sokaktaki hayvan lefllerini dalitlere temizletiyorlar. ‹nsan Haklar› ‹zle-

me Örgütü'nün (Human Rights Watch)  kast hakk›ndaki kapsaml› bir

raporuna göre, çok say›da dalit kad›n›na Hindu rahipler ve toprak

a¤alar› taraf›ndan sistemli olarak tecavüz ediliyor. Hindistan'da ka-

r›n toklu¤una çal›flan 40 milyon civar›ndaki iflçinin - ki bu köleli¤in

modern bir versiyonudur - ço¤u, açl›kla pençeleflen aileleri taraf›n-

dan sat›lmak zorunda kal›nm›fl dalit çocuklar›. 

Dalitler kendilerini taciz ve sömürüden korumak istediklerinde, üst

s›n›flardan çetelerin ve yerel polisin sald›r›lar›yla karfl›lafl›yorlar.

Barakalar› yak›l›yor ve kad›nlar›na topluca tecavüz ediliyor. ‹nsan

Harun Yahya
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Kast sistemi nedeniyle Hindistan'da her gün yeni çat›flmalar ya-
flanmakta, insanlar ac›mas›zca öldürülmektedirler. Bu korkunç zu-
lümlere maruz kalan, dalitlerin önemli bir bölümü ise, tarihte oldu-
¤u gibi, kurtulufl bulabilmek için Hinduizm denen karanl›k ö¤retiyi
terk ederek, adalet, merhamet ve insanc›ll›¤›n yeryüzündeki tem-
silcisi olan ‹slam'a yöneliyorlar. The Muslim Observer gazetesinde
yer alan 31 Ekim tarihli "Hindistan'›n dokunulmazlar› Hinduizmi
terk ediyor ve ‹slam'› kabul ediyorlar." bafll›kl› haberde de dalitlere
yap›lan zulüm tarif ediliyor.



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Halkar› Gözlemi'nin (Human Rights Watch) bildirdi¤ine göre, dalitler, ay-

nen Müslüman Keflmirliler gibi, s›k s›k Hindistan'›n ac›mas›z emniyet güç-

lerinin dayak, tecavüz, iflkence ve kundaklama gibi sald›r›lar›na maruz ka-

l›yorlar.33

Bu korkunç zulümlere maruz kalan, "mustazaf" (zaafa u¤rat›lm›fl)

dalitlerin önemli bir bölümü ise, tarihte oldu¤u gibi, kurtulufl bulabil-

mek için Hinduizm denen karanl›k ö¤retiyi terk ederek, adalet, merha-

met ve insanc›ll›¤›n yeryüzündeki temsilcisi olan bir dine yöneliyorlar:

‹slam. BBC News'de yer alan bir haberde, bu konuda flu bilgiler veriliyor:

Hindistan'›n Güney Eyaletlerinden Tamil Nadu'da bir dalit (afla¤› s›n›f) ce-

maatinin en az 400 üyesi, yüksek s›n›flardan Hindu komflular›n›n bitmek

bilmeyen adaletsiz davran›fllar›ndan dolay› ‹slam'a girmeye haz›rland›kla-

r›n› söylüyorlar... Dalit cemaati ‹slam'a girmek için kendilerini kimsenin

zorlamad›¤›n›, bunu kendilerinin istedi¤ini çünkü bu dinde her insan›n

eflit muamele gördü¤ünü belirtiyorlar.34

‹slam'› çok az tan›yan bu insanlar›n bile hemen fark edebildikleri

gerçek, son derece önemlidir: Hindu dini insanlar aras›nda vahfli bir sos-

yal düzeni, s›n›f ayr›m›n›, güçlünün güçsüz olan›, zenginin fakir olan›

ezdi¤i bir sistemin hakim olmas›n› emrederken, ‹slam ahlak› adaleti, iyi-

likle davranmay›, insanlar›n hakk›n› korumay›, zulme asla r›za göster-

memeyi, zalime karfl› mazlumdan yana tav›r almay›, ihtiyaç içinde ola-

na yard›m etmeyi, fedakarl›¤›, flefkati emreder. Dolay›s›yla ‹slam ahlak›-

n›n yafland›¤› bir toplumda insanlar her flart ve durumda do¤rulardan

yana olur, dürüstlükten asla taviz vermez, haktan yana karar verirler.

Rabbimiz Maide Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

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, yapmak-

ta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8) 
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Sadhular (Hindu çilekefl) kurulu dü-
zenlerini, ifllerini ve ailelerini terk
edip, sözde Brahman'a ulaflmak için
sokaklarda yaflamaya bafllayan Hin-
dulard›r. Bu Hindu gelene¤i insanlar›
dünyada çal›flmak yerine tembelli¤e
ve miskinli¤e sürüklemekte, ilkel
flartlarda yaflamaya mahkum etmek-
tedir. Oysa ‹slam ahlak› insanlar› di-
namizme, daha güzeline ulaflmak için
çaba göstermeye, insanlara fayda
sa¤layacak ifller yapmaya yöneltir.
Hinduizmin karanl›k, kirli, kasvetli
dünyas›n›n yerine ‹slam dininde te-
miz, ayd›nl›k, huzur dolu bir hayat
teflvik edilir. 
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Allah Kuran'da gerçek adaleti detayl› olarak tarif etmekte ve Kuran

ahlak›n›n eksiksiz yafland›¤› bir toplumda hiçbir adaletsizli¤in yaflanma-

yaca¤›n›, insanlar›n çok büyük bir huzur ve bar›fl içinde yaflayacaklar›n›

bildirmektedir. Örne¤in buraya kadar inceledi¤imiz Hint toplumunda

veya dünyan›n baflka ülkelerinde ten renklerinden, dinlerinden, ›rkla-

r›ndan dolay› adaletsiz uygulamalarla karfl›laflan insanlar bulunmakta-

d›r. Beyaz ten rengi olan bir kifliyle siyah ten rengine sahip kifli farkl› mu-

amelelerle karfl›laflabilmekte, haks›zl›klara maruz kalabilmektedir. As›r-

lar boyunca, özellikle de geçti¤imiz iki yüzy›lda dünyan›n dört bir ya-

n›nda ›rk farkl›l›klar› nedeniyle savafllar yaflanm›fl, milyonlarca insan

hayat›n› yitirmifltir. Ancak Kuran ahlak›nda tüm bu ayr›mlar ortadan

kald›r›lmaktad›r. Rabbimiz farkl› halklar›n ve kabilelerin yarat›lmas›n›n

hikmetlerinden birini insanlar›n "birbirleriyle tan›flmalar›" olarak bildi-

rir: 

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

rinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphe-

siz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) 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) 

Bu ‹lahi hüküm uyar›nca, hepsi de Allah'›n kulu olan farkl› millet-

ler veya kabileler, birbirleriyle tan›flmal›, yani birbirlerinin farkl› kültür-

lerini, dillerini, örflerini, yeteneklerini ö¤renmelidirler. Farkl› ›rk ve mil-

letlerin bulunmas› insanlar aras›ndaki çat›flma ve savafllar› engellemeli,

kültürel zenginlik sa¤lamal›d›r. Bu çeflitlilik Allah'›n yarat›fl›ndaki güzel-

liktir. Bir insan›n daha uzun boylu, di¤erinin k›sa boylu olmas›, bir kifli-

nin teninin beyaz di¤erinin sar› veya siyah renk olmas› bu kifliye herhan-

gi bir üstünlük getirmedi¤i gibi, bir eksiklik olarak da nitelendirilemez.

Bunlar›n her biri Allah'›n takdir etmesiyle ve çok büyük hikmetlerle ya-

rat›lm›flt›r. Ayr›ca bu farkl›l›klar›n Allah Kat›nda hiçbir önemi yoktur.

Harun Yahya

115



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

‹man eden bir insan tek üstünlü¤ün takva ile, yani Allah korkusu ve

Allah'a imandaki üstünlükle oldu¤unu çok iyi bilir. 

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

rinizin ve renklerinizin ayr› olmas›, O'nun ayetlerindendir. fiüphesiz

bunda, alimler için gerçekten ayetler vard›r." (Rum Suresi, 22) buyur-

maktad›r. Tüm farkl› ›rklar›, Allah belirli bir hikmetle yaratm›flt›r. Müs-

lümanlar›n görevi ise, tüm insan topluluklar›na karfl› - onlar Allah'› in-

kar eden kimseler de olsalar - adaletle davranmakt›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, gö-

rendir. (Nisa Suresi, 58)

Allah'›n tavsiye etti¤i adalet anlay›fl› hiçbir ayr›m yapmadan her in-

sana eflit, hoflgörülü ve bar›flç›l bir tav›r göstermeyi gerektirir. Peygam-

berimiz Hz. Muhammed (sav) "Bütün insanlar Hz. Adem'den, Hz. Adem

ise topraktand›r"35 fleklindeki sözleriyle insanlar aras›nda hiçbir fark ol-

mad›¤›n› vurgulam›flt›r. Bir insan›n derisinin rengi, ›rk›, etnik kökeni, di-

li gibi özellikleri ona bir üstünlük veya afla¤›lama getirmez. 

Soy özelliklerinin d›fl›nda bir kiflinin fakir, zengin ya da sosyal sta-

tü yönünden yüksek ya da afla¤› s›n›fta olmas›n›n da ‹slam ve Müslü-

manlar için hiçbir önemi bulunmamaktad›r. Rabbimiz'in "… Allah için

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

fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse adaletten dö-

nüp heva (tutkular›)n›za uymay›n…" (Nisa Suresi, 135) ayetiyle bu ko-

nuda Müslümanlara aç›k bir emir vermifltir. Allah'›n bu emri uyar›nca

O'ndan korkan mümin, karfl›s›ndaki kifli fakir de olsa zengin de olsa, her

ne flart olursa olsun, mutlaka adaletle hükmeder, o kiflinin maddi veya

sosyal durumu nedeniyle farkl› bir tutum içine girmez. Çünkü zenginlik

ya da fakirli¤in Allah'›n insanlar› denemek için yaratt›¤› geçici dünya
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flartlar› oldu¤unu bilir. ‹nsan öldü¤ü zaman dünyadaki mal›n›n ve mül-

künün hiçbir de¤eri kalmayacak, sadece takvas›yla karfl›l›k bulacakt›r.

Allah'›n hoflnut olaca¤›n› bildirdi¤i tav›r ise hakkaniyettir, adalettir, dü-

rüstlük ve do¤ruluktur. Bu güzel ahlak›n karfl›l›¤› ise sonsuz ahiret mü-

kafatlar›d›r. Rabbimiz'in adalet konusunda Kuran'da bildirdi¤i bir di¤er

ayet ise flu flekildedir:

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

olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun... (Nisa Suresi, 135)

Ayette emredildi¤i gibi iman sahipleri hiçbir durumda adaletten ta-

viz vermez, Allah'›n ayetlerine titizlikle uyarlar. Sadece kan veya dost-

luk ba¤› oldu¤u için haks›z yere yak›nlar›n korunup-gözetilmesinin,

toplumda huzursuzluk oluflturaca¤› aç›kt›r. Ancak Kuran'›n hükümleri-

ne göre hareket eden bir Müslüman Allah'›n "… Söyledi¤iniz zaman -

yak›n›n›z dahi olsa- adil olun. Allah'›n ahdine vefa gösterin. ‹flte bun-

larla size tavsiye (emr) etti; umulur ki ö¤üt al›p-düflünürsünüz."

(Enam Suresi, 152) fleklinde bildirdi¤i tavsiyelerine uyar. Bu tav›r onun

Allah'a olan güçlü iman›n›n ve güzel ahlak›n›n bir göstergesidir. 

Kuran ahlak›n›n ortaya ç›kard›¤› insan ve toplum modeli budur.

Allah'›n vahyine de¤il de, insanlar›n ürettikleri hurafelere dayanan Hin-

duizm ise adaletsiz, ›rkç›, bask›c›, hoflgörüsüz, yabani bir toplum mode-

li ortaya ç›karm›flt›r. 

BBaatt››ll  HHiinndduu  DDiinnii  vvee  SSiihhiizzmm
Hindu dinindeki insan› hayvandan afla¤› gören kast sistemi, bu di-

nin mensuplar›n›n büyük bölümü için tarih boyunca hep büyük bir zu-

lüm kayna¤› olmufltur. Bu nedenle de ‹slam dininin hoflgörülü, adaletli,

sosyal dayan›flmaya önem veren ahlak modeli Hindular için çok büyük

bir umut kayna¤› olmufltur. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi ‹slam'›n

Hindistan topraklar›na ulaflmas›n›n ard›ndan çok say›da Hindu ‹slam

Harun Yahya
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dinini kabul etmifltir. Ancak baz› kesimler de y›llard›r içinde yaflad›klar›

bat›l Hindu geleneklerini terk etmekte zorlanm›fllard›r. 

‹slam'›  kabul etmeyen bu insanlar farkl› bir yol izlemifller, Hindu

dinini tam olarak terk edemeyip, Hinduizm ile ‹slam dinini birlefltirerek

farkl› ak›mlar oluflturmaya çal›flm›fllard›r. Bu ak›mlardan biri ise Si-

hizm'dir ve Sri Guru Nanak Dev Ji (1469-1539) taraf›ndan kurulmufltur. 

Guru Nanak y›llar boyunca Müslüman yöneticilerin yan›nda çal›fl-

m›fl ve ‹slam dinini çok yak›ndan tan›ma f›rsat› edinmifltir. Birçok ‹slam

alimi ile tan›fl›p, fikirlerinden istifade eden Nanak, zamanla Hindu dini-

nin baz› gelenekleri ile ‹slam dininin temel inan›fllar›n› biraraya getire-

rek yeni bir dini kültür oluflturma yoluna gitmifltir. Zaman içinde çevre-

sinde çeflitli insanlar toplanm›fl ve Sihizm meydana gelmifltir. 

Sihler genelde Kuzeybat› Hindistan'›n Pencap bölgesinde yaflamak-

tad›rlar. 1995 say›m›na göre nüfuslar› 18.7 milyondur ve bu say› Hindis-

tan nüfusunun % 1.9'unu teflkil etmektedir. Ayr›ca küçük gruplar halin-

de ‹ngiltere, Kanada, ABD, Malezya ve Do¤u Afrika'da da yaflamakta-

d›rlar. 

Sihizm Allah'›n birli¤i, tüm kaina-

t› Allah'›n yoktan var etti¤i, insanl›-

¤›n kardeflli¤i ve eflitli¤i gibi do¤ru

‹slami inançlar› kabul eder. Bu-

nun yan›nda, kast sisteminin ve

puta tap›c›l›¤›n reddi de Si-

hizm'in olumlu yönlerindendir.

Ancak Sihizm bat›l Hindu

dininden reenkarnas-

yon, karma, nirvana

gibi çeflitli sapk›n

inan›fllar içermek-
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Guru Nanak yeni
kurdu¤u dine re-
enkarnasyon,
karma gibi bat›l
Hindu gelenekle-
rini de katm›flt›r.
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tedir. Birçok Hindu gelene¤i, bayram› ve töreni Sihlerce de tatbik edil-

mektedir. 

Bat›l karma ve reenkarnasyon inançlar›na genifl yer veren Sih dinin-

de, Guru Nanak'tan sonra gelen 9 gurunun (e¤itmenin) bir önceki guru-

nun ruhunu tafl›d›¤›na inan›l›r. 10. guru Gobind Singh'den sonra (1675-

1708) silsile yoluyla gurulu¤a son verilmifltir. Ancak günümüzde 10 gu-

ru Sihler taraf›ndan çok büyük bir sayg› ile an›lmakta ve her Sih'in evin-

de bu gurular›n resimleri bulunmaktad›r. Gurulara ba¤l›l›k, Sih dininin

temel inançlar›ndan kabul edilir.

Sihlerin ad›, özellikle de Sih militanlar›n Hindistan'›n dört bir ya-

n›nda yapt›klar› eylemlerle dünya gündemine tafl›nm›flt›r. Günümüzde

Sihler hem Hindularla hem de Hindistan'da yaflayan Müslümanlarla ça-

t›flma halindedirler. Özellikle de Keflmir topraklar›nda Sih militanlar›n

eylemleri nedeniyle y›llard›r binlerce Müslüman hayat›n› yitirmifltir. An-

cak Hindularla yaflad›klar› çat›flmalar çok daha büyük kay›plarla sonuç-

lanm›flt›r. 

1947'de Hindistan'la Pakistan'›n ayr›lmas›ndan önce Sihler Pen-

cap'ta çok etkin konumdayd›lar. Ancak iki ülkenin ayr›lmas›n›n ard›n-

dan Hindistan'›n farkl› bölgelerine da¤›ld›lar. Bunun sonucunda da elle-

rinde bulundurduklar› askeri ve siyasi gücü kaybettiler. Hindistan'da

sürmekte olan "Sihlerin Hindulaflt›r›lmas›" kampanyalar›nda 1941-1951

y›llar› aras›nda yaklafl›k 200.000 Sih zorla Hindu yap›ld›. Bu dönemden

itibaren Hindularla Sihler aras›nda sürekli çat›flmalar yafland›. Hint Ya-

r›madas›'ndaki di¤er dinlere göre daha aktif, sald›rgan, uzlaflmaz bir

topluluk olarak bilinen Sihler, ba¤›ms›zl›k talebinde bulunduklar› için

sald›r›larda, kundaklamalarda, terörist giriflimlerde bulundular. Çat›fl-

malar, 1984 y›l›nda Hindular›n Sihlerce kutsal say›lan Amritsar Tap›na-

¤›na girmeleri ve 4 gün 4 gece süren çat›flman›n sonucunda say›lar› 450

ila 1200 aras›ndaki Sih militan›n› öldürmeleriyle daha da artt›. Sihler k›-



sa süre sonra bu sald›r›ya karfl›l›k verdiler ve bu tap›na¤a sald›r› karar›-

n› veren ‹ndra Gandhi, 2 Sih korumas› taraf›ndan Ekim 1984 y›l›nda öl-

dürüldü. Bunun ard›ndan Hindu yönetimi taraf›ndan Sihlere yönelik

büyük bir operasyon düzenlendi. Resmi aç›klamalara göre ço¤u Sih ol-

mak üzere 2700 kifli öldürüldü. ‹nsan haklar› örgütleri ve gazeteler ise

bu say›n›n 10.000 ile 17.000 aras›nda oldu¤unu aç›klad›lar.36 Bu katliama

Sih militanlar, önde gelen baz› Hindular› ve politikalar›na karfl› ç›kan

›l›ml› Sih liderleri öldürerek cevap verdiler. 1984 y›l›ndan itibaren Sihler-

le Hindular aras›nda yaflanan çat›flmalarda yaklafl›k 30.000 kifli öldü.

1990'l› y›llar›n ortalar›na do¤ru fliddet olaylar› azalmaya bafllad›. Ancak

son y›llarda Hindu milliyetçili¤inin yükselifli ile çat›flmalar tekrar artma-

ya bafllad›. 
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Ba¤›ms›zl›k talebinde olan Sihlerin Hindulara yöne-
lik sald›r› ve kundaklamalar›na Hindu güvenlik güç-

lerinin fliddetle karfl›l›k vermeleri büyük çat›flmalarla
sonuçlanm›flt›r. 1984 y›l›ndaki Hindu operasyonunda

binlerce Sih'in öldürüldü-
¤ü tahmin edilmektedir.



Sihizm, baflta da belirtti¤imiz gibi, ‹slam'›n baz› do¤rular›n› kabul

eden, ancak Hindu geleneklerini terk etmeyerek bunlar› Hinduizmle

birlefltiren bat›l bir inançt›r.

Oysa bu, ak›l d›fl›d›r.

‹slam, vahye dayal› bir

dindir. Hinduizm ise insanla-

r›n ürettikleri geleneklere da-

yal›d›r. Vahiy, Allah'tan gelen

‹lahi bilgidir ve mutlak do¤ru-

dur. Gelenekler ve di¤er insan
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‹ndra Gandhi'nin emriyle Sihlere
yönelik bafllat›lan "Mavi Y›ld›z Ope-
rasyonunu" temsil eden bir illüst-
rasyon. Afla¤›da Sihlerce kutsal
kabul edilen Amritsar Tap›na¤›.
(Alt›n Tap›nak)



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

ürünü görüfl ve uygulamalar ise, kaç›n›lmaz olarak eksik ve hatal›d›r.

Kald› ki Hinduizm, önceki bölümlerde inceledi¤imiz  gibi, di¤er gelenek

veya insan ürünü sistemlerin ço¤una göre çok daha saçma, ba¤naz, vah-

fli, adaletsiz ve sapk›n bir inançt›r. Dolay›s›yla ‹slam ile Hinduizm ara-

s›nda bir "karma din" oluflturmak, çok büyük bir sapk›nl›kt›r. 

Gerçekte Sihizm, tarih boyunca pek çok insan› sapt›rm›fl olan bir

yan›lg›n›n ürünüdür: Geleneklere körü körüne ba¤l›l›k. Allah bu yan›l-

g›ya kap›lan insanlar hakk›nda flöyle bildirir:

Onlara: "Allah'›n indirdi¤ine ve elçiye gelin" denildi¤inde, "Atalar›m›z›

üzerinde buldu¤umuz fley bize yeter" derler. (Peki,) Ya atalar› bir fley bil-

miyor ve hidayete ermiyor idilerse? (Maide Suresi, 104)

Bizim de Sihlere ça¤r›m›z, "atalar›n› üzerinde bulduklar›" dine de-

¤il, sadece ve sadece Allah'›n vahyine uymalar› ve ‹slam'la flereflenmele-

ridir. 
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Sih militanlarca öldürülen ‹ndra Gandi'nin cesedinin yak›l›fl›.
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Sihlerin kutsal kabul et-
tikleri metne "Granth Sa-
hib" ad› verilir. Sihler bu

metinleri dinlerinin temel
dayana¤› olarak kabul

eder ve önünde sapk›nca
sayg› gösterilerinde

bulunurlar.



HHiinndduuiizzmm,,  ‹‹nnssaannll››¤¤››  SSeeffaalleettee,,  

AAççll››¤¤aa  MMaahhkkuumm  EEddeerr

Hinduizmin temelinde yer alan karma inanc›n›n çarp›k sonuçlar›n-

dan biri, insanlar›n hastal›klar›n›, fakirliklerini, acizliklerini, sakat olma-

lar›n› bir önceki hayatlar›ndaki ahlaki kötülüklerinden, hatalar›ndan

kaynaklanan bir ceza olarak görmeleridir. Bu nedenle alt kastta oldukla-

r›n›, bu cezay› hakettiklerini düflünürler. Toplum da bu kifliyi suçlu ola-

rak görür. Sistemin tepesinde olan zenginler ve yönetici s›n›f ise, sahip

olduklar› tüm ayr›cal›klar› do¤al haklar› olarak görürler. Bu bat›l inanç
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Kast sistemi Hindistan
topraklar›nda çok ada-
letsiz bir sosyal düzen
oluflmas›na neden ol-
mufltur. Ülke nüfusu-
nun çok küçük bir bö-
lümünü oluflturan üst
kastlar çok iyi flartlar-
da yaflamlar›n› devam
ettirirlerken, "dokunul-
mazlar" yokluk ve
sefaletle mücadele et-
mektedirler.



yüzünden alt kastlardaki insanlar Hint toplumunda her zaman hor gö-

rülmüfl ve ezilmifllerdir. 

Hinduizmin kurallar›na göre alt kastta yaflayan bir insan dünya-

dayken kast›n› de¤ifltiremez. Dolay›s›yla sosyal statüsünü, mesle¤ini,

yaflam standard›n› da de¤ifltiremez. Kendisi için yapabilece¤ini zannet-

ti¤i tek fley içinde bulundu¤u düzene isyan etmeden itaat etmek suretiy-

le, daha sonraki hayat›nda üst tabakalara yükselme imkan›na sahip ol-

may› umut etmektir. Aksi takdirde dünyaya tekrar geldi¤inde hayvan
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veya bitki olaca¤›na inanmaktad›r. Peki her insan›n davran›fllar›n› kim

ölçecek, buna göre bir sonraki hayat›ndaki biyolojik formunu kim belir-

leyecektir? Hindular bu soruya cevap veremez, sadece söz konusu haya-

li karman›n bir do¤a kanunu gibi kendi kendine iflledi¤ini san›rlar. Oy-

sa böylesine bir "do¤a kanunu" olamayaca¤› ve dolay›s›yla bu inan›fl›n

ne kadar büyük bir saçmal›k oldu¤u aç›kt›r. Ancak as›rlard›r ayn› telkin-

lerle yetiflen Hindular - ve Budistler gibi di¤er Karma inananlar› - bu ha-

yali sisteme körü körüne inanmaktad›rlar. Bu bat›l inanc›n sonucunda

ise, her insan›n belirli bir sosyal düzeyde tutulmas›n› öngören zalim kast

sistemi ortaya ç›km›flt›r. 

Hindu toplumunda var olan kast sistemi, insanlar aras›ndaki yar-

d›mlaflma, dayan›flma, ihtiyaç içindeki kifliye destek olma gibi kavram-

lar› ortadan kald›rm›flt›r. Çünkü vahfli kast kurallar›na göre insanlar›n

birbirlerine birer düflman gibi bakmalar› sa¤lanm›fl, özellikle de doku-

nulmazlar kelimesiyle ifade edilen kesime adeta ikinci s›n›f insan mu-

amelesi hak görülmüfltür. Bu insanlar en pis ifllerde çal›flmak zorunda b›-

rak›lm›fl, yiyecekleri yoksa kimseden yard›m görmemifl, hor görülmüfl

ve afla¤›lanm›fllard›r. Fakirlerin hakettikleri için fakir olduklar›na inanan

Hindular bu kiflilere yard›m etmez, hastalara, ihtiyaç içinde olanlara, sa-

katlara kötü gözle bakarlar. Hinduizm insan› en fazla afla¤›layan inan›fl-

t›r. Hayatta en büyük de¤er verdikleri fley putlar›d›r, uydurma ilahlar›-

d›r. Bu nedenle de kendi elleriyle yapt›klar› tafltan, tahtadan cans›z put-

lar›n önünde e¤ilmek, onlara hizmet etmek onlar için çok büyük bir

mutluluk kayna¤›d›r. Sözde kutsal bir a¤aç, bir y›lan, solucan veya inek,

Hindu toplumunda insandan çok daha de¤erlidir. Hinduizmden baflka

hiçbir inan›flta insan bu flekilde afla¤› görülmemektedir. 

Yard›mlaflma duygusunun eksikli¤i devlet yönetiminde de etkili ol-

du¤u için ülkenin sefaleti her geçen gün daha da katlanarak artmakta-

d›r. Hindistan nüfusunun yüzde 15'ini oluflturan yüksek kast üyeleri, ül-
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Ac›mas›z kast
sistemi, Hint top-
lumunu alt s›n›f-

lar›n yaflad›¤› aç-
l›k ve sefalete
karfl› duyars›z

yapm›flt›r.
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Genç ve Lanetli

Hindistan'da
yaklafl›k olarak
15 milyon ço-
cuk iflçi bulun-
maktad›r. Time
dergisinde yer
alan yandaki
haberde, Hin-
distan'›n bu
ac›mas›z siste-
me bir son ver-
mesi için çeflit-
li ülkeler tara-
f›ndan büyük
bir politik bas-
k› yap›ld›¤› an-
lat›lmaktad›r.



ke zenginli¤inin, emniyet, adalet ve medyan›n yüzde 90'›n› kontrol et-

mektedirler. Hindistan nüfusunun yaklafl›k %40'› fakirlik çekmektedir.

Bu da yaklafl›k 400 milyon insan›n besin, giyinme ve bar›nma gibi temel

yaflam ihtiyaçlar›n› karfl›layamad›klar› anlam›na gelmektedir. Bu çok

büyük bir rakamd›r. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (Human Rights

Watch)'nün hesaplar›na göre 15 milyon çocuk fiili olarak kölelik sistemi

içinde yaflamaktad›r: Bunlar aileleri taraf›ndan borçlar›na karfl›l›k fidye

olarak verilen çocuklard›r.37 8 milyon çocu¤un tar›mda a¤›r iflçi olarak

kullan›ld›¤› tahmin edilmektedir. The Times of India gazetesinde yer alan

11 Nisan 1984 tarihli bir haberde çocuklar›n yaflad›¤› koflullar "iflkence

kamp›" olarak nitelendirilmifltir.38 Tüm bu çocuklar hayatlar›n› açl›kla

bo¤uflarak geçirirler. Bu sefalet karfl›s›nda son derece duyars›z davranan

hatta kast sistemi gere¤ince bunu hakl› ve do¤ru olarak gören dindar

Hindular ise, elleriyle yapt›klar› heykellere en pahal› yiyecekleri sunar-

lar. Hindistan, yiyeceklerin aç insanlara de¤il putlara verildi¤i bir cinnet

diyar›d›r. 

Hindistan'daki e¤itim sisteminin flartlar› da oldukça olumsuzdur.

Okul ça¤› nüfusunun yaklafl›k olarak yar›s› (6-14 yafl) ya evdedir ya da

çal›flmaktad›r. Hindistan kamu e¤itim sistemi zorunlu de¤ildir ve ada-

letsizdir.39 Fakirlerin çocuklar›n› okula göndermek için gerekli olan mal-

zeme, k›yafet ve ulafl›m masraflar›na  güçleri yetmemektedir. E¤itim sis-

teminin yetersizli¤i hükümet de dahil olmak üzere ço¤u kesimin bu ko-

nuyu -özellikle de fakirler (alt kastlar) için-  gereksiz olarak görmesine

neden olmaktad›r.

Bu, ancak din ahlak›n›n yaflanmad›¤›, putperest toplumlarda yafla-

nabilecek bir sistemdir; çok büyük bir zalimliktir ve Kuran ahlak›n›n ta-

mamen z›tt›d›r. Allah Kuran'da tüm zay›fl›klar›n, eksikliklerin insanlara

dünya hayat›nda bir imtihan olarak verildi¤ini haber verir. Allah "An-

dolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan ve

Harun Yahya
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ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjde-

le." (Bakara Suresi, 155) fleklinde buyurmaktad›r. Hastal›klar, yokluklar

bir ceza de¤il, Rabbimiz'den bir denemedir. ‹nsan bunlara sab›r göster-

mekle, tüm eksikliklere ra¤men en güzel ahlak› gösterip Rabbimiz'in

hoflnut olaca¤› gibi bir yaflam sürmekle yükümlüdür. 

Allah'›n vahyine dayanan hak dinlerde insanlar aras› iliflkilerde iyi-

likte bulunma, yard›mlaflma ve dayan›flma esast›r. Rabbimiz bir ayetin-

de flu flekilde buyurmaktad›r: 

... ‹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) so-

nuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Maide Suresi, 2)

Ayette de aç›kland›¤› gibi, müminler iyilik konusunda çaba sarf et-

mekle yükümlüdürler. Onlar Allah'›n "Hay›r ad›na her ne yaparsan›z,

flüphesiz Allah onu bilir." (Nisa Suresi, 127) ayetini düflünür ve her yap-

t›klar›n›n karfl›l›¤›n› Allah'›n izniyle Rabbimiz'in Kat›nda mutlaka ala-

caklar›n› hiç unutmazlar. Yukar›daki ayette Allah makbul olan yard›m-

laflman›n "iyilik ve takva" konusunda olmas› gerekti¤ini bildirmifltir. ‹yi-

li¤in ne oldu¤u ise bize Kuran'da aç›klanm›flt›r:

Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama iyilik,

Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve Peygamberlere iman eden;

mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nlara, yetimlere, yoksullara, yolda

kalm›fla, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namaz›

dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahidlerine vefa göste-

renler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda sabreden-

ler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r ve müttaki

olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

Rabbimiz'in Bakara Suresi'nde de buyurdu¤u gibi, iyilik müminin

tüm hayat›n› kapsayan bir ahlak fleklidir ve kiflinin tüm yaflam› boyun-

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

yoksula ve yetime yard›mda bulunan, sevdi¤i fleylerden veren (‹nsan
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Suresi, 8) ihlas sahibi bir kuldur. Çünkü Allah "Onlar›n mallar›nda di-

lenip-isteyen (ve iffetinden dolay› istemeyip de) yoksul olan için de

bir hak vard›." (Zariyat Suresi, 19) ayetiyle yard›mlaflmay›, infak etmeyi

ve iyilikte bulunmay› bir Müslüman vasf› olarak haber vermifltir. Onla-

r›n yard›m› hiçbir flarta ba¤l› de¤ildir. Mümin gerekti¤inde iyilik yapa-

bilmek ve baflkalar›n› iyili¤e teflvik edebilmek için her türlü fedakarl›¤›

göze alabilir. Yapt›¤› yard›m karfl›l›ks›zd›r, sadece Allah r›zas›n› hedefler.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadislerinde "Aziz ve Celil olan Allah: Ey

kulum, sen fakirlere nafaka ver ki, bende sana nafaka vereyim, buyurdu."40 flek-

linde bildirmifltir.

Allah ‹nsan Suresi'nde müminlerin tavr›n› flu flekilde bildirir:

Biz size, ancak Allah'›n yüzü (r›zas›) için yediriyoruz; sizden ne bir kar-

fl›l›k istiyoruz, ne bir teflekkür. Çünkü biz, as›k suratl›, zorlu bir gün ne-

deniyle Rabbimizden korkuyoruz." (‹nsan Suresi, 9-10)

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

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

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

miz'in Kat›nda oldu¤unu hiç unutmaz. Çünkü Allah insanlar› bu kaç›-

n›lmaz sonla uyarmakta ve herkesi güzel davran›fllarda bulunmaya da-

vet etmektedir: Güzel davran›flta bulunanlar›n alaca¤› karfl›l›¤› ise, Allah

ayetlerde flu flekilde bildirmekte ve tüm insanl›¤a çok güzel bir müjde

vermektedir:

(Allah'tan) Sak›nanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, "Hay›r" de-

diler. Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara güzellik vard›r; ahi-

ret yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Adn

cennetleri; ona girerler, onun alt›ndan ›rmaklar akar, içinde onlar›n her

diledikleri fley vard›r. ‹flte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir.

(Nahl Suresi, 30-31)

Harun Yahya
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HHiinndduu  DDiinnii  KKaadd››nnllaarraa  ZZuullmmüü  EEmmrreeddeerr
Kitab›n önceki bölümlerinde Hinduizmin bat›l ö¤retilerini ve alt

kastlara dahil olan insanlar› bir hayvandan daha afla¤› gören ›rkç› sosyal

düzenini inceledik. Hindu dininin alt kastlara ve Hindu olmayanlara yö-

nelik ›rkç› tutumu, kad›nlar söz konusu olunca daha kat› ve vahflidir.

Hindu yaz›l› metinlerinde kad›nlar›n günlük hayatlar›na yönelik özel

yasaklar, k›s›tlamalar mevcuttur ve tüm bu kurallar kad›nlar için çok

zorlu bir yaflam› öngörmektedir. Erkeklerle k›yasland›¤› zaman Hindu

kad›n› adeta bir köle gibidir ve en do¤al haklar›n› bile kullanmaktan me-

nedilmifltir.

Dünya üzerindeki pek çok ülkede kad›nlara yönelik k›s›tlay›c› uy-

gulamalar, bask›c› gelenekler mevcuttur. Ancak Hindistan'daki gelenek-

ler fliddeti, bask›y›, her türlü afla¤›lamay› sözde kutsal bir k›l›fta insanla-

ra telkin eder. Bu nedenle de Hindular kad›nlara zulmetmeyi, onlar› hor

görmeyi ve afla¤›lamay› kendilerince bir ibadet olarak görürler. Hindu

dininde kad›n›n konumu bu dinin sözde kutsal metinleri aras›nda yer

alan Manu'da flöyle belirtilir: 

Bir iradesizlik ç›kmaz›, bu ahlaki fesat ç›kmaz›... Bu yang›nlar toplulu¤u,

bu gözler kap›s›n› insana kapatan engel, bu cehennem ateflinin a¤z›, bu ya-

lan çiçeklerin sepeti, bu zehirli s›rr›n iksiri, bu insanlar› de¤ersiz dünyaya

ba¤layan zincir ya da tek bir kelimeyle kad›n...41

As›rlard›r süren geleneklerinden, din adamlar›ndan ve kutsal olarak

kabul ettikleri metinlerden güç alan Hindular›n kad›nlara yönelik barbar

uygulamalar›ndan baz›lar› flu flekildedir:

- Hindu dininde önemli bir yere sahip olan Manu'da kad›nlardan

"köpek-pifliriciler" olarak bahsedilir. Bu metinlerde yer alan emirle-

re göre kad›nlar›n mülk edinme haklar› yoktur. Kad›n her türlü ifl-

te çal›fl›p para kazanabilir. Ama tüm kazand›klar› babas›na, efline ya

da dul ise o¤luna aittir. 
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- Kad›n›n tek bafl›na, ba¤›ms›z bir flekilde bir karar vermesi yasak-

t›r. Böyle bir hak aray›fl› dahi Manu'da yasaklanm›flt›r. 

- Hindu dinine göre k›z çocuklar› 7 yafl›ndan itibaren evlendirile-

bilirler. 8 yafl›nda bir k›z çocu¤unun ideal efl oldu¤una inan›l›r. Bu

uygulama, ‹ngiliz sömürge yönetimi taraf›ndan 1891 y›l›nda yasak-

lanm›fl, ancak bu yasak Hindu din adamlar› taraf›ndan gelenekler-

le çeliflti¤i için fliddetle protesto edilip, hayata geçirilmesi engellen-

mifltir. Hindistan'da çocuk evlilikleri hala toplumun çok büyük bir

kesimi taraf›ndan uygulanmaktad›r.
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- Boflanma hakk› sadece erkektedir. Kad›n ne tür bir zulme, bask›-

ya, fliddete maruz kal›rsa kals›n eflinden boflanamaz. Her halukar-

da efline itaat etmeli, gördü¤ü muameleye raz› olmal›d›r. Manu'da

bu durum "...E¤er kocas›n›n herhangi bir özel yönü yoksa bile, onu

kendi tanr›s› gibi saymal›d›r" fleklinde sapk›n bir emirle hükme

ba¤lanmaktad›r.42 (Allah'› tenzih ederiz.) Bu inan›fl günlük hayatta-

ki uygulamalarda da görülmektedir. Eski dönemlerde Aryan erkek-

leri eflleri izinsiz olarak evden ç›karlarsa onlar›n kulaklar›n› ve bu-

runlar›n› kesme hakk›na sahiptiler. Bu uygulama hala Hindistan'›n

baz› k›rsal bölgelerinde devam etmektedir.43

- Kast ay›rmaks›z›n, tüm kad›nlar›n e¤itim için kullan›lan temel

kitaplar›n büyük bir bölümünü okumalar› yasakt›r. Kad›nlar ayn›

zamanda Hindu yaz›l› metinlerini, özellikle de Vedalar›, okuyamaz,

ö¤renemezler. 

- Drahoma, yani erkeklerin ald›¤› bafll›k paras›, Hindu gelenekle-

rinden kaynaklanan bir di¤er zulümdür. 1961 yasas›yla yasaklanan

drahoma hala Hindistan'da yayg›n olarak devam etmektedir. Dra-

homay› bu kadar önemli k›lan fley, bunun kad›nlara karfl› bask›, ifl-

kence ve zulüm amaçl› olarak kullan›lmas›d›r. Evlilik s›ras›nda k›-

z›n ailesi erke¤in ailesine çok büyük bir para verir. Evlilikten sonra

da erke¤in ailesi s›k s›k para ve mal taleplerinde bulunur, ve kimi

zaman bunu elde etmek için fliddete baflvurur. Baz› erkekler baflka

bir drahoma daha elde etmek için tekrar evlenmek isterler. Bunun

için de genelde genç efllerini yakarak katlederler. Bu katliamlara in-

tihar ya da ev kazas› süsü verilmektedir. Dolay›s›yla Hindistan'da

"ev kazas›" ile ölen kad›nlar›n oran› oldukça yüksektir.44

- Hindistan'da k›zlar› olan aileler drahoma nedeniyle büyük bir

huzursuzluk yaflamaktad›rlar. Çünkü hem büyük bir drahoma ve-

recek, hem de evlendikten sonra k›zlar›n›n nas›l bir muameleyle

karfl›laflacaklar›n› tahmin edemeyeceklerdir. Son y›llarda hamilelik
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Saçma Hindu inan›fllar›na göre kö-
tülük insan›n beyninde bafllar, elle-
riyle harekete dökülür. Bu nedenle
de Hindular ateflle bu kötülükleri
kovmak gerekti¤ine inan›rlar. Re-
simdeki kad›n yanan kaplar› elle-
rinde tutarken, bir Hindu rahip de
bafl›n›n üstünde tutmaktad›r. Hin-
dular›n bu bat›l ritüelleri uygulama-
lar›n›n tek nedeni ise atalar›ndan
devrald›klar› saçma geleneklerdir.
Oysa bu yapt›klar›n› ak›l ve mant›k
süzgecinden geçirip, vicdanlar›yla
hareket etseler, yapt›klar›n›n ne ka-
dar büyük bir aldan›fl oldu¤unu on-
lar da mutlaka fark edeceklerdir.
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aflamas›nda cinsiyetin tespit edilmesinin kolaylaflmas›, korku için-

deki aileleri çok büyük bir vahflete itmifltir. The Times of India gaze-

tesinde "Cinsiyet testleri gelifltikçe kürtaj artt›" gibi haberler ç›km›fl

ve ayn› y›l Bombay'daki bir araflt›rma, böyle bir testle birlikte biri

d›fl›nda hepsi k›z olan 8.000 fetusun al›nd›¤›n› göstermifltir.45 Dar-

winist teorisyenler taraf›ndan gelifltirilen ve en ac›mas›z uygulama-

lar› Nazi Almanyas›'nda yaflanan öjeni vahfletinin yeni merkezi,

Hindistan'd›r. 

- Yeni do¤an k›z çocuklar›n›n öldürülmesi Hindu dininin en eski

kitaplar›ndaki kad›nlara yönelik ac›mas›z emirlerden kaynaklan-

maktad›r. Örne¤in Aryan metinlerinde bu vahfli gelenek "Bu andan

itibaren yeni do¤an bir k›z çocu¤unu reddet ve bir erkek çocu¤unu sahip-

len" sözleriyle onaylanmaktad›r.46 Atharva Veda'da ise "B›rak k›z ço-

cu¤u baflka bir yerde do¤sun, burada erkek çocu¤un do¤mas›na izin ver"47

fleklinde bir emir bulunur. Bir k›z çocu¤u do¤uran kad›n suçluluk

duymaktad›r. Bu yüzden yeni do¤an k›z çocuklar›n› öldürme, yük-

ten kurtulman›n kolay bir yolu olarak görülmektedir.48

K›z çocuklar›na yönelik bu insanl›k d›fl› uygulama tarih boyunca

din ahlak›n›n yaflanmad›¤› birçok toplumda da görülmüfltür. Aryanlar›n

bir adeti olan bu vahflet, asl›nda Aryanlar gibi di¤er pek çok putperest

kültürde de görülebilir. Bu putperest kültürlerden biri de, ‹slam öncesin-

deki Arap toplumudur. Allah Kuran'da putperest Araplar›n k›z çocukla-

r›n› de¤ersiz görerek do¤ar do¤maz, diri diri topra¤a gömdüklerini ha-

ber vermekte ve k›yamet günü bu günah›n hesab›n›n sorulaca¤›n› bildir-

mektedir:

Ve 'diri diri topra¤a gömülen k›zca¤›za' soruldu¤u zaman: "Hangi suçtan

dolay› öldürüldü?" (Tekvir Suresi, 8-9)

Baflka ayetlerde ise Allah, "Onlardan birine k›z (çocuk) müjdelen-

di¤i zaman içi öfkeyle-taflarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine veri-
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len müjdenin kötülü¤ünden dolay› topluluktan gizlenir; onu afla¤›la-

narak tutacak m›, yoksa topra¤a gömecek mi? Bak, verdikleri hüküm

ne kötüdür?" (Nahl Suresi, 58-59) ifadesiyle, k›z çocu¤u oldu¤u için uta-

nan putperestlerin ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› aç›kla-

maktad›r. Bu putperest adetin sapk›nl›¤›n› vurgulayan bir di¤er ayet flu

flekildedir:

Oysa onlardan biri, O, Rahman (olan Allah) için verdi¤i örnek ile (k›z

çocu¤unun do¤umuyla) müjdelendi¤i zaman, yüzü simsiyah kesilmifl

olarak kahr›ndan yutkundukça yutkunur. (Zuhruf Suresi, 17)

Oysa Allah "Göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r. Diledi¤ini ya-

rat›r. Diledi¤ine difliler arma¤an eder, diledi¤ine de erkek arma¤an

eder. Veya erkekler ve difliler olarak çift (ikiz) verir. Diledi¤ini k›s›r

b›rak›r. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir." (fiura Suresi, 49-50) aye-

tiyle, her insana cinsiyetini verenin Kendisi oldu¤unu hat›rlatmaktad›r.

Erkek çocu¤u gibi, k›z çocu¤u da Allah'›n do¤umunu takdir etti¤i bir in-

sand›r. Anne-baban›n sorumlulu¤u, Allah'›n bahfletti¤i çocuklar›na

O'nun emretti¤i flekilde sevgi, flefkat ve merhametle bakmakt›r. 

‹slam, tarih boyunca her ulaflt›¤› yerde putperest dinlerin bir bar-

barl›¤› olan bebek cinayetlerini yasaklam›fl ve ortadan kald›rm›flt›r. Rab-

bimiz ‹slam ahlak›ndan habersiz olan bu toplumlara gönderdi¤i pey-

gamberleri ve indirdi¤i hak kitaplar› ile, k›z çocuklar›na karfl› olan bu

bak›fl aç›s›n›n yanl›fll›¤›n› bildirmifltir. Peygamberlerin tebli¤i ve ‹slam

ahlak›n›n insanlar taraf›ndan ö¤renilmesiyle birlikte, k›z çocuklar›n› bir

utanç vesilesi olarak görme düflüncesi ve cahiliye toplumlar›nda var

olan bu tür uygulamalar büyük ölçüde ortadan kalkm›flt›r. Ancak Hin-

distan toplumu as›rlard›r süregelen sapk›n geleneklerini sürdürmekte

›srar etmekte ve k›z çocuklar›n› öldürmeyi hala meflru görmektedir.

Harun Yahya
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SSaattii  VVaahhflfleettii  yyaa  ddaa  DDuull  KKaadd››nnllaarr››nn  YYaakk››llmmaass››

Hindistan'da sosyal yaflama hakim olan sap-

k›n uygulamalar saymakla bitmeyecek kadar

fazlad›r. Her bir inan›fl›n ise çok detayl› ritü-

elleri, bölgeden bölgeye de¤iflen flekilleri

vard›r. Ancak bunlar›n içinde en ürkütücü

olan› hiç flüphesiz as›rlard›r yüzbinlerce

kad›n›n ölümüne neden olan "sati" (sut-

tee)dir. Bu gelene¤e göre kad›nlar koca-

lar›n›n ölümünün ard›ndan kendilerini

yakmal›d›rlar. 

Korkunç sati gelene¤i Aryanlar'›n

Hindistan'› istilalar› döneminde baflla-

m›flt›. Tek bir kifli için uyguland›¤›nda sa-

ti olarak adland›r›lan bu uygulama, kitleler

halinde, bir kasabadaki tüm kad›nlar›n ve

k›zlar›n dul kalmas›n›n beklendi¤i durumlar-

da (örne¤in erkekler bir savafla gittiklerinde) uy-

guland›¤›nda Jauhar olarak bilinir. Kad›nlar›n efllerinin ard›ndan kendi-

lerini yakmalar›n›n nedeni ise "kocalar›ndan önce ölmemelerinin" ceza-

land›r›lmas›d›r. Jauhar s›ras›nda, kad›nlar hiçbir suçlar› olmaks›z›n can-

l› canl› hafllan›r, baz›lar› iki parçaya kesilir ve di¤erleri de köpeklere yem

edilir. Hindu gelenekleri bu vahfli uygulamay› meflrulaflt›rmak için baz›

aç›klamalar da getirmektedir. Örne¤in baz› Hindu metinlerinde "Ja-

uhar'›n kad›nlar›n savafl›lan düflmanlar›n ellerine düflmesini engellemek

için yap›ld›¤›" anlat›l›r.49

K›z kardefli de drahoma uygulamas› nedeniyle çocuk yafllar›nda öl-

dürülen Hindistanl› yazar Sita Ararwal 1999 y›l›nda yazd›¤› Genocide of

Women in Hinduism (Hinduizmde Kad›nlar›n Soyk›r›m›) isimli kitab›nda sa-
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Nandalal Bose'nin "Sa-
ti'ye giden kad›n" isimli
tablosu



tinin tüm Hindu metinlerinde yer alan, as›rlar boyunca Brahmanlarca

uygulanan ve halen de uygulanmaya devam eden çok yayg›n bir gele-

nek oldu¤unu detayl› olarak anlatmaktad›r.50 Baflta Manu olmak üzere

Hindular taraf›ndan ilahi birer vahiy olarak kabul edilen kitaplarda yer

alan sati emirlerinden birkaç› flu flekildedir. 

Bu efllerin, üzerinde ölülerin yak›ld›¤› odun y›¤›n›na do¤ru ilk ad›m› atma-

lar›na izin verin, hiçbir keder olmaks›z›n gözyafl› dökmeden ve güzelce

süslenmifl olarak.51

Kocas›n›n cenaze ateflinde ölen bir sati, cennette sonsuz saadetin tad›n› ç›-

kartacakt›r.52

Kocan›n ard›ndan kendisini kurban etmek, bir kad›n için yap›labilecek en

üstün görevdir.53

Efle ba¤l›l›k gibi do¤ru bir de¤eri korkunç bir vahflete dönüfltüren

sati inanc› nedeniyle say›s›z kad›n as›rlard›r

yanarak hayat›n› yitirmifllerdir. Hintli kad›nlar

bu vahfli gelene¤i kimi zaman kendi talepleriy-

le, ço¤u kez de toplumun bask›s›yla uygula-

m›fllard›r. Günümüzde sati, Hindistan'da resmi

olarak yasakt›r, ancak hala yayg›n biçimde uy-

gulanmaktad›r. Sati vakalar› kay›tlara genelde

ev kazas›, mutfak yang›n› gibi tan›mlarla geçi-

rilmektedir. Bazen de halka aç›k bir ritüel flek-

linde... Örne¤in 1987'de Rajasthan'daki Deorala

köyünde Roop Kanwar adl› genç bir kad›n ko-

cas›n›n cenaze töreninde atefller aras›nda öldü-

rülmüfl ve sati tekrar tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r.
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Roop Kanwar'›n öldürülüflünün ard›ndan ülkede
çok büyük gösteriler gerçeklefltirilmifltir. Bu gös-
terilerin bir k›sm› vahfli sati ritüelini savunmak
için gerçeklefltirilirken, bir k›sm› da Kanwar'›n öl-
dürülmesini protesto amac›yla gerçeklefltirilmiflti. 



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Ailesi, yöredeki halk ve pek çok Hindu önder taraf›ndan savunulan Ro-

op'un eyleminin, onun kendi seçimi oldu¤u iddia edilmifl, baz› kimseler

ise genç kad›n›n ailesi ve Brahmanlar taraf›ndan zorla yak›ld›¤›n› söyle-

mifllerdir.54

Bu yakma eylemlerinde kast sisteminin egemenleri olan Brahman-

lar tarih boyunca çok büyük bir rol üstlenmifllerdir. Satiyi teflvik eden,

tüm ritüeli organize eden genelde Brahmanlar olmufltur. Günümüzde de

sati gelene¤inin tekrar canland›r›lmas› için çaba gösterenlerin bafl›nda

yine Brahmanlar gelmektedir. Ararwal'a göre Brahmanlar›n özellikle di-

¤er kastlardaki dullar›n katledilmesini teflvik etmelerinin iki temel ama-

c› bulunmaktad›r.: 

1- Kad›nlar›n› ortadan kald›rarak Brahman olmayan ›rklar›n say›s›-

n› azaltmak, 

2- Öldürülen kad›n›n mallar›n›n Brahmanlarca kamulaflt›r›lmas›. 

‹kinci madde, 1641 ve 1667 y›llar› aras›nda Hindistan'› 6 kez ziyaret

eden Frans›z seyyah Jean Baptiste Tavernier'nin gezi notlar›nda da genifl
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(Üstte) Hindu efsanelerine göre hayali
ilah Rama'n›n efli, onun ölümünün ar-
d›ndan kendisini atefle atm›fl, ancak
atefl ona zarar vermemifltir. 
(Yanda) Sati yapan kad›nlar›n an›s›na
yap›lan bir an›t. Hindular bu vahfli ge-
lene¤i yapan kad›nlar›n sözde kutsal
bir konuma ulaflt›klar›na inan›r, bu
an›tlara sunularda bulunurlar.



yer almaktad›r. Tavernier'nin mesle¤i kuyumculuktur ve Hindistan'a

mücevher ticaretiyle ilgili bir ifli nedeniyle gelmifltir. Yazd›klar› ço¤u

kimse taraf›ndan ön yarg›s›z gözlemler olarak kabul edilmektedir. Hat-

ta Tavernier'nin yaz›lar›nda Hindistan'a yönelik bir hayranl›k sezilmek-

tedir. Ancak di¤er tüm gözlemciler gibi Brahman olmayan kastlar›n

Brahmanlar taraf›ndan yo¤un bir flekilde katledilmesinden dolay› flafl-

k›nl›k yaflam›fl, bunu da notlar›nda anlatm›flt›r:

Brahmanlar sati yapacak olan kad›na efllik ederek güç ve kararl›l›k telkin

ederler. Avrupal›lar›n bir bölümü, ölüm korkusunun ortadan kalkmas› ve

yaflanacak ac›lar›n yok olmas› için kad›na hislerini yok eden bir çeflit içki

verildi¤ine inanmaktad›r. Bu kad›nlar›n ölmesi Brahmanlar›n ç›kar›nad›r.

Çünkü kad›n›n üzerindeki tüm mücevherler, yüzükler, bilezikler yak›lma-

n›n ard›ndan ritüeli gerçeklefltiren Brahman›n mülkiyetine geçer. Brah-

manlar kad›n öldükten sonra küllerinin aras›ndan bu ziynetleri bulmaya

çal›fl›rlar.55

Tavernier'nin tasvirleri, yaflanan vahfletin insan›n gözlerinin önün-

de canlanmas›na yard›mc› olmaktad›r. Brahmanlar›n ilk önce kad›n›

kendisini yakmaya teflvik etmeleri, daha sonra onu bizzat kendi elleriy-

le canl› canl› yakmalar›, sonra da küllerinin aras›ndan ziynet eflyalar›n›

aramalar› Hindu ritüellerinin gerçekte vahfli bir sömürünün arac› oldu-

¤unu göstermektedir. Tavernier'nin an›lar›nda, bu vahfletin detaylar›

flöyle aktar›l›r:

Üç farkl› yerde kad›nlar›n yak›ld›¤›na flahit oldum: Gucarat, Agra, Delhi.

Nehrin ya da su deposunun kenar›nda sazl›ktan ve çeflitli otlardan oluflan

birkaç metrekare büyüklü¤ünde bir kulübe yap›l›r. Kulübenin çevresine

küçük kaplar içinde ya¤lar ve çeflitli malzemeler konur. Bu malzemelerin

amac› yakma iflleminin daha çabuk sonuçlanmas›d›r. Kad›n yar› yatar po-

zisyonda kulübenin ortas›nda durur. Bafl› çabuk yanan bir tahtaya dayal›-

d›r. Bir Brahman onu s›rt›ndan bir demire ba¤lar. Ba¤lamas›n›n nedeni ka-

d›n›n ateflten korkup kaçmas›n› engellemektir. Kocas›n›n ölü bedenini ka-
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(yanda) ‹sviçre'de yay›nla-
nan Neue Zürcher Ze-

itung'da ç›kan "Hindistan
Kad›n›n› Özgürlefltirmek"

bafll›kl› haberde Hindis-
tan'da kad›nlara yönelik

devam eden ayr›mc› uygu-
lamalar anlat›l›yor. 

(ortada) CNN'de yay›nla-
nan "Hindistan'da gelin

yakma gelene¤i hala
uygulan›yor" bafll›kl› ha-

berde çeflitli sati vakalar›
ele al›n›yor ve sati ritü-

elinden son anda kurtula-
bilen kiflilerle röportajlara

yer veriliyor. Young, her
y›l yaklafl›k 5000 satinin
yafland›¤› Hindistan'da,

ölümlerin genelde mutfak
kazas› olarak gösteril-
mesine dikkat çekiyor.

‹ngiliz The Independent gaze-
tesi, "Hindular sati tap›naklar›

için yeni statü aray›fl›nda"
bafll›kl› haberle ülke genelin-

de satileri anmak amac›yla
yaklafl›k 300 tane tap›nak ya-
p›ld›¤›na dikkat çekiyor. Geç-

ti¤imiz sene bu tap›naklara
milli an›t statüsü verilmesi

konusu tart›fl›lm›flt›. 

NZZ, 1 Nisan 2003

CNN, 12 Eylül 1995

The Independent, 17 fiubat 2001



d›n›n dizlerinin üzerine yerlefltirirler. Yaklafl›k yar›m saat bu durumda kal-

d›ktan sonra, yan›nda olan Brahman d›flar› ç›kar ve kad›n, din adamlar›na

atefli yakmalar›n› söyler. Brahman, akrabalar› ve arkadafllar› kad›n›n daha

h›zl› yan›p, ac› çekmemesi için çevredeki ya¤ dolu kaplar› atefle atarlar.

Vücut yand›ktan sonra Brahmanlar küller aras›nda yüzük, küpe, bilezikle-

rinden kalan alt›n ve gümüflleri al›rlar. Ritüellere göre bu mallar Brahman-

lara aittir.56

Bu yap›lanlar büyük bir vahflettir ve tüm dünya da satiyi bu flekil-

de alg›lamaktad›r. Ancak Hindular için sati, ölümün üstesinden gelmeyi

seçen sad›k bir kad›n anlam›na gelir ve bu ritüeli gerçeklefltiren kad›n›n

sözde bir tür tanr›ça durumuna geldi¤i varsay›l›r. 

Hindistan'da binlerce y›l devam etmifl olan bu korkunç gelene¤i ilk

kez yasaklayanlar›n Müslümanlar olmas› da dikkat çekicidir. Encyclope-

dia Britannica'da da belirtildi¤i gibi, sati uygulamas›n› ortadan kald›r-

mak için giriflimde bulunan ilk yöneticiler, 1526-1707 y›llar› aras›nda

Hindistan'a egemen olan Müslüman Mogul ‹mparatorlu¤u'nun hüküm-

darlar› olan Hümayun ve o¤lu Ekber'dir.57 Mogul ‹mparatorlu¤u'ndan

sonra Hindistan'a egemen olan ‹ngiliz yönetimi de sati uygulamas›n›

resmen yasaklam›fl, 1828 y›l›nda ‹ngiliz genel vali William Bentinck tara-

f›ndan bu konuda bir kanun yay›nlanm›flt›r.  Ancak sati gelene¤i yok ol-

mam›flt›r ve halen ülkenin baz› bölgelerinde Hindu geleneklerine s›k› s›-

k›ya ba¤l› olarak yaflayan köy ve kasabalarda sati uygulanabilmektedir. 

E¤itimsiz, cahil Hindu kitlelerin bu vahfleti makul görmelerinden

daha da korkunç olan ise, Hindistan'›n en geliflmifl flehirlerinde yaflay›p,

okuyup e¤itim görmüfl insanlar›n aras›nda  bile satinin hala taraftar bu-

labilmesidir. Hindistan'da her geçen gün daha da güçlenen afl›r› milliyet-

çi gruplar, sati gelene¤inin canland›r›lmas› için kampanyalar yürütmek-

tedirler. Örne¤in fundamentalist VHP partisinin liderlerinden olup Ba-

bürflah Camisi'nin y›k›lmas›ndan duydu¤u memnuniyeti her f›rsatta ifa-
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de eden Acharya Giriraj Kishore "E¤er bir kad›n eflinden ayr›lmaya da-

yanamay›p, onunla birlikte yak›lmak istiyorsa bunda yanl›fl hiçbir fley

yoktur"58 fleklinde aç›klamalarda bulunmaktad›r.

Deccan Herald gazetesinde yere alan "VHP Reviving Sati" –(VHP Sa-

ti'yi Canland›r›yor)" bafll›kl› bir haberde de günümüz Hindu milliyetçi-

lerinin kad›nlara yönelik bu zulmün tekrar toplum içinde yay›lmas› için

güçlü bir propaganda yürüttükleri ve iktidar partisi BJP'nin de aralar›n-

da bulundu¤u Sangh Parivar üyelerinin ideolojik olarak satiye taraftar

olduklar›  vurgulanmaktad›r. Sita Agarwal Genocide of Woman in Hindu-

ism (Hindistan'da Kad›n Soyk›r›m›) isimli kitab›nda Hindu afl›r› milliyetçi

ak›mlar›yla kad›nlara yap›lan zulüm aras›ndaki ba¤lant›y› flu flekilde an-

latmaktad›r:

Günümüzde kad›nlar›n afla¤› görülmesiyle Hindu milliyetçili¤inin yüksel-

mesi aras›nda çok yak›n bir iliflki vard›r. Sangh Parivar üyesi fundamenta-

list organizasyonlar (BJP, RSS, VHP, Bajrang Dal vs.) Hindistan'›n farkl›

bölgelerinde Sati, drahoma, k›z çocuklar›n öldürülmesi gibi uygulamalar›

canland›r›yorlar. Bu nedenle

de Hindu organizasyonlar›-

n›n çal›flmalar› nedeniyle ka-

d›n›n toplum içindeki konu-

mu çok büyük zarar gördü.

Baz›lar› cinsiyetini ö¤rendik-

ten sonra k›z çocuklar›n› öl-

dürüyorlar. Baz›lar› canl›

canl› yak›yorlar, baz›lar›  bo-

¤uyor ya da  aç b›rakarak öl-

dürüyorlar. RSS ve VHP gibi

partilerin üyeleri sati yönte-

mini aç›kça destekliyorlar.59 
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Deccan Herald, 8 fiubat 1999

Hindistan'da yay›nlanan Deccan Herald'de yer
alan "VHP Sati'yi Canland›r›yor" Bafll›kl› Haber



HHiinndduu  DDiinnii,,  ÇÇooccuukk  YYaaflflttaakkii  KK››zz  

ÇÇooccuukkllaarr››nn››  FFuuhhuuflflaa  TTeeflflvviikk  EEttmmeekktteeddiirr

Hinduizm herhangi bir güzel ahlak özelli¤ini ö¤ütlemedi¤i gibi,

sapk›nl›¤› ve ahlak d›fl› yaflam› da aç›kca teflvik etmektedir. Bunlardan

biri de "Devadasi -ya da devdasi- sistemi"dir. Hindu geleneklerine göre

çocuk yafltaki k›zlar Hindu tap›naklar›na hizmet için verilirler. Jogini ad›

verilen bu k›z çocuklar "Hindu sözde ilahlar›yla" evlendirilerek, onlara

adan›rlar. Gerçekte ise tap›naktaki Hindu erkekler taraf›ndan cinsel yön-

den sömürülürler. Bu evlilikler pek çok araflt›rmac› taraf›ndan "Hindu

dinine hizmet aldatmacas›yla tap›nak imzal› fuhufl"60 olarak tan›mlan-

maktad›r. Bu uygulama ilk olarak Brahmanlar taraf›ndan, halk›n ilgisini

tap›naklara çekmek ve onlardan para toplayabilmek için ortaya at›lm›fl-

t›r. Brahmanlar halk› da bu uygulaman›n içinde yer almalar› için teflvik

etmifller, bu amaçla da "Vesya darsanam punyam, papa nasanam!" (Fu-

hufl yapan kad›na bakma meziyetiyle, günahlardan kurtulabilirsiniz)61

fleklinde bir slogan da uydurmufllard›r. Ancak ‹ngiliz yönetiminin ç›kar-

d›¤› baz› kanunlarla yasaklanan bu uygulamaya hala s›kça rastlanmak-

tad›r. 

Tap›naklarda yap›lan fuhufl Hindular taraf›ndan çok de¤erli bir ri-

tüel olarak görülür. Tap›naklara verilen k›zlar, yani joginiler, onlara göre

hayali ilahlarla evlidirler. Bu nedenle de aileler k›zlar›n› tap›naklar›n

hizmetine sunmakta hiçbir sak›nca görmezler. Bu k›zlar 13 yafl›na gel-

diklerinde ilk önce bir resim ya da taflla sembolize edilen Subramania

putu ile evlendirilirler. Onlarla ilk olarak rahipler iliflkiye girer62, daha

sonraki gün, 4000 Ruple ile 10000 Ruple (94 – 235 USD) aras›nda en yük-

sek miktarda para teklif eden kifliye istedi¤i kadar süre al›koymak flar-

t›yla sat›l›rlar. Bu ahlak d›fl› kazanç ise tap›na¤›n geliri haline gelir. 

Illinois Üniversitesi'nde yap›lan bir araflt›rmada Hindistan'›n "ço-

cuklar›n fuhufl yapt›r›larak cinsel anlamda en çok sömürüldükleri" ülke
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oldu¤u belirtilmektedir. Yaklafl›k 300.000 çocuk bu ahlaks›z düzende

kullan›lmakta, ortalama yafl ise 13 olarak belirlenmektedir. Jubilee Acti-

on isimli uluslararas› insan haklar› örgütü taraf›ndan haz›rlanan "Hin-

distan'da Çocuk Fuhuflu" bafll›kl› bir raporda ise bu say›n›n her sene

yüzde 8-10 aras›nda artt›¤› belirtilmektedir. Sadece Belgum bölgesinde
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Crispin Thorold'un BBC'de yer alan haberinde ahlak d›fl› devadasi sistemi tüm
çirkinli¤iyle gözler önüne seriliyor. K›z çocuklar›n›n Hindu din adamlar›n›n tale-

biyle sözde ilahlarla evlendirildi-
¤ini, bunun ard›ndan da fuhufl

flebekelerinin eline geçti¤ini
belirtiyor. Thorold'un dikkat

çekti¤i bir di¤er husus ise
bu çocuklar›n bir ço¤u-

nun ya AIDS ya da çeflitli
zührevi hastal›klar

nedeniyle k›sa sürede
yaflamlar›n› yitirmeleri. 

BBC, 29 Haziran 2002



3300 adet devadasi, yani fuhufl uygulanan tap›nak  bulundu¤u tahmin

edilmektedir. Fuhuflun bu derece yayg›n olmas› Hindistan'daki AIDS

hastalar›n›n say›s›n› da h›zla art›rmaktad›r. Hindistan'da resmi kay›tl›

3.5 milyon AIDS hastas› bulunmaktad›r.63

Fuhufl trafi¤inde kullan›lan "jogini" genç k›zlar›n büyük bir bölümü

k›rsal kesimlerden gelmektedir. Toplumun ataerkil yap›s›, dini yapt›r›m-

lar, as›rlard›r süregelen gelenekler bu uygulaman›n yay›lmas›n›n en

önemli nedenidir. Illinois Üniversitesi'nin raporunda çocuk fuhuflunun

"geleneksel, ayinlefltirilmifl ve sosyal olarak organize edilmifl" oldu¤una

da dikkat çekilmektedir.64 Devadasi 1982 y›l›nda kanunla yasaklanm›fl-

t›r. Çocuklar›n› tap›naklara fuhufl yapmalar› için gönderen aileler 5 y›l-

dan bafllayan hapis cezalar›na çarpt›r›lmaktad›rlar. Ancak bu ceza ço¤u

zaman uygulanmamaktad›r. Çünkü devdasinin Hindu dininden gelen

bir gelenek oldu¤una inanan aileler bunu bir hata olarak görmemekte-

dirler. 2001 y›l›nda, y›llarca zorla fuhufl yapt›r›ld›¤› bir tap›naktan kaçan

Ashama isimli 35 yafl›ndaki bir jogini, çocuklu¤undan beri yaflad›klar›n›

flöyle anlatm›flt›r:

Tap›na¤a girdi¤im günden itibaren hiçbir zaman huzur bulamad›m. Kar-

ni'de yaflayan tüm erkeklerin tacizine aç›k hale geldim... Yaflad›¤›m bu

travma, daha ergenlik ça¤›na bile gelmeden önce bafllad›.65

Günümüzde afl›r› milliyetçi Hindu gruplar› da kanunlarla yasakla-

nan devadasi sisteminin tekrar resmi olarak hayata geçirilmesini savun-

maktad›rlar. Bu ahlaki çöküflün çok daha ürkütücü bir yönü ise Hindis-

tan gibi çocuklar›n fuhufl ticaretinde kullan›ld›klar› ülkelerin en gözde

turistik mekanlar olarak tan›t›lmas›, dünyan›n pek çok yerinden sapk›n

düflünceye sahip kiflilerin yaln›zca bu amaçla söz konusu bölgelere ak›n

etmesidir. Oysa fuhufl çirkin bir hayas›zl›k, Allah'›n haram k›ld›¤› büyük

bir günaht›r. Allah Kuran'da flöyle buyurur: "Zinaya yaklaflmay›n, ger-

çekten o, 'çirkin bir hayas›zl›k' ve kötü bir yoldur." (‹sra Suresi, 32)
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Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ilah'a tapmazlar. Allah'›n haram k›l-

d›¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunlar› yaparsa

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

Ancak sapk›n Hindu dinini ilk ortaya atanlar gibi as›rlard›r bu ah-

laki sapk›nl›¤› ayakta tutanlar da, söz konusu çirkin ahlaks›zl›¤a ortak

olmaktad›rlar. 

Ancak hiç unutmamak gerekir ki bu ahlak› çöküflü teflvik eden in-

sanlar›n, içinde bulunduklar› durumdan bir an önce kurtar›lmalar› ge-

rekmektedir. Bu kifliler ya Hindistan'da oldu¤u gibi atalar›ndan gördük-

leri için ya da dünyan›n dört bir yan›ndaki gibi ahlaki dejenerasyon ne-

deniyle çirkinli¤i, ahlaks›zl›¤›, sapk›nl›¤› güzel görmeye bafllam›fllard›r.

‹slam ahlak›n›n hakim oldu¤u bir toplum ise insanlar› her zaman en gü-

zele, en do¤ruya, en dürüst olana, en haysiyetli ve flerefli olan hayata, en

ak›ll› olan tavra özendirir. Allah bir ayetinde iman› güzel ve ahlaks›zl›¤›

çirkin görenlerin do¤ru yolu bulduklar›n› bildirir:

… Ancak Allah size iman› sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici

k›ld› ve size inkar›, f›sk› ve isyan› çirkin gösterdi. ‹flte onlar, do¤ru yolu

bulmufl (irflad) olanlard›r. (Hucurat Suresi, 7)

‹nsanlar› kötülüklerden ve sapk›nl›klardan al›koyacak, güzel ahla-

k› insanlar aras›nda hakim edebilecek tek güç rahman ve rahim olan

Allah't›r. Rabbimiz elçileri arac›l›¤›yla bizlere en güzel ahlak› bildirmifl-

tir. Allah bir ayetinde flöyle bildirir:

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namaz› dosdo¤ru k›l. Gerçekten na-

maz, çirkin utanmazl›klar (fahfla)dan ve kötülüklerden al›koyar. Allah'›

zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yapt›klar›n›z› bi-

lir. (Ankebut Suresi, 45) 

‹‹ssllaamm''ddaa  KKaadd››nnaa  VVeerriilleenn  DDee¤¤eerr
‹slam dininde kad›na verilen büyük de¤er Kuran ayetlerinde ve
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Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde detayl› olarak aç›klanmakta-

d›r. ‹slam dininde kad›n ve kad›n haklar› koruma alt›na al›nm›fl, cahili-

ye toplumlar›nda kad›nlara yönelik olarak hakim olan yanl›fl bak›fl aç›s›

ortadan kald›r›lm›fl, kad›na toplum içerisinde sayg›n bir yer kazand›r›l-

m›flt›r. Al›nan tüm bu tedbirler, kad›nlar›n lehinedir ve onlar›n zarara

u¤ramalar›n›, ezilip y›prat›lmalar›n› önleme amac›n› tafl›maktad›r. 

Allah insanlara Kuran ile en do¤ru yolu göstermifl ve cahiliye

inançlar›n› tafl›yan insanlar›n yanl›fl uygulamalar›n› ortadan kald›rm›fl-

t›r. Rabbimiz Kat›nda üstünlük ölçüsünün cinsiyet de¤il, Allah korkusu,

iman, güzel ahlak, ihlas ve takva oldu¤u ayetlerde flöyle bildirilmifltir:

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

rinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphe-

siz, Allah Kat›'nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de-

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

d›r. (Hucurat Suresi, 13) 

Ey Ademo¤ullar›, Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size

'süs kazand›racak bir giyim' indirdik (var ettik). Takva ile kuflan›p-do-

nanmak ise, bu daha hay›rl›d›r. Bu, Allah'›n ayetlerindendir. Umulur ki

ö¤üt al›p-düflünürler. (A'raf Suresi, 26)

Bir baflka ayette ise Allah, "... Siz, hay›r ad›na ne yaparsan›z, Allah,

onu bilir. Az›k edinin, flüphesiz az›¤›n en hay›rl›s› takvad›r. Ey temiz

ak›l sahipleri, benden korkup-sak›n›n." (Bakara Suresi, 197) fleklinde

buyurarak, insanlara elde edebilecekleri en hay›rl› özelli¤in takva oldu-

¤unu bildirmifltir. Dolay›s›yla insanlar›n hedeflemeleri gereken, mal

mülk, flan flöhret gibi maddi de¤erler de¤il, kifliyi hem dünyada hem de

Allah Kat›nda as›l olarak de¤erli hale getirecek ve üstünlük kazand›ra-

cak olan 'takva' olmal›d›r. 

Allah bir baflka ayetinde de, kimi insanlar aras›nda bir üstünlük un-

suru haline gelmifl olan zenginlik yerine, Allah'›n fazl›n› istemenin daha

makbul oldu¤unu flöyle bildirmektedir:
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Allah'›n kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün k›ld›¤› fleyi (mal›) te-

menni etmeyin. Erkeklere kazand›klar›ndan pay (oldu¤u gibi), kad›nla-

ra da kazand›klar›ndan pay vard›r. Allah'tan onun fazl›n› (ihsan›n›) is-

teyin. Gerçekten, Allah herfleyi bilendir. (Nisa Suresi, 32)

Allah'›n bildirdi¤i tüm bu ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi, üstünlü¤ü

cinsiyette, fiziksel güçte ya da baflka bir cahiliye k›stas›nda aramak bü-

yük bir yan›lg›d›r. Tek üstünlük Allah'›n bize bildirdi¤i gibi iman›n ve

takvan›n üstünlü¤üdür. 

Allah Kuran'›n "Gerçek flu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka ve-

ren kad›nlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat art›-

r›l›r ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlar›nd›r. (Hadid Sure-

si, 18) ayetiyle, hem erkeklere hem de kad›nlara, as›l üstün ve onurlu

olan karfl›l›¤›n Allah'›n bildirdi¤i ahlak› yaflamakla kazan›laca¤›n› hat›r-

latm›flt›r. 

Kad›n ve erkek elbetteki fiziksel anlamda birbirlerinden farkl› yap›-

lara sahiptirler. Ancak kad›n›n fiziksel olarak, erke¤e oranla daha az

güçlü olmas›, onun toplum içerisinde erkekten daha az de¤er görmesi

için bir sebep de¤ildir.

‹slam ahlak›na göre, as›l önemli olan bir insan›n cinsiyeti de¤il,

Allah'a derin bir iman ve Allah korkusuyla ba¤lanm›fl olmas›d›r. Allah'›n

emir ve yasaklar›na titizlikle uymas›, Kuran ahlak›n› en güzel flekilde ya-

flamaya çal›flmas›d›r. Allah Kat›nda as›l de¤er görecek olan, kiflinin bu

özellikleri olacakt›r. Allah Kuran'da kad›n olsun erkek olsun iman eden

bir kimsenin sahip olmas› gereken özellikleri flöyle aç›klam›flt›r:

Mümin erkekler ve mümin kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i

emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› ve-

rirler ve Allah'a ve Resulü'ne itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rah-

met edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve

hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)
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Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, mümin kad›nlar ve mümin erkekler

ayn› sorumluluklara sahiptirler. Allah'a ibadet etmekle, Kuran ahlak›n›

yaflamakla, insanlara iyili¤i emredip kötülü¤ü engellemekle ve Ku-

ran'da bildirilen tüm emir ve tavsiyelere uymakla yükümlüdürler. Allah

Kuran'›n "Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak›n›rsan›z, size do¤ru-

yu yanl›fltan ay›ran bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötülüklerinizi

örter ve sizi ba¤›fllar. Allah büyük fazl sahibidir." (Enfal Suresi, 29)

ayetinde, Allah'tan korkup sak›nan her insana, 'do¤ruyu yanl›fltan ay›-

ran bir nur ve anlay›fl' verece¤ini vaat etmifltir. Kiflinin kad›n ya da erkek

olmas› bu sonucu de¤ifltirmemektedir. Samimiyetine, ihlas›na ve iman›-

na karfl›l›k, Allah bir insana hayat›n her alan›nda kendisini do¤ru yola

ulaflt›racak, do¤ru kararlar almas›n› ve isabetli tav›rlarda bulunmas›n›

sa¤layacak bir ak›l vermektedir. Dolay›s›yla ak›l, kiflinin cinsiyetine gö-

re de¤il, tümüyle Allah'a karfl› olan samimi ba¤l›l›¤›na, yak›nl›¤›na ve

korkusuna göre geliflmektedir. 

Kad›n ya da erkek olsun, bu tamamen kiflinin Allah'a olan iman›n›n

gücü do¤rultusunda, ahlak›yla, kiflili¤iyle ve üstlendi¤i sorumluluklarla

ön plana ç›kmas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle de ‹slam ahlak›n› benimseyen

kad›nlar için, erkeklere yönelik bir eflitlik mücadelesi de¤il, bunun yeri-

ne 'hay›rlarda yar›flma' ahlak› söz konusudur. Hay›rlarda yar›flmak,

iman edenlerin, yaflamlar›n›n her an›nda Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek

için ellerinden gelen çaban›n en fazlas›n› göstermeleridir. Bu amaçlar›

do¤rultusunda, Allah'›n en sevdi¤i, en raz› oldu¤u ve Allah'a en yak›n

kifli olabilmek için hay›rlarda yar›fl›rlar. Ancak bu yar›fl, tümüyle Rah-

mani bir yar›flt›r. Allah müminleri dünyada ve ahirette öne geçiren özel-

li¤in bu yönde gösterdikleri çaba oldu¤unu Kuran'da flöyle bildirmekte-

dir:

‹flte onlar, hay›rlarda yar›flmaktad›rlar ve onlar bundan dolay› öne geç-

mektedirler. (Müminun Suresi, 61)
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Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras k›ld›k. Art›k onlardan

kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldad›r, kimi de Allah'›n iz-

niyle hay›rlarda yar›fl›r öne geçer. ‹flte bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fa-

t›r Suresi, 32)

Kad›n ve erkek aras›ndaki eflitlik, Allah'›n kad›na ve erke¤e dünya

hayat›ndaki imtihan sürecinde eflit haklar tan›mas›ndan da anlafl›lmak-

tad›r. "fiüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki fleyleri ona bir süs k›ld›k; on-

lar›n hangisinin daha güzel davran›flta bulundu¤unu deneyelim di-

ye." (Kehf Suresi, 7) ve "Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, ha-

y›rla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz."

(Enbiya Suresi, 35) ayetleriyle Allah, kimlerin daha güzel davran›fllarda

bulunaca¤›n›n ortaya ç›kmas› için, kad›n› da erke¤i de denemekte oldu-

¤unu bildirmifltir. 

Allah kad›na da erke¤e de belirli bir ömür belirlemifl, her ikisini de

Kuran'dan sorumlu tutmufl, her ikisine de hayatlar›n›n her an›nda ken-

dilerine do¤ruyu ilham edecek bir vicdan vermifl, nefsi ve fleytan› her

ikisine düflman k›lm›flt›r. Dünya hayat›ndaki imtihan›n gere¤i olarak,

tüm bu flartlar karfl›s›nda kad›n ya da erkek olsun her kim güzel ahlak

gösterip salih amellerde bulunursa, Allah o kiflilerin dünyada ve ahiret-

te en güzel karfl›l›¤› bulacaklar›n› bildirmifltir:

... fiüphesiz Ben, erkek olsun, kad›n olsun, sizden bir iflte bulunan›n ifli-

ni bofla ç›karmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. ‹flte, hicret edenlerin,

yurtlar›ndan sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yolumda iflkence görenlerin, çar-

p›fl›p öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altla-

r›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokaca¤›m. (Bu,) Allah Kat›ndan bir

karfl›l›k (sevap)t›r. (O) Allah, karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun Kat›n-

dad›r. (Al-i ‹mran Suresi, 195)

Bir baflka ayette ise Allah, "Erkek olsun, kad›n olsun, bir mümin

olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir

hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle mu-
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hakkak veririz." (Nahl Suresi, 97) fleklinde buyurarak, erkek ya da ka-

d›n, kim olursa olsun, tüm insanlar›n dünyada ve ahirette hiçbir haks›z-

l›¤a u¤rat›lmadan eksiksiz olarak karfl›l›k göreceklerini hat›rlatm›flt›r.

(Bkz: Örnek Müslüman Kad›n: Hz. Meryem, Harun Yahya, Ocak 2003) 

‹slam'da  kad›n ile erke¤in toplumdaki yeri de tamamen eflittir. ‹s-

lam'a göre kad›nlar›n da erkekler gibi e¤itim, mal edinme, çal›flma, ev-

lenmekte eflini seçme, miras b›rakma, kendini ifade etme, kendi yaflam›-

n› tayin etme gibi temel haklar› vard›r. Bu nedenledir ki ‹slam, tarihte ka-

d›nlar için "kurtar›c›" olmufltur. Bu gerçek Bat›l› yorumcular taraf›ndan

da kabul edilmektedir. Ünlü Ortado¤u uzman› Bernard Lewis, bu konu-

da flu yorumu yapar:

Genel olarak ‹slam'›n yay›lmas› eski Arabistan'da kad›nlar›n durumu aç›-

s›ndan dev bir düzelme sa¤lad›, onlara mal edinme ve di¤er pek çok hak

kazand›rd› ve kocalar› ya da sahipleri taraf›ndan maruz kald›klar› kötü

muameleye karfl› korunma getirdi. Pagan Arabistan'da geleneksel olarak

kutsanan k›z bebeklerin öldürülüflü, ‹slam taraf›ndan yasakland›.66

Bir di¤er Bat›l› ‹slam uzman›, ‹ngiliz yazar Karen Armstrong, ayn›

konuda flunlar› yazmaktad›r:

K›z bebek cinayetlerinin yayg›n oldu¤u ve kad›nlar›n hiçbir hakka sahip

olmad›¤› ‹slam öncesi dönemde yaflam›n kad›nlar için nas›l oldu¤unu ha-

t›rlamam›z gerekir. Ayn› köleler gibi kad›nlara da afla¤› bir tür gibi davra-

n›lm›fl, hiçbir yasal hak tan›nmam›flt›r. Bu denli ilkel bir dünyada, Hz. Mu-

hammed'in kad›nlar için yapt›klar› ola¤anüstüdür. Herhangi bir kad›n›n

flahit olabilece¤i veya kendine ait herhangi bir mirasa sahip olabilece¤i dü-

flüncesi bile o zaman için çok flafl›rt›c›d›r.67

Karen Armstrong'un yazd›¤›na göre, ‹slam'›n ilk yüzy›llar›nda

Müslüman toplumlar dünyada kad›nlar›n en özgür ve sayg›n olduklar›

toplumlard›r. "Müslümanlar, Haçl› devletlerinde Bat›l› H›ristiyanlar›n

kendi kad›nlar›na nas›l davrand›klar›n› gördüklerinde dehflete kap›lm›fl-
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lar ve H›ristiyan din adamlar› da ‹slam'›

kölelere ve kad›nlara çok fazla hak tan›d›-

¤› için elefltirmifllerdir."68

K›sacas› ‹slam, kad›nlara; özgürlük,

sayg›nl›k, korunma ve huzur getirir. Hin-

duizm ise onlar› vahflet, sömürü, afla¤›-

lanma ve korku dolu bir hayata sürükler.

Hinduizmin ahiret hayat›nda getirdi¤i

kay›p ise elbette çok daha büyüktür.

Allah ayetlerde inkar edenlerin ce-

hennemdeki durumlar›n› flu flekilde ha-

ber vermifltir:

Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gi-

bi (bugün de) 'teker teker, yapayaln›z

ve yal›n (bir tarzda)' bize geldiniz ve

size lutfettiklerimizi arkan›zda b›rakt›-

n›z. ‹çinizden, gerçekten ortaklar ol-

duklar›n› sand›¤›n›z flefaatçilerinizi

flimdi yan›n›zda görmüyoruz. Andol-

sun, aran›zdaki (ba¤lar) parçalan›p-ko-

par›lm›flt›r ve haklar›nda zanlar besle-

dikleriniz sizlerden uzaklaflm›flt›r.

(Enam Suresi, 94)

Kendisi hakk›nda hiçbir delil indirme-

di¤i fleyi Allah'a ortak kofltuklar›ndan

dolay› küfredenlerin kalplerine korku

salaca¤›z. Onlar›n bar›nma yerleri atefl-

tir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötü-

dür. (Al-i ‹mran Suresi, 151)
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indistan tarih boyunca çok çeflitli devletlerin yö-

netimi alt›na girdi. 19. yüzy›l›n sonlar›nda ise

tüm ülke ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u taraf›ndan iflgal

edildi. Bu sömürge yönetimi yaklafl›k 100 y›l bo-

yunca Hindistan topraklar›nda çok büyük ac›la-

r›n yaflanmas›na neden oldu. ‹ngiliz kuvvetleri

taraf›ndan Hint halk›na ikinci s›n›f insan mu-

amelesi yap›ld›, ülkenin tüm zengin kaynaklar› adaletsizce kullan›ld›

ve halk yokluk içinde yaflamaya mahkum edildi. 1947 y›l›nda son bu-

lan bu sömürge yönetiminin ard›ndan Hindistan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan

etti, ancak bu kez de Hindistan topraklar›n› yeni bir fliddet dalgas› sar-

d›: fanatik Hindu milliyetçili¤i. Asl›nda Hindistan'daki afl›r› milliyetçi

ak›mlar›n oluflumu çok daha eski tarihlere kadar gidiyordu. 1920'li y›l-

larda tüm dünyada esen faflizm rüzgarlar›n›n etkisiyle Hindistan'da

da çeflitli faflist yeralt› örgütleri kurulmufltu. Bazen sömürge yönetimi-

ni, bazen de ülkenin en büyük az›nl›k grubu olan Müslümanlar› hedef

alan bu örgütler "Hindistan Hindular›nd›r", "tek millet, tek kültür,

tek din, tek dil" gibi sloganlarla dikkat çekiyor, e¤itim kamplar›, pro-

pagandalar ve askeri yap›lanmalarla ülke genelinde h›zla yay›l›yorlar-

d›. 

Hindu örgütlerinin yap›lanmas›nda Avrupa'daki faflist hareketler

çok büyük bir rol oynad›. Hindu milliyetçi örgütleri de Avrupa'daki

benzerleri gibi ›rk üstünlü¤ünü temel al›yor, farkl› kültürlerin ve etnik

kökenlerin tek bir ülkenin s›n›rlar› içinde bir birlik oluflturmalar›n›n

mümkün olmad›¤›n› iddia ediyorlard›. Ülkede tek seslili¤i olufltur-

mak için gerekirse fliddet kullanmak gerekti¤ini, asimilasyon sa¤lana-

m›yorsa yok etme yoluna gidilmesi gerekti¤ini ve Hindistan için tek

kurtulufl yolunun bu oldu¤unu savunuyorlard›. 
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I. Dünya Savafl›'n›n hemen ard›ndan Avrupa'da birbiri ard›na ikti-

dara gelen faflist yönetimlerin gözünde tüm sosyal ve siyasi problemle-

rin çözümü savafl, çat›flma ve fliddetti. Bu faflist iktidarlar yeralt› organi-

zasyonlar›, gizli polis örgütleri ve faflist birliklerle toplum üzerinde bü-

yük bir terör estirmifller ve 2. Dünya Savafl› sonuçland›¤›nda arkalar›n-

da 55 milyon ölü b›rakm›fllard›. ‹lk faflist yönetim, ‹talya'da 1922-1944

y›llar› aras›nda iktidarda olan Benito Mussolini'nindi. ‹talya'n›n ard›n-

dan Almanya ve ‹spanya'da faflist partiler yönetime geldi. Faflist ‹tal-

ya'n›n ve Nazi Almanyas›'n›n ortak hedefi kendi milletlerinin tüm di-

¤er milletlere tahakküm etmesi, onlar› ezmesi, kölelefltirmesiydi. Bu-

nun için kullan›lacak yolun ise savafl, iflgal, katliam ve kan dökme oldu-

¤una inan›l›yordu. II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan faflizm büyük ölçüde

ortadan kalkt›. Baz› Latin Amerika ülkelerinde, ya da ‹ngiltere, Alman-

ya, ‹spanya gibi ülkelerde neo-faflist hareketlenmeler görülse de, faflist

iktidarlar›n devri kapand›. Ancak faflist kültür ve faflist politikalar dün-

ya gündeminden asla yok olmad›. 

Hindistan da, faflist yönetim anlay›fl›n›n, faflist sosyal yap›lanman›n

ve faflist örgütlenmelerin günden güne daha da güçlendi¤i ülkelerden

biridir. 1920'lerde kurulan afl›r› milliyetçi örgütler hiçbir zaman ortadan

kalkmam›flt›r ve hala ülkede çok etkin durumdad›r. Üstelik bu hareket-

ler zaman içinde tek bir isim alt›nda birleflmifl, Hindular›n deste¤ini ar-

kas›na alm›flt›r ve siyasi partileriyle bugün Hindistan'da iktidardad›r. Bu

hareket, ‹talyan faflist yönetimini kendine örnek alarak organize olan

Hindutva Hareketidir. (Hindutva, Hinduizmin ›rkç›, floven ve hoflgörü-

süz yönünün günümüze yorumlanm›fl hali olan milliyetçi bir ideolojidir

ve Hindu kültürü  ile ayn› anlamda kullan›lmaktad›r.)

Harun Yahya
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‹ngiliz ‹mparatorlu¤u 1858 y›l›nda girdi¤i Hindistan topraklar›nda bü-
yük bir sömürge yönetimi kurdu. Ancak 20. yüzy›l›n ortalar›nda
güçlenmeye bafllayan Hindu direnifli, ‹ngiliz yönetimini 1947 y›l›nda
bu topraklardan çekilmek zorunda b›rakt›. 
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FFaaflfliisstt  HHiinndduullaarr  HHiittlleerr  vvee  

MMuussssoolliinnii''nniinn  YYoolluunnddaa

Kitab›n önceki bölümlerinde de gördü¤ümüz gibi Hindu dininde

vahfli bir sosyal düzen öngörülmektedir. Toplum farkl› s›n›flardan olufl-

maktad›r. Üst s›n›flar tüm gücü, zenginli¤i ve iktidar› ellerinde bulundu-

rurlar. Sözde afla¤› s›n›flar ise ac›mas›z Hindu geleneklerine göre birer

köle hükmündedirler. Her türlü kirli ifli yapan, hiçbir sosyal hakka sahip

olmayan ve üst s›n›flarca "kirli-dokunulmaz" olarak isimlendirilen hor-
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Crescent International'da yay›nlanan "Faflist Hindular Hindutva gündemini tüm
Hindistan'a yaymaya haz›rlan›yorlar" bafll›kl› haberde fanatik Hindu örgütlerinin
Müslümanlara yönelik planl› bir sald›r› kampanyas› bafllatt›¤›na dikkat çekiliyor.
Hindistan'da yay›nlanan The Telegraph gazetesi ise "Sangh, tap›nak hareke-
tinin h›z›n› art›r›yor" bafll›kl› haberinde Ayodhya Bölgesi'nde bafllayan
çat›flmalar›n Sangh Parivar taraf›ndan ülke genelinde eylemlerle tekrar gün-
deme tafl›naca¤›n› vurguluyor. 

Crescent Int., 16-31 Ocak 2003

The Telegraph, 14 Mart 2003



görülmüfl bir halk... Üst s›n›flara mensup olanlar di¤erlerini ezmekte,

horgörmekte, afla¤›lamakta özgürdürler. Her türlü fliddet, zulüm, sald›-

r› makul karfl›lanmakta, yap›lanlar ise sapk›n Hindu dininin bir gere¤i

olarak görülmektedir. Bu ac›mas›z sistem Hindu milliyetçili¤inin oluflu-

munda çok büyük bir etkiye sahiptir. 

Hindu dininin fliddeti teflvik eden bat›l ö¤retileri de Hindu milliyet-

çili¤inin oluflumunda çok etkili olmufltur. Hayali Hindu tanr›lar›n›n bü-

yük bir bölümü Hindu yaz›l› metinlerinde öfkeli, sald›rgan, kindar, in-

sanlar› kolayl›kla öldürebilen, katliamlar yapan, ac› çektirmekten zevk

alan putlar olarak tasvir edilirler. Örne¤in bu inançlara göre sözde tanr›

Bhrigu bir di¤erinin bo¤az›n› keser, Gautama Ahallya isimli putu k›z›p

tafla çevirir. Jahnumuni sinirlendi¤inde bütün Ganj Nehri'nin suyunu

Harun Yahya
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Hindular›n resimlerinin önünde
sapk›nca sayg› gösterilerinde
bulunduklar› hayali ilahlar›
Kali'nin kan dökmeyi, vahfleti
sembolize eden tasvirleri
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In These Times'da yer
alan "Çaresiz insanlar
tutulmam›fl sözler"
bafll›kl› haberde Hindu
milliyetçilerin dalitlere
yönelik sald›r›lar›ndan
bahsediliyor.  

Hindu milliyetçileri as›rlard›r süregelen bat›l Hindu geleneklerini canland›r-
may› hedeflerler. Bu gelenekler aras›nda vahfli kast sistemi en öncelikli ye-
re sahiptir. Bu nedenle de son y›llarda Hindistan topraklar›nda h›z kazanan
kast karfl›t› hareketleri engellemek için her yolu kullan›rlar. Yukar›da yer
alan haberler de kast sisteminden kaynaklanan zulmün hala devam etti¤i-
nin birer kan›t› niteli¤indedir. Expressindia'da Amerikan CBS kanal›nda ya-
y›nlanan ve dalitlere zulmü belgeleyen bir kaset çekimi "Hindistan'a Ameri-
kan televizyonundan 15 dakikal›k utanç" bafll›¤›yla haber yap›lm›flt›r. ‹ngi-
liz The Guardian gazetesinde yer alan 31 Mart 1999 tarihli "Kast savafllar›
Hindistan'› ölüm tarlas›na çevirdi" ve 13 Nisan 1996 tarihli "Bir zamanlar
vahflet, Hindistan'daki alt s›n›flar› kontrol alt›nda tutard›" bafll›kl› iki ayr›
haberde ise son zamanlarda kastlar aras›nda yaflanan çat›flmalar konu
edilmifltir.

The Guardian, 13 Nisan 1999

Expressindia, 31 Mart 2003

The Guardian, 31 Mart 1999

In These Times, 3 Ocak 2003



içer.69 Sita ise sinirli, küçümseyici, ac›mas›z, sözlü olarak herkese sald›-

ran bir puttur. Devi kavgac›, y›rt›c›, sald›rgand›r.70 Dolay›s›yla Hindu

metinleri bir anlamda fliddeti kutsallaflt›r›r, hayat›n bir gerçe¤i olarak in-

sanlara sunarlar. Bu nedenle de Hindular için fliddet yaflam›n bir parça-

s›d›r ve do¤ald›r. 

‹flte Hindistan'daki fanatik milliyetçilik anlay›fl›n› incelerken bu an-

lay›fl›n kökenindeki Hinduizm etkisinin de gözönünde bulundurulmas›

gerekmektedir. Çünkü Hindular dinlerini insan›n tüm hayat›n› içine

alan bir Hindu kültürü olarak de¤erlendirmektedirler. Zaten Hindu mil-

liyetçili¤inin temel amac›n› da Hindu geleneklerinin tekrar canland›r›l-

mas›, Hindu kültürünün tüm toplum taraf›ndan kabul edilip uygulan-

mas› oluflturmaktad›r. Hindular as›rlar süren iflgallerin ard›ndan Hindu-

izmin yavafl yavafl günlük hayattan silindi¤ini, Hindu birli¤ini güçlen-

dirmek için bu inan›fllar› zorla da olsa insanlar›n yaflam›na sokmak ge-

rekti¤ini savunmaktad›rlar. Hindu inan›fllar›ndan kas›t ise putperest ta-

p›nmalar, kast sistemi, kad›nlar› ikinci s›n›f insan gören ba¤nazl›k ve

az›nl›klar› zorla Hindulaflt›rmay› hedefleyen vahfli geleneklerdir. Hindu

milliyetçileri bu dönüflümü mutlaka gerçeklefltirmeyi hedeflemektedir-

ler. Bunun için de her türlü yolu kullanmaya kararl›d›rlar. fiiddet, sald›-

r› ve nefret duygular›n›n alevlendirilmesi de bu yöntemlerden biridir. 

Hindu milliyetçili¤ini temsil eden kurum Sangh Parivar'd›r (Sangh

Ailesi). Sangh Parivar, Hindistan'daki tüm milliyetçi partileri, örgütleri,

resmi ya da gayri resmi tüm kurulufllar› flemsiyesi alt›nda birlefltiren si-

yasi bir kurumdur. ‹ktidardaki BJP (Bharatiya Janata Party- Hindistan

Halk Partisi), VHP (Vishwa Hindu Parishad - Dünya Hindu Konseyi),

Shiv Sena (Faflist Cephe) ve daha baflka büyük küçük birçok milliyetçi

örgüt, Sangh Parivar'›n bünyesinde say›lmaktad›r. Ancak günümüz Hin-

du milliyetçileri aç›s›ndan en büyük önem tafl›yan kurulufl RSS'dir

(Rashtriya Swayamsevak Sangh- Milli Gönüllü Ordular›). 

Harun Yahya
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1925 y›l›nda kurulan ve günümüzde de Müslümanlara ve di¤er

az›nl›klara yönelik sald›r›lar›n organizatörü olarak kabul edilen RSS, fa-

natik Hindu milliyetçili¤inin temelidir. Günümüzde birçok siyasi parti

ve farkl› organizasyonlar bulunmas›na ra¤men, tüm aktif elemanlar

mutlaka RSS'nin e¤itiminden geçmifllerdir. Hindistan'daki hükümet

kadrolar›, muhalefet partileri, askeri kadrolar ve emniyet birimlerinin

büyük bir bölümü RSS'nin aktif militanl›¤›n› yapm›fl kiflilerden olufl-

maktad›r. Bunlar›n bafl›nda ise Hindistan Baflbakan› Atal Bihari Vajpa-

yee ve hükümeti gelmektedir. 
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(Yanda) Sangh Parivar, genç
Hindular›n e¤itimi s›ras›nda
da kendisine Hitler ve Musso-
lini gibi fa-
flist liderleri
örnek al-
maktad›r.
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Keshav Baliram Hedgewar taraf›ndan 1925 y›l›nda kurulan RSS,

Almanya ve ‹talya'daki faflist örgütlerle çok büyük benzerlikler gösteri-

yordu. Üstelik bu iliflki sadece benzerlikle s›n›rl› kalmam›flt›. RSS kuru-

cular›ndan olan BS Moonje bizzat ‹talya'ya gidip Mussolini yönetimin-

den tavsiyeler alm›flt›. Hinduizm konusundaki çal›flmalar›yla tan›nan

‹talyan araflt›rmac› yazar Marzia Casolari'nin "Hindutva's Foreign Tie-

up in the 1930s-Archival Evidence" (Hindutva'n›n 1930'lardaki D›fl Ba¤-

lant›lar› - Arfliv Kan›tlar›) isimli araflt›rmas›nda RSS kurmaylar› ile Mus-

solini yönetimi aras›ndaki yak›n iliflki detayl› olarak belgelendirilmekte-

dir. Casolari'ye göre ‹talyan faflist rejiminin temsilcileriyle Hindu milli-

yetçileri aras›nda birçok görüflme gerçekleflmiflti. RSS örgütünün kuru-

luflu, ideolojisinin belirlenmesi, organizasyon flemas›n›n oluflturulmas›

ve gençlerin e¤itildi¤i birliklerle güçlendirilmesi, Mussolini ‹talya-

s›'ndan al›nan ilhamla yap›l›yordu.71

RSS, kuruluflunun hemen ard›ndan ‹talya ve Almanya'dakilere ben-

zer bir askeri e¤itime yöneldi. Mussolini'nin yar›-askeri "Kara Gömlekli-

ler"iyle Hitler'in Kahverengi Gömlekliler ad›yla da bilinen SA (Sturm-

Abteilung, yani "F›rt›na Birlikleri") birlikleri temel al›nd›. Kurulan örgü-

te "Shakha" ad› verildi. Hindistan'›n dört bir yan›nda kurulan Shak-

ha'larda 6-7 yafl›ndaki çocuklar sözde düflmanlara (Müslümanlar ve H›-

ristiyanlar) karfl› faflist birer militan olarak e¤itiliyor, faflist bir ordu olufl-

turuluyordu. Mussolini'nin "devaml› bar›fl›n zararl› oldu¤u ve insan gü-

cünün ancak savaflla en yüksek noktaya ç›kabilece¤i" yönündeki Sosyal

Darwinist deyiflleri, RSS üyeleri aras›nda büyük bir itibar görüyordu. 

1920'li y›llarda yavafl yavafl flekillenmeye bafllayan sald›rgan Hindu

milliyetçil¤i, Shakha'larda yetiflen militanlar sayesinde 1930'lardan itiba-

ren tüm Hindistan'a yay›ld›. Bu örgütlenme günümüzde de halen son

derece aktiftir. Hindistan topraklar›nda halen yaklafl›k 300.000 kadar

Shakha oldu¤u tahmin edilmektedir ve her Shakha'da 50-100 aras›nda
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indistan'›n en önemli hukukçu-
lar›n›n, akademisyenlerinin
oluflturdu¤u büyük bir sivil gi-

riflim olan Concerned Citizens Tribunal
2002 y›l›nda haz›rlad›¤› bir raporda,
Sangh Parivar'a ba¤l› organizasyonlar-
da verilen e¤itim hakk›nda detayl› bil-
giler verilmektedir. Raporda Hindutva
hareketinin öncülerinden olan VHP ve
Bajrang Dal'›n e¤itiminden geçen genç
Hindular›n nefret duygular›yla e¤itil-
dikleri, liderlerinden ald›klar› tek bir
iflaretle önlerine ç›kan herkesi öldürebi-
lecekleri, tecavüz edebilecekleri, evleri
ve iflyerlerini ya¤malayabilecekleri,
kundaklama yapabilecekleri ve tüm ka-
nunlar› çi¤neyebilecekleri anlat›l›yor.
Raporda "Shakha"larda e¤itilen gençle-
re çok büyük güvenceler verildi¤iinin
de üzerinde duruluyor. BJP'nin iktidar›
sayesinde her zaman korunacaklar›, bu
nedenle de kanundan ya da emniyet
güçlerinden korkmamalar› ö¤retiliyor.
Raporda ayr›ca radikal Hindu grupla-
r›n e¤itiminden geçmifl Shakha üyeleri-
nin itiraflar›na da yer veriliyor. Örne-
¤in Bajrang Dal'a ba¤l› bir "Shakha"da
e¤itim gören itirafç›, yap›lan gizli top-
lant›lar›, Müslümanlara karfl› uygula-
nacak sald›r› metodlar›n›n nas›l ö¤retil-
di¤ini, e¤er Shakha üyesi bir Müslü-

man öldürürse teflkilat taraf›ndan nas›l
korunaca¤›n›, e¤er bafl›na birfley gelirse
ailesinin mutlaka korumaya al›naca¤›-
n›, e¤er tutuklan›rsa tek yapmas› gere-
kenin, üyesi bulundu¤u partinin kart›-
n› göstermesi ve  polisin bu kifliyi he-
men serbest b›rakt›¤›n› detayl› olarak
anlat›yor. Ayr›ca organizasyona ba¤l›l›-
¤›n önemi, Hindutva ideolojisine ba¤l›-
l›¤›n herfleyden önemli oldu¤u, gecenin
hangi saatinde uyand›r›l›rsa uyand›r›l-
s›n, her türlü sald›r› için haz›r olmas›
gerekti¤i, hiçbir zaman itiraz etmemesi
gerekti¤i de Shakha üyelerinin e¤itimi
içinde yer al›yor.

Raporda Shakha'larda verilen e¤itimin
en önemli bölümünün o bölgede yafla-
yan Müslümanlar hakk›nda bilgilerin
toplanmas› oldu¤u belirtiliyor. Gençle-
re, baflta Hindularca kutsal görülen k›-
l›ç ve b›çak olmak üzere her türlü sila-
h›n kullan›m› ö¤retiliyor. Raporda
gençlerin e¤itiminde Müslümanlara
karfl› çok kapsaml› bir beyin y›kama
gerçeklefltirildi¤i de belirtiliyor ve bu
organizasyonlar›n nihai amac›n›n
"Müslümanlar› yok etmek için güçlü
bir arzu duyan, içi nefret dolu, her tür-
lü sald›r› için e¤itilmifl, silahl› ve fizik-
sel olarak çok güçlü bir ordu kurmak"
oldu¤u belirtiliyor.72
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genç "e¤itilmekte", yani radikal

ve sald›rgan bir milliyetçilik

anlay›fl› ile beyin y›kamaya ma-

ruz kalmaktad›r.73 Bu da en az

30 milyon fanatik Hindu milita-

n›n›n ac›mas›z katliamlara im-

za atmak için haz›r oldu¤unu

ortaya koymaktad›r. Y›llard›r

Shakha e¤itiminden geçen kifli-

leri de düflünürsek bu say›n›n

daha da büyük oldu¤u ortaya

ç›kar. 

RSS liderleri Mussolini'nin

yan› s›ra Hitler'in ›rkç› politika-

lar›n› da destekliyorlard›. RSS

baflkanlar›ndan Hedgewar mil-

li birli¤in ancak Müslüman ve

H›ristiyanlar gibi Hindu olmayan topluluklar›n yoklu¤unda gerçeklefle-

bilece¤ini ifade etmiflti. Çünkü ona göre Hindu olmayanlar Hindu gele-

neklerini, ideallerini ve kültürünü anlayamaz, uygulayamazlard›. Hed-

gewar'›n düflünceleri RSS'nin ikinci baflkan› olan Madhavrao Sadasivrao

Golwalkar taraf›ndan daha da radikallefltirildi. Golwarkar 1938 y›l›nda

yay›nlad›¤› We or Our Nationhood Defined (Biz veya Tan›mlanm›fl Millet-

çili¤imiz) adl› kitab›nda sürekli Hitler'e ve onun ›rk üstünlü¤üne daya-

nan teorilerine göndermeler yap›yordu. Golwarkar'›n kitab›ndan baz›

al›nt›lar dikkat çekicidir:
Alman ›rk gururu günümüzün konusu haline geldi. Almanya, ›rk›n›n ve

kültürünün safl›¤›n› korumak için ülkesini Yahudilerden temizleyerek tüm

dünyay› flafl›rtt›. Irk gururu orada en yüksek noktada kendini gösterdi. Al-

Faflist RSS partisine ait bir afifl.
RSS liderleri Hedgewar (solda)
ve Golwarkar (sa¤da)



manya örne¤i bize farkl› kökenlerden gelen ayr› ›rklar›n ve kültürlerin bir

birlik alt›nda asimile olmas›n›n imkans›z oldu¤unu da gösterdi. Bu, Hin-

distan topraklar›nda yaflayan bizlerin ö¤renmesi ve istifade etmesi gereken

bir derstir.74

Golwarkar'›n Hindu milliyetçilerine verdi¤i ö¤üt ise flu flekildeydi:
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Her gün Müslü-
manlara yöne-
lik yeni sald›r›-
lar yapan Hin-

du milliyetçileri
ile Hitler'in

izinden giden
Neo naziler fa-
flist ideolojinin

günümüzdeki
temsil-

cileridirler.



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Eski zeki milletlerin yaflant›lar›yla tasdiklenen bu bak›fl aç›s›na göre, Hin-

distan'daki Hindu olmayan insanlar ya Hindu kültürünü ya da dilini be-

nimsemeli, Hindu dinine derin sayg› göstermeyi ö¤renmeli, sadece Hindu

›rk ve kültürünün yüceltilmesi üzerinde düflünmelidirler. Yani sadece bu

kara parças›na ve eski geleneklere karfl› olan hoflgörüsüzlükleri ve mem-

nuniyetsizliklerini b›rakmakla kalmamal›lar, ayn› zamanda bunun yerine

sevgi ve sadakatin pozitif tutumunu gelifltirmelilerdir. Tek kelimeyle ya-

banc›lar olmaktan vazgeçmeliler ya da ülkede hiçbir fley talep etmeksizin,

hiçbir ayr›cal›k tafl›madan - hatta vatandafll›k haklar›n› bile - tamamen

Hindu milletine boyun e¤mifl flekilde kalabilirler.75

Burada Hindu faflistleriyle Naziler taraf›ndan paylafl›lan söz konu-

su "toplumu zorla tek tip haline getirme" hedefinin ‹slam'a tamamen ay-

k›r› oldu¤unu da belirtmek gerekir. Hindu faflistleri Hindistan'daki tüm

insanlara ya Hindu ideolojisini ve kimli¤ini benimseme ya da köle ola-

rak yaflama seçene¤ini sunmufllar, Naziler ayn› despotizmin daha kor-

kunç versiyonlar›n› Alman olmayan az›nl›klara karfl› uygulam›fllard›r.

Oysa ‹slam'a göre bir toplum içinde farkl› etnik kökenlere ve farkl› dini

inançlara sahip insanlar birarada bulunabilir, bar›fl içinde yaflayabilirler.

Hepsine adalet ve hoflgörü uygulanmal›d›r. Kuran'da Allah insanlar›n

"birbirleriyle tan›flmalar›" için farkl› etnik kökenlerle yarat›ld›klar›n›

bildirmektedir. (Hucurat Suresi, 13) Dolay›s›yla ‹slam ahlak›n›n egemen

oldu¤u bir toplumda hiçbir insan etnik kökeninden dolay› ayr›mc›l›¤a

maruz kalmaz. Sadece etnik köken farkl›l›¤› de¤il, dini inanç farkl›l›¤› da

‹slam'a göre hoflgörüyle yaklafl›lmas› gereken bir gerçektir. Allah Ku-

ran'da "Dinde zorlama yoktur" buyurur. (Bakara Suresi, 256) Kuran'›n

pek çok ayetinde, di¤er dinlerin mensuplar›n›n, özellikle de Kitap Ehli

H›ristiyan ve Yahudilerin haklar›n›n gözetilmesi emredilmektedir. Bu

nedenledir ki ‹slam tarihi boyunca, Kuran ahlak›n›n egemen oldu¤u top-

lumlarda, Müslüman olmayan az›nl›klar büyük bir tolerans içinde yafla-

m›fl, inanç ve geleneklerini korkusuzca uygulam›fllard›r. Kimse onlar›
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zorlamam›fl, bask› alt›na almam›fl, farkl› olduklar› için kölelefltirmeye

veya yok etmeye çal›flmam›flt›r. 

Bugün bir k›s›m çevreler taraf›ndan ‹slam hakk›nda bunun tam ak-

si bir tablo çizilmeye çal›fl›lsa da, Kuran'› inceleyen ve tarih bilen herkes,

‹slam'›n insanlara tan›d›¤› söz konusu hoflgörünün fark›ndad›r. Bunlar-

dan biri, ünlü yazar Amin Maalouf'tur. Lübnanl› H›ristiyan bir aileden

gelen Frans›z yazar Maalouf, Türkçe'ye Ölümcül Kimlikler ad›yla çevrilen

Les Identitées Meurtrières adl› kitab›nda, ‹slam tarihinin hoflgörü ve ada-

let örnekleriyle dolu oldu¤u tespitini yapmaktad›r:

‹slam tarihinde daha bafllang›çtan itibaren, ötekiyle yan yana yaflama ko-

nusunda dikkate de¤er bir yatk›nl›k görülür. Geçen yüzy›l›n sonunda, en

büyük ‹slam gücünün baflkenti ‹stanbul'un nüfusu içinde bafll›ca Rum-

lar'dan, Ermeniler'den ve Yahudiler'den oluflan Müslüman olmayan bir ço-

¤unluk bulunuyordu. Ayn› dönemde Paris'te, Londra'da, Viyana'da ya da

Berlin'de nüfusun yar›s›n›n H›ristiyan olmayanlardan, Müslüman ve Ya-

hudilerden oluflabilece¤i düflünülebilir miydi? Bugün bile, kentlerinde

müezzinin ezan okudu¤unu ifliten pek çok Avrupal› rahats›z olurdu. 

Hiçbir yarg›da bulunmuyorum, ben sadece Müslümanl›k tarihi boyunca

uzun bir yan yana yaflama ve hoflgörü uygulamas›n›n var oldu¤unu sapt›-

yorum... Bana göre, tarih ‹slam'›n, içinde öteki kültürlerle yan yana birlik-

te yaflama ve verimli etkileflim konusunda sonsuz potansiyel tafl›d›¤›n›

aç›kça kan›tl›yor.76

"Öteki kültürlerle yan yana birlikte yaflama ve verimli etkileflim"

kurmak bir yana, onlar› kendisine boyun e¤dirmek ya da yok etmek is-

teyen Hindu milliyetçili¤inin, Nazizm'de kendisine ilham kaynaklar›

bulmas› ise flafl›rt›c› de¤ildir. Çünkü Nazizm ile ortak bir pagan anlay›fla

ve antisemitik nefrete sahiptir. 



NNaazziizzmm,,  HHiinndduuiizzmm  vvee  AAnnttiisseemmiittiizzmm

Nazi ideolojisi ile Hinduizm aras›nda çok derin ba¤lant›lar vard›r.

Bilindi¤i gibi Nazi ideolojisinin özünü, Ari ›rk›n üstünlü¤ünü sa¤lamak

ve bu ›rk›n kültürünü dünyaya egemen k›lmak oluflturur. "Ari ›rk", ayn›

zamanda Hinduizm dinini de kurmufl olan Aryanlar'd›r. 

Kitab›n önceki bölümlerinde Hinduizmin, MÖ 2500-1500 y›llar›

aras›nda kuzeybat›dan gelerek tüm Kuzey Hindistan'› iflgal eden Aryan-

lar taraf›ndan kuruldu¤unu belirtmifltik. Hinduizmdeki ac›mas›z kast

sistemini kuran, kendilerini bu sistemin tepesine yerlefltiren, putperest-
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li¤i bu dinin özü haline getirenler, yine Aryanlard›r. K›sacas› Hinduizm,

bir Aryan yap›m›d›r. Nitekim tarihçiler "Hint-Aryan" (Indo-Aryan) di-

linden ve kültüründen söz ederler. Dünya tarihinin önemli parçalar›n-

dan biridir bu kültür. Di¤er bir önemli kültür ise Ortado¤u'da geliflmifl

olan "Sami" veya di¤er bir ifadeyle "Semitik" kültürdür. ‹ki farkl› kültür

aras›ndaki çok temel bir fark, Hint-Aryan kültürünün putperest inançla-

ra sahip olmas›, Sami kültürünün ise vahye dayal› ‹lahi dinlere ba¤l› ol-

mas› ve Tevhid (Tek Allah) inanc›n› benimsemesidir. Sami halklar›n en

önemlileri, kuflkusuz Araplar ve Yahudiler'dir. 

Avrupal›lar›n büyük bölümü ise etnik köken olarak Hint-Aryan

kaynakl›d›r. Dolay›s›yla millattan önceki Avrupa tarihi, Hint-Aryan kül-

türünde öngörüldü¤ü gibi, putperest, savaflç›, barbar, ac›mas›z bir dün-

yad›r. Ancak MS I. yüzy›ldan itibaren, bu kültürün sapk›n ö¤elerinden

kurtulmaya ve H›ristiyanl›¤› kabul ederek Tek Allah inanc›n› ve ‹lahi

dinlerin ahlaki k›staslar›n› benimsemeye bafllam›fllard›r. Bir baflka deyifl-

le, H›ristiyanl›¤›n Avrupa'ya egemen olmas›, ayn› zamanda Hint-Aryan

kültürünün yenilgiye u¤rat›lmas› anlam›na gelmifltir. 

Ancak 19. yüzy›l Avrupas›'nda garip bir ideoloji do¤ar: Sami kültü-

rüne (ve tabi ki ‹lahi dinlere) düflman olan, bunun yerine Avrupal›lar›n

yeniden Hint-Aryan kültürüne dönmesi gerekti¤ini savunan ›rkç›, yeni-

putperest bir ideoloji. Encyclopædia Britannica, bu ideolojinin kökenini ve

Nazilere nas›l uzand›¤›n› flöyle özetler:

19. yüzy›lda Comte de Gobineau ve daha sonra onun takipçisi Houston

Stewart Chamberlain taraf›ndan ›srarla savunulan bir fikir do¤du. Bu,

Hint-Avrupa dillerini konuflan "Aryan ›rk›"n›n insanl›¤›n kaydetti¤i tüm

ilerlemenin mimar› oldu¤u ve Samilere, "sar› ›rka" ve "siyahlara" karfl› ah-

laken üstün oldu¤u fikriydi. Nordik, ya da di¤er bir ifadeyle Alman halk-

lar, en saf "Aryanlar" olarak kabul edilmeye baflland›, 20. yüzy›l›n ikinci

yar›s›nda antropologlar taraf›ndan çürütülecek olan bu fikir, Adolf Hitler
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ve Naziler taraf›ndan benimsenecek ve Alman hükümetinin Yahudileri,

Çingeneleri ve di¤er "Aryan olmayanlar›" yok etme politikas›n›n temeli

olacakt›.77

K›sacas› Nazi ideolojisinin özü, Hinduizmin de temelini oluflturan

Aryan kültürünün diriltilmesiydi. Nitekim Nazi ideolojisini kuranlar

Hinduizme büyük ilgi duymufllard›. Nazilerin okült (gizli, büyülü, es-

rarengiz) fikirlerinin öncüsü olan Helena Petrovna Blavatsky, pagan ina-

n›fllar›n kökenlerini bulmak için Hindistan'a gitmifl ve orada y›llarca ya-

flam›fl bir Hinduizm hayran›yd›. Nazizmin bir di¤er öncüsü say›lan, son-

radan SS'ler taraf›ndan benimsenecek olan yan yana iki S sembolünü ilk

kez kullanan Guido von List, 1904 y›l›nda Viyana'da Guido von List Der-

ne¤i'ni kurmufltu ve bu garip birli¤in en dikkat çekici özelliklerinden bi-

ri, Hinduizmdeki Tantra ritüellerini uygulamas›yd›.78

Nazilerin ünlü sembolü olan Gamal› Haç da asl›nda bir Hindu sem-

bolüydü. Bat› dillerinde gamal› haç anlam›na gelen Swastika kelimesi,

Hint dili olan Sanskritçe'de "soylu olmak" anlam›na geliyordu ve Hindu-

izmi kuran Aryanlar› ifade etmek için kullan›lan bir kavramd›. Swasti-

ka'y› Almanya'da ilk kez Thule Derne¤i adl› okült bir örgüt kullanm›flt›

ve Naziler de sembolü bu örgütten devralm›fllard›. Hitler Mein Kampf

(Kavgam) adl› ünlü kitab›n›n 2. cildinde, 7. bölümde, Swastika'n›n bir Ar-

yan sembolü oldu¤unu övünerek aç›klam›flt›. 

Bugün Swastika Hindistan'da halen çok yayg›n biçimde kullan›l-

maktad›r, çünkü bu sembol bat›l Hindu dininde hayali ilah Ganefla'y›

temsil etmektedir. "Hindistan'›n Swastika Tanr›s›" adl› bir makalede, bu

konuda flu bilgiler verilir: 

Milyonlarca Hintli için, Ganefla Hindu panteonundaki (putperest bir halk›n

bütün sözde tanr›lar›na verilen ad) en önemli ilaht›r; çünkü ancak onun ara-

c›l›¤›yla Hindular ruhsal evrendeki di¤er tanr›lara olan dualar›n› aktarabi-

lirler... Ganefla'n›n ana sembolü olan Swastika ise, iki varl›k aleminin ara-



s›ndaki ba¤lant› noktas› olarak görülmektedir: Günlük yaflam›n d›flsal ger-

çekli¤i ve ruh, efsane ve büyünün içsel, zamans›z alemi. Hindistan'da her

nereye giderseniz, Swastika'n›n sergilendi¤ini görebilirsiniz. Ev han›mlar›

taraf›ndan eflikleri ve kap›lar› sembolik olarak korumak; rahipler taraf›n-

dan seremonileri ve sunaklar› süslemek; ifl adamlar› taraf›ndan ise hesap

defterlerinin aç›l›fl sayfalar›n› kutsamak için kullan›l›r.79

Hindu sembollerini benimseyen Naziler'in Hint ve di¤er Uzak Do-

¤u dinlerine olan ilgisi ise tarihçiler taraf›ndan detaylar›yla ortaya kon-

mufl bir gerçektir. Oxford Üniversitesi'nden ünlü tarihçi Nicholas Good-

rick-Clarke'›n The Occult Roots of Nazism (Nazizm'in Okült Kökenleri)
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isimli kitab› (1992) bu konudaki temel eserlerden biridir. Clarke'›n aç›k-

lad›¤› gibi, Nazilerin Hinduizm ve benzeri putperest inançlara olan ilgi-

si semboller düzeyinde kalmam›fl, bu putperest inançlar› desteklemek

için pek çok çal›flma yürütmüfllerdir. 

Öte yandan Nazilerin neo-Pagan ve neo-Aryan ideolojisine kap›la-

rak ömrünü Hinduizme adayan ilginç flahsiyetler de vard›r. Yine Nicho-

las Goodrick-Clarke'›n kaleme ald›¤› Hitler's Priestess: Savitri Devi, the

Hindu-Aryan Myth and Neo Nazism (Hitler'in Rahibesi: Savitri Devi, Hindu-

Aryan Efsanesi ve Neo Nazizm) adl› kitapta, Savitri Devi adl› fanatik bir

Nazi'nin Hitler'i desteklemek için Hindistan'da yapt›¤› çal›flmalar anla-

t›lmaktad›r. 

1905 y›l›nda ‹ngiliz ve Yunan bir anne baban›n k›z› olarak ve Maxi-

miani Portas ismiyle Londra'da do¤an Savitri, büyüdükçe putperest Ar-

yan kültürüne büyük bir hayranl›k duyar ve 1932 y›l›nda Aryan mede-

niyetinin köklerini aramak için Hindistan'a gider. Savitri Devi ismini,

Hinduizme olan hayranl›¤›ndan dolay› sonradan al›r. Hakk›nda yaz›lan

bir makalede, fikir ve faaliyetleri flöyle anlat›lmaktad›r:

Modern dünyada Hinduizmin yegane yaflayan Aryan miras› oldu¤unu

düflünüyordu ve sadece Hinduizmin Yahudi-H›ristiyan inanc›na karfl› ko-

yabilece¤ine inan›yordu.

(Kast sisteminin tepesinde yer alan) saf ›rk olarak gördü¤ü Brahmanlara

büyük hayranl›¤› vard›. Aryan-Nazi hareketine ve Hinduizme olan taraf-

tarl›¤›, iki dünya savafl› aras›ndaki dönemde Hindistan'daki siyasi arena-

ya girmesine neden oldu. 30'lu y›llar›n sonunda, Hindu Mahasabha ve The

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) gibi milliyetçi Hindu örgütleriyle ifl-

birli¤i içindeydi, ki bu örgütler Müslümanlar›n yükseliflini durdurmak için

h›zla büyüyorlard›. 

1937 y›l›nda, Kalküta'daki Hindu misyonunun baflkan› olan Srimat Swami

Satyanand ile tan›flt› ve ona hizmetlerini sundu. Satyanand'a Hindistan'›n
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Aryan tanr›lar›na sayg› gösteren tek ülke oldu¤unu ve dolay›s›yla Yahudi-

lerin etkisini durdurabilece¤ini anlatt›. Satyanand ise, bu fikirlerden etki-

lenmifl bir flekilde, Devi'ye, onun büyük bir hayran› oldu¤u Adolf Hitler'in

asl›nda Viflnu adl› Hint tanr›s›n›n beden bulmufl hali oldu¤unu söyledi.80

Yani radikal Hint milliyetçileri, Hitler'i "beden bulmufl Hint tanr›s›"

olarak görüyorlard›! Bu bat›l inan›fl, asl›nda her ikisi de ak›l d›fl› birer

inanç olan Nazizm ile Hinduizmin ortakl›¤›n› ortaya koyuyordu. Bu or-

takl›¤›n belirgin bir yönü de, anti-Semitizm'di, yani tek Allah'a inanan

Samilere düflmanl›k. Nazi anti-Semitizmi Yahudilere ve k›smen H›risti-

yanlara yönelikti. Hindu anti-Semitizminin hedefi ise Hindistan Yar›ma-

das›'ndaki Müslümanlard›. Ayn› makalede yazar flunlar› belirtmektedir:

1939'da Devi, Hindu Misyonu'nun yard›mlar› ile, "Hindulara Uyar›" bafl-

l›kl› bir kitap yay›nlad›. Kitapta Kongre'nin seküler politikalar›na fliddetle

karfl› ç›k›yor, Hindistan'›n sadece Hindu kimli¤ine sahip oldu¤unu  vurgu-

luyor ve Hindulara, Müslümanlar›n güçlenmesine engel olmalar› için ça¤-

r›da bulunuyordu. 

1930'lu y›llar boyunca yap›lan bu "ça¤r›"lar, Hindu ba¤nazl›¤›n›n

daha da büyümesine neden olacak ve bunun ac› sonuçlar› 40'l› y›llarda

ortaya ç›kacakt›. Hindistan'›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ve ard›ndan Pa-

kistan'›n kurulmas›yla birlikte, Hindular ve Müslümanlar aras›ndaki ge-

rilim giderek büyüyecek ve Hindu sald›r›lar› ile bafllayan olaylarda bin-

lerce masum insan ölecekti. Hindu fanatizmi, ›l›ml›l›¤› savunan Hindu-

lar› bile hedef alacak, Müslümanlarla Hindular›n bar›fl içinde birarada

yaflamalar›n› savunan Mahatma Gandhi'nin fanatik bir Hindu taraf›n-

dan katledilmesi, bunun en çarp›c› örne¤i olacakt›.

II. Dünya Savafl› öncesindeki dönemdeki Hint milliyetçili¤ine ba-

k›ld›¤›nda, Nazi özentisinin ve Müslümanlara yönelik antisemitizmin

daha pek çok örne¤i görülebiliyordu. RSS liderlerinden Savarkar 14

Ekim 1938'de yapt›¤› bir konuflmada "Yahudilerin Almanya'daki ko-
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numlar›yla Müslümanlar›n Hindistan'daki durumunu" k›yasl›yordu.

Onlar›n Almanya d›fl›na ç›kar›lmalar›n›, bunun için zor kullan›lmas›n›

yerinde bir karar olarak görüyordu. Ayn› flekilde Müslümanlar›n ve

Hindular›n da birlikte bir millet oluflturamad›klar›n› savunuyor ve

"az›nl›klar›n her zaman ço¤unlu¤un kararlar›na uymak zorunda olduk-

lar›n›" söylüyordu.81 Geçti¤imiz y›llarda ‹ngiltere'nin en önemli edebiyat

ödülü olan Booker Prize'› kazanan ünlü Hintli yazar Arundhati Roy,

Hindistan'da "Sangh Parivar" (Birleflik Aile) ismi alt›nda faaliyet göste-

ren Hindu gruplar›n›n faflizan milliyetçili¤ini flu flekilde tan›mlamakta-

d›r:
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Günümüzün Hindistan'› ve savafl öncesi Almanya's› aras›ndaki benzerlik-

ler çok ürkütücü olmas›na karfl›n flafl›rt›c› de¤ildir. RSS'nin kurucular› ve

BJP'nin ahlaki ve kültürel birli¤i olan National Volunteer Force- Ulusal Gö-

nüllüler Kuvveti- yaz›lar›nda Hitler ve onun yöntemlerine olan hayranl›k-

lar›n› belirtme konusunda çok aç›kt›lar. Buradaki tek fark, bizim Hindis-

tan'da bir Hitler'e sahip olmad›¤›m›zd›r. Biz bunun yerine, çok bafll›, çok

silahl› ve ad›na "Sangh Parivar" denen birleflik bir cepheye sahibiz; ki bu-

nun içinde her biri farkl› bir yöntem kullanan BJP, RSS, VHP, Bajrang Dal

ile Hindu politik ve kültürel teflkilatlar› vard›r. Sangh Parivar'›n dehas›,

farkl› zamanlarda farkl› insanlara farkl› bir görünüm çizebilmesinde yat-

maktad›r. Farkl› dillerde konuflur. Birkaç çeliflkili fleyi ayn› zamanda söyle-

yebilir. Sangh Parivar'›n kollar›ndan biri (VHP), militanlar›n› (az›nl›klar›

yok etmek için) Nihai Çözüm'e haz›rlanmaya ça¤›r›rken, onun daha yük-

sek makamdaki lideri olan Baflbakan, tüm yurttafllar›n, dinlerine bak›l-

maks›z›n sayg› görece¤i konusunda ulusa garanti verir. Ama bir yandan

da "Hint kültürüne hakaret eden" kitap ve filmleri yasaklay›p, resimleri

yakt›rabilir.82

Sangh Parivar'›n yap›s›n› yak›ndan tan›yan Dr. Partha Banerjee

"The "Sangh": What is it, and what is it not? (Sangh: Nedir, Ne de¤ildir?)"

bafll›kl› çal›flmas›nda Hindu örgütleri ile Avrupa'daki faflistler aras›nda-

ki benzerlikleri tarif ederken "Irk üstünlü¤üne dayanan eski geleneklere

dönüfle ça¤r›, hiyerarflik ve askeri bir organizasyon, lidere körükörüne

ba¤l›l›k, sald›rgan d›fl politika..." gibi maddeler s›ralamakta ve flu sonu-

ca ulaflmaktad›r. 

... RSS her gün kendi militarist topluluklar›nda iflçilerine ve sempatizanla-

r›na Hindular›n yeryüzündeki en büyük millet oldu¤una ve onun yerle-

flimcilerinin "mutlu, refah içinde ve dindar"' olduklar›na dair vaaz vermek-

tedir. Sangh liderleri Hindistan'›n tüm problemlerinin bafllamas›n›n Hindu

›rk›n›n ihtilaf›, Müslüman ve sonra da ‹ngiliz sald›rganlar›n›n bu ‘'kutsal

toprak parças›'' n› istila etmeleri ve ele geçirmeleri nedeniyle oldu¤undan
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söz etmeyi hiç unutmam›flt›r. Sangh Parivar'›n uzun vadeli hedefi tabii ki

kültürel ve politik olarak bir ‘'Büyük Hindistan'' yaratarak ‘'geçmiflteki za-

fer dönemini'' geri getirmektir. (Yani Himalaya'dan Kanyakumari'ye,

Gandhar'dan Brahmadesh'e- Kuzey'deki Tibet'ten Hindistan'›n güney ucu-

na ve bat›da Afganistan'dan Burma,  Laos, Tayland ve Kamboçya dahil ol-

mak üzere Güneydo¤u Asya'ya) uzanan bölünmez bir Hindistan. Bu ‘'bir-

lik'' rüyas›na tüm dünyadaki Hindular› örgütleyerek ulafl›labilir. RSS ger-

çekten de aktif bir flekilde sistematik tasnif yöntemini uygulayan hiyerar-

flik, militarist bir örgüttür... Kavgac› bir milliyetçi siyaset daima RSS propa-

gandas›n›n ön plan›nda yer almaktad›r...83

Sangh Parivar Hindistan toplumu ve Hindistan'da yaflayan tüm

az›nl›klar için büyük bir tehlikedir. Çünkü bu grup mücadelesini sadece

ateflli söylemlerle s›n›rl› tutmamakta, bir yandan da kanl› cinayetler, kat-

liamlar, kundaklamalarla yürütmektedir. Sangh Parivar'›n Mahatma

Gandhi'nin ölümünden bu yana ülkede gerçekleflen 20.000'den fazla

ölümden sorumlu oldu¤u hesaplanmaktad›r.84 Hindistan'daki milliyetçi

ak›mlar›n sald›r›lar›n›n fliddetini art›rmas› Hindu ayd›nlar› aras›nda da

tepki görmektedir. Delhi Üniversitesi'ndeki siyaset profesörü M. Mo-

hanty'nin belirtti¤ine göre: "Demokrasiye ciddi bir tehdit savuran Hindu

fundamentalist örgütleri aras›nda gittikçe artan hoflgörüsüzlük, Hindistan'da-

ki faflist güçlerin art›fl›n›n bir iflaretidir. Geçmiflte Avrupa faflizminin yapt›kla-

r›n› bugün Hindular yapmaktad›rlar."85

FFaaflfliisstt  ÖÖrrggüüttlleerr  HHiinnddiissttaann''ddaa  ‹‹kkttiiddaarrddaallaarr
Dünya üzerinde ›rkç› e¤ilimleri olan birçok siyasi parti, kurulufl ya

da örgüt bulunmaktad›r. Almanya'daki Neo-nazilerin, ‹ngiltere'deki

dazlaklar›n, ABD'deki Ku Klux Klan'›n ve daha birçok ülkedeki faflist ör-

gütlerin faaliyetleri bilinmektedir. Ancak Hindistan'da durum çok daha

farkl›d›r. Çünkü Hindistan'da ›rkç› örgütler –di¤er bir deyiflle Sangh Pa-
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Fanatik Hindu milliyetçilerinin gösterileri Sangh
Parivar üyesi partiler taraf›ndan organize edilir.
Dolay›s›yla bu gösteriler hem iktidar›n hem de
muhalefetin tam deste¤ini almaktad›r.

rivar- iktidardad›r. Bu iktidar sadece hükümetle de s›n›rl› de¤ildir; mu-

halefeti, askeri kadrolar›, bürokrasisi ile Sangh Parivar Hindistan'› tama-

men ele geçirmifl durumdad›r. Dr. Partha Banerjee, Hindu milliyetçi or-

ganizasyonlar›n›n temel birimi olan bir Shakha'da 15 y›l geçirmifl ve ora-

da yaflad›klar›n› In the Belly of the Beast: The Hindu Supremacist RSS and

BJP of India-An Insider's Story" (Canavar›n Karn›nda: Hindu Irkç›s› RSS

ve BJP, Bir Köstebe¤in An›lar›) isimli ilginç kitab›yla dile getirmifl eski bir

"militan"d›r. ‹lk girdi¤i y›llarda Shakha'y› arkadafllar›yla oyunlar oyna-
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d›¤›, marfllar söyledi¤i bir yer olarak görmüfltür. Ancak flimdiki duygu-

lar›n› flöyle tarif eder:

Ancak itiraf etmeliyim ki bugün endifleliyim. fiimdi ‘'Sangh Parivar'' hak-

k›nda düflündü¤ümde akl›ma kabus gibi bir benzetme geliyor. ‘'Sangh''i

çok eski zamandan kalma bir kozan›n içerisinde biraz de¤iflime u¤ram›fl

korkutucu böcek gibi görüyorum. Öyle ki yaln›zca genifllemek için de¤ifli-

me u¤ram›fl ve yakalad›¤› herfleyi yiyen, fakat hiçbir zaman kabu¤undan

d›flar› ç›kmayan bir böcek. Sangh sürekli olarak geniflleyen bir yarat›k. Bu-

nu oldukça yavafl bir flekilde yapar, fakat muhtemelen büyük bir tehlike ol-

mas›na ra¤men hiç kimse onun ne kadar tehlikeli oldu¤unu anlamaz- bu-

nun sebeplerinden biri de hiçkimsenin onu görememesidir. Baz›lar› onu

renkli a¤açlar›n uzak bir köflesinde a¤ac›n orta k›sm›ndaki özü çi¤neyen

oyuncu, büyük bir koza olarak, baz›lar› flakalar yapan, hofl görünmeyen

bir nesne olarak, baz›lar› da ancak akademik çevrelerde bir tart›flma konu-

su olarak görmektedirler. Fakat böcek büyümeye, de¤iflmeye ve yakalad›-

¤› herfleyi oburca yemeye devam eder. Kendisini etraf›ndaki do¤an›n tüm

gençli¤inden ve tazeli¤inden alarak besler. Böylece daha büyük, daha güç-

lü ve daha i¤renç hale gelir.86

fiu an iktidarda bulunan BJP partisi Sangh Parivar'›n 3 büyük üye-

sinden biridir. Ve bu partinin Genel Baflkan› Atal Bihari Vajpayee eski bir

RSS militan›d›r, fanatik Hindu milliyetçilerindendir. BJP üyelerinin yüz-

de 75'i de RSS kademelerinden gelmifllerdir. Bu kifliler Hindu bas›n›nda-

ki ayd›nlarca RSS militanlar›n›n politikac› k›yafeti giymifl halleri olarak

tan›mlanmaktad›rlar. BJP'nin popülaritesinin de Müslüman ve H›risti-

yan az›nl›klara karfl› kulland›¤› fanatik üsluptan kaynakland›¤› düflü-

nülmektedir. Vajpayee Müslümanlara ve di¤er az›nl›klara yönelik sald›-

r›lar gerçekleflti¤inde de her zaman Hindu militanlar›n›n yan›nda yer al-

m›fl, onlar› desteklemifltir. Baz› çevreler taraf›ndan ›l›ml› bir kifli olarak

tan›t›lan Vajpayee kendi yazd›¤› ve RSS'nin resmi yay›n organ› New Del-
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hi'de yay›nlanan "Sangh Benim Ruhumdur" (The Sang Is My Soul) bafl-

l›kl› makalede, ilk kez 1939 y›l›nda iliflkiye girdi¤i RSS ile ne kadar derin

ba¤lant›lar› oldu¤unu ortaya koymufltur. RSS'nin ideolojisini, RSS üyele-

rinin halka davran›fllar›n› çok sevdi¤ini ve takdir etti¤ini, Sangh'in ken-

disi için bir aile gibi oldu¤unu söylemifl ve "hepimiz tek bir vücuduz"

demifltir.87

Vajpayee ilk iktidara geldi¤i dönemde tüm dünya kamuoyu tara-

f›ndan ›l›ml› bir kifli olarak alg›lanm›flt›. Hindularla Müslümanlar ara-

s›ndaki çat›flmalar› sona erdirece¤ini, ülkeye bar›fl getirece¤ini vaat et-

miflti. Ancak bu ›l›ml› politika çok k›sa sürdü. BJP iktidar›n›n ilk dönem-

lerinde Müslümanlara karfl› düzenlenen yo¤un Hindu sald›r›lar›nda

Vajpayee gerçek yüzünü gösterdi. Sald›r›lar›n ard›ndan sorumlular› or-

taya ç›karmak için bir giriflimde bulunmad›, aksine Hindu militanlarla ifl

birli¤i yapan yöneticileri, emniyet birimlerini her zaman destekledi. Bu

politikay› bugüne kadar da sürdürmüfltür. CNN'in internet sitesinde yer

alan "Vajpayee Gerçek Yüzünü Gösteriyor" (Vajpayee Reveals His True

Colors) bafll›kl› bir haberde ilk bafllarda ›l›ml› bir görüntü çizen Vajpa-

yee'nin zaman içinde gerçek yüzünü gösterdi¤i, fanatik Hindulara aç›k-

ça destek oldu¤u vurgulanm›flt›r. Haberde Vajpayee'nin de üyesi bulun-

du¤u BJP'nin Hindu milliyetçili¤inin en fanatik üyelerinden olufltu¤u,

Vajpayee'nin fanatizmini bir maske ard›nda saklad›¤›, ancak art›k bu

maskesinin düfltü¤ü belirtilmektedir. Vajpayee, partisinin idare kurulun-

da yapt›¤› bir konuflmada da Müslümanlara aç›kça sald›rm›fl ve Hindu-

lar›n di¤er dinlere verilecek olan özgürlü¤ün s›n›rlar› konusunda karar

yetkileri oldu¤unu söylemifltir. CNN'in haberinde dikkat çekilen bir di-

¤er önemli konu ise Gucarat'ta Müslümanlara yönelik katliam›n, teca-

vüzlerin, yakma ve ya¤malamalar›n halk taraf›ndan da büyük bir destek

gördü¤ü, bu nedenle de BJP'nin bu deste¤i kaybetmemek için hemen se-

çime gidilmesine karar verdi¤idir.88 Bu seçim kampanyas› s›ras›nda Vaj-
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Hindistan Baflbakan› Vajpayee'nin parti-
sinin kongresinde yapt›¤› sert konuflma
dünya bas›n›nda çok genifl yank› buldu.

Hindu milliyetçilerini destekleyen ve
Müslümanlara yap›lan sald›r›lar› hakl›

gösteren Vajpayee, "Hindistan'da yafla-
yan di¤er dinlerin mensuplar›n›n ne ka-

dar özgür olabileceklerine ancak Hin-
dular karar verirler" demiflti. Bu konufl-

ma CNN'de "Vajpayee gerçek yüzünü
gösteriyor" bafll›¤›yla yer ald›. Mark

Tully imzal› haberde Vajpayee'nin Gu-
carat sald›r›lar›n›n sorumlusu kabul

edilen Belediye Baflkan› Narendra Mo-
di'ye de destek verdi¤i belirtildi. BBC ise "Vajpayee'nin Ayodhya ikilemi" bafll›kl›

haberinde, Vajpayee'nin partisinde fanatik Hindu milliyetçilerinin çok güçlü olduk-
lar›na dikkat çekiyor ve tüm dünyada Vajpayee'nin maskesinin düfltü¤ü yönünde

bir kanaatin yayg›nlaflt›¤›n› belirtiyor. 

(üstte sa¤da) Hindistan'›n en sayg›n
dergilerinden olan The Week'de y›llarca
›l›ml› bir politikac› görüntüsü veren Vaj-

payee'nin Gucarat sonras› izledi¤i sal-
d›rgan politikalarla gerçek yüzünü gös-
terdi¤i vurgulan›yor ve "Maske düfltü"

bafll›¤› at›l›yordu. 

The Week, 28 Nisan 2002
BBC, 28 fiubat 2002

CNN, 18 Nisan 2002



payee, binlerce Müslüman›n ölümüyle sonuçlanan Gucarat Katliam›'n›n

organizatörü olan RSS'i fliddetle savunmufl, onu ›srarla "kültürel ve sos-

yal bir organizasyon" olarak tan›mlam›flt›r.89

Hindistan'›n tan›nm›fl gazetecilerinden Praful Bidwai, Asia Times'da

yay›nlanan 17 Kas›m 2000 tarihli "Hindu Irkç›lar› ‹ktidardalar" (Hindu

Supremacists Reign Supreme) bafll›kl› yaz›s›nda BJP ile RSS'nin iliflkisini

flu flekilde aç›klar: 

Tarihsel olarak BJP ve onun selefi olan Jana Sangh (1951'de kuruldu),

600,000 üyesi oldu¤u iddia edilen ve tümü erkeklerden oluflan gizli bir mi-

litarist örgüt olan RSS yoluyla taraftar toplamaktad›r. RSS, BJP'nin ak›l ho-

cas›, ideolojik ustas› ve örgütsel kap› bekçisi gibi hareket etmektedir... RSS

BJP'yi ve sürekli büyüyen Sangh Parivar'› denetim alt›nda tutmaktad›r...90
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(üstte) Time dergisinin Asya bask›s›nda yer alan "‹syanlarla yönetmek" bafll›kl›
haberde Gucarat'ta Müslümanlara yönelik katliamlara sessiz kalman›n oylar›n›
art›raca¤›n› düflünen Vajpayee'nin Hindutva hareketine deste¤i inceleniyor.
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Sangh Parivar'›n politik üyelerinden biri de son derece militan bir

örgüt olan Shiv Sena'd›r. Shiv Sena üyeleri ›rkç› sald›rganl›klar›n› aç›kça

dile getirmekte, Hindu milliyetçilerinin yapt›klar› sald›r›lar›, kundakla-

malar› teflvik etmektedirler. Shiv Sena'n›n ›rkç› lideri Bal Thackeray'›n da

konuflmalar›nda ve röportajlar›nda Hitler'i ve Nazi Almanyas›'n› övdü-

¤ü bilinmektedir. Thackeray, demokrasinin Hindistan için uygun olma-

d›¤›n› ve Hintlilerin ‘'faydal› bir diktatörlü¤e'' ihtiyaç duydu¤unu söyle-

mektedir. 

Bugün de Hindistan'da tüm bu sayd›¤›m›z radikal milliyetçi grup-

lar taraf›ndan savunulan Hindutva (Saf Hindu Milleti) hareketini ide-

olojik aç›dan beslemek, toplum içinde güçlenmesini sa¤lamak için çok

ciddi bir propaganda yürütülmektedir. 200'e yak›n farkl› organizasyon

aktif kampanyalar bafllatm›flt›r. Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde de çe-

flitli milliyetçi Hindu örgütleri çal›flmalar yürütmektedirler. Bu amaçla

binlerce kitap ve çeflitli dokümanlar bas›lmakta, internet siteleri haz›r-

lanmakta ve Hindutva ideolojisini yaymak için kullan›lmaktad›r.  Bu

metinler tamamen çarp›t›lm›fl bilgilere dayal›d›r, amaç halk›n beynini bu

tip bilgilerle doldurup, az›nl›klara karfl› fliddete yönlendirmektir. Bu ki-

tapç›klarda Hindular›n as›rlard›r H›ristiyan ve Müslümanlardan çok bü-

yük zulümler gördü¤ü gibi yalanlar anlat›lmakta, ülkedeki her türlü so-

runun sebebi olarak bu gruplar gösterilmektedir.91 Kullan›lan yöntemler,

1930'larda Nazilerin Yahudiler aleyhinde yürüttü¤ü kirli propaganda-

dan farks›z gibidir. RSS'nin bugün Hindistan'a ne kadar egemen oldu¤u

Yeni Delhi'de Üçüncü Dünya araflt›rmalar› Akademisi'nde dersler veren

ve Hindutva ile ilgili çal›flmalar›yla tan›nan Achin Vanaik'in "The New

Indian Right-Soldiers of Hindutva" (Yeni Hindistan Sa¤› - Hindutva'n›n

Askerleri) bafll›kl› makalesinde detayl› olarak anlat›lmaktad›r:

Bugün RSS, gerek nicelik aç›s›ndan, gerek sivil toplum içerisindeki örgüt-

lü güç aç›s›ndan, gerekse moral aç›s›ndan soldan kat be kat üstündür. Bin-
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lerce okulun yönetimine sahip olmalar›n›n yan› s›ra, ev kad›nlar›ndan ya-

t›l› okul ö¤rencilerine ve emekli askeri personele de¤in toplumun tüm ke-

simlerini bünyesinde bar›nd›ran cephe örgütlenmelerine sahiptir. Örgütün

belkemi¤ini, bekar olduklar› tahmin edilen, y›lmaz, tüm vakitlerini örgüt-

lenmeye harcayan, kendilerini hayallerindeki saf Hindu milleti hedefine

kilitlenmifl Hindular›n kardeflli¤i oluflturur. Tamam› erkeklerden meydana

gelen yerel flakhalar, sars›lmaz bir sadakat ve itaatkarl›k eti¤iyle, talim ve

terbiye yoluyla, kültür-fizi¤e ve vücut gelifltirmeye yapt›klar› vurguyla

varl›klar›n› sürdürüyorlar. Mahalli örgütlenmeleri son derece sa¤lam. Hin-

distan Ulus Hareketinden bu yana, çap› ve gücü en büyük olay olan Ayod-

ha camisi karfl›t› kampanya, RSS'nin altyap›s› ve tek merkezden kumanda-

s› olmaks›z›n kotar›lamazd›... Hindutva fenomeninin kökleri derindedir ve

yok edilmesi bir o kadar güçtür. Faflizmin bir güç olarak tek bir kullan›m

alan› mevcuttur: Devlet. Hindutva'n›n ise iki tanedir: Devlet ve Yeni Hin-

distan'› ayakta tutacak iskelet (ruh) rolündeki RSS. Faflizmin (Avrupa'da)

devlet iktidar›ndaki nihai bozgunu veya geri çekilifli onun yok oluflunun

da emaresiydi. Sangh Parivar içinse bu durum söz konusu de¤ildir.92

Vanaik'in de söyledi¤i gibi Sangh Parivar, Hindistan topraklar›nda

Hindutva ideolojsini  tam olarak hakim k›lma, yani Hindistan'a koyu bir

Hindu fanatizmini egemen k›lma konusunda çok kararl› gözükmekte-

dir. Bunun için de, ideolojik akrabalar› olan Naziler'in Almanya'y› Ju-

denrein (Yahudiden ar›nd›r›lm›fl) hale getirmeleri gibi, Hindistan'daki

Hindu olmayan az›nl›klar› yok etmek istemektedirler. Bu nedenle de,

öncelikli hedef olarak gördükleri Müslümanlara yönelik bask›, terör, sal-

d›r› ve y›ld›rma eylemlerini 1990'l› y›llardan bu yana çok art›rm›fllard›r.

‹ktidar› ele geçirmelerinin ard›ndan bu eylemlerini devletin de maddi ve

manevi deste¤iyle yürütmektedirler. Geçti¤imiz 10-15 y›l Hindistanl›

Müslümanlar için çok büyük ac›larla, kay›plarla ve katliamlarla geçmifl-

tir. Dünya gündeminde de yer alan baz› olaylar bile, Hindistan'›n bu ka-

ranl›k ideolojisinin gerçek yüzünü anlamak için yeterli olmaktad›r. 
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ünümüzde Hinduizm baz› çevreler taraf›ndan

"bar›fl ve tolerans dini" olarak tan›t›lmaktad›r.

Hindular›n di¤er dinlere hoflgörülü davrand›k-

lar› ve her türlü inanca yaflama hakk› tan›d›klar›

ileri sürülmektedir. Oysa bu çok büyük bir aldat-

macad›r. Kitab›n önceki bölümlerinde de vurgu-

lad›¤›m›z gibi Hinduizm ›rkç› bir dindir ve Hin-

du kültürü farkl› dinlere hatta kendi içindeki

farkl› s›n›flara karfl› hoflgörüyü de¤il, bask›y› öngörmektedir. Üst kast-

lardaki Hindular ac›mas›z kast sisteminin bir gere¤i olarak kendi halkla-

r›na yönelik as›rlard›r çok büyük bir zulüm politikas› izlemektedirler.

Ancak bu fliddet ve bask› politikas›n›n çok daha fazlas›n› "Hindu olma-

yanlar" ya da "‹flgalciler" olarak tan›mlad›klar› Müslüman ve H›ristiyan

az›nl›klara karfl› yürütmektedirler. Hindistan ve yükselen Hindu milli-

yetçili¤i üzerine yapt›¤› araflt›rmalarla tan›nan ‹ngiliz tarihçi Prof. Doug-

las Spitz "The RSS and Hindu Militancy in the 1980's" (1980'lerde RSS ve

Hindu Militanl›¤›) bafll›kl› makalesinde Hindu miliyetçilerinin bu dü-

flünceyi nas›l bir temele oturttuklar›n› flu flekilde tarif eder:

RSS düflünürleri, Hindu kültürünün Hindistan'›n tek yerli kültürü oldu¤u-

nu ve tüm Hintliler bu kültürü paylaflana ve bunu kendi ortak ulusal kim-

liklerinin temeli olarak tan›yana kadar Hindistan'›n millet olarak bütünle-

flemeyece¤ini iddia etmektedirler. Ortak bir Hindu kültürü esas›na daya-

nan bu ulusal bütünleflme hedefini gerçeklefltirmek için 2 temel flart›n ye-

rine getirilmesi gerekti¤ini öne sürmektedirler. Birincisi, Hindular›n kast,

mezhep, s›n›f, bölge ve dil ay›r›mlar›n› aflarak güçlü, organik bir Hindu

milletini oluflturacaklar›n› fark etmeleridir. ‹kincisi de, dinleri ve kültürel

ilham kaynaklar› yabanc› topraklardan gelen Hindu olmayanlar›n, özellik-

le de Müslümanlar ve H›ristiyanlar, onlar›nki gibi Hindu kültürünü ve

onun tarihsel kahramanlar›n› benimsemeleridir.93
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Bu asimilasyon politikas›n›n öncelikli hedefi ise Hindistan toprak-

lar›nda 200 milyon gibi çok büyük bir nüfusa sahip olan Müslümanlar-

d›r. 

Hindular›n Müslüman halka karfl› yürüttükleri bu bask› politikas›-

n› incelemeden önce ‹slam dininin Hindistan topraklar›nda ne kadar

köklü bir yerinin oldu¤unun üzerinde durmak gerekir. 

Hindistan halk› ‹slam dini ile 7. yüzy›l›n bafllar›nda tan›flt›. 11. ve

12. yüzy›llarda Türklerin Hint topraklar›na girmesiyle ise ‹slam dini Gü-

ney Asya'da h›zla yay›lmaya bafllad›. Abbasi Devleti'nin çökmesiyle bir-

likte Güney Asya'da birçok küçük Müslüman devleti oluflmufltu. Bu

devletler Belucistan, Afganistan, Multan ve Sind bölgelerinde müstakil

olarak varl›klar›n› sürdürürken, 977 y›l›nda Gazne'de ilk büyük Müslü-

man devlet kuruldu. Gazne Devleti, -ayn› Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun

Anadolu topraklar›nda yapt›¤› gibi- bölgede birbirleriyle çat›flan tüm

Müslüman hanedanl›klar› tek bir bayrak alt›nda birlefltirdi. Bunun ar-

d›ndan Hint Devleti Müslümanlara karfl› savafl ilan etti. Yap›lan birçok

muhaberenin ard›ndan Gazne Devleti 1008 y›l›ndaki Peflaver Savafl›nda

Hintlileri büyük bir yenilgiye u¤ratt› ve Kuzey Hindistan'›n büyük bir

bölümüne yay›ld›. Uç, Gucarat, Lahor, Delhi, Bengal Müslüman kuvvet-

leri taraf›ndan s›ras›yla fethedildi. Özellikle de Gazneli Sultan Mahmud

döneminde bu putperest topraklarda ‹slam ahlak› ve kültürü büyük bir

h›zla yay›ld›. Yerli halk kendi istek ve seçimiyle dalga dalga ‹slam dini-

ni kabul ediyordu. Hindistan'a 17 ayr› sefer yapan Sultan Mahmud'un

‹slam dinini yayma yolunda yapt›klar› ‹slam dünyas›nda büyük bir yan-

k› uyand›rd›. Abbasi halifesi taraf›ndan Sultan ve ailesine fleref ünvanla-

r› verildi. Sultan Mahmud 30 y›l› aflan hükümdarl›¤› zaman›nda ‹slami-

yet'in Hindistan'da kökleflmesini sa¤lam›fl ve bugünkü Pakistan'›n ve

Bangladefl'in bir bak›ma kurucusu olmufltur.

1206 y›l›ndan Hint-Türk ‹mparatorlu¤u'nun kurulufl tarihi olan
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Mogul ‹mparatoru Cihan fiah taraf›ndan yapt›r›lan Tac Mahal
dünyan›n en gösteriflli an›t mezarlar›ndand›r. 



1526'ya kadar Hindistan topraklar›nda befl Müslüman hanedan hüküm

sürdü: Memluklar, Halaciler, Tu¤luklar, Seyyidler ve Ludiler... 1516 y›-

l›nda Ludi ‹mparatorlu¤u'nu ortadan kald›ran Timur'un torunu Babur

fiah Mogul ‹mparatorlu¤u'nu kurdu ve 17. yüzy›la kadar bu bölgede hü-

küm sürdü. Ancak bu imparatorluk zaman içinde zay›flad›, küçüldü ve

sonunda y›k›ld›. Ard›ndan tüm Hint Yar›madas› 1858 y›l›nda ‹ngiliz sö-

mürgecili¤inin kontrolüne geçti. Hindiçini olarak bilinen bölge de Fran-

s›zlar taraf›ndan sömürgelefltirildi. 
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Mogul ‹mparatoru Hümayun için yapt›r›lan an›t mezar

Mogul ‹mparatoru Ekber fiah'›n Saray›, 1569
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Hindistan s›n›rlar› içinde var olan
Müslüman devletlerden kalan benzersiz
tarihi eserler, üstün ‹slam medeniyetini
en güzel flekilde yans›tmaktad›rlar. 

Ekber fiah döneminde yapt›r›lan 
Buland Darwaza, Fatehpur, Sikri.

Badflah Cami, Lahore, 1673-1674

Ekber fiah'›n mezar›na giden yol
üzerine yap›lan eser.



K›sacas› ‹slamiyet Güney Asya'da çok köklü bir tarihe sahiptir ve

Müslümanlar as›rlar boyunca bu topraklara hakim olan ‹slam ‹mpara-

torluklar›n›n mirasç›lar›d›rlar. Bu nedenle de günümüzde ‹slam'›n yük-

sek ahlak›n› ve kültürünü yüz milyonlarca Müslüman›n yaflad›¤› Hint

Yar›madas›'n›n dört bir yan›nda görmek mümkündür. Camiler, medre-

seler ve daha birçok tarihi eser üstün ‹slam Medeniyeti'nin bu toprakla-

ra ne kadar büyük katk›s› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Hindistan topraklar›ndaki 200 milyon Müslüman, dünyan›n en ka-

labal›k az›nl›k nüfusunu oluflturmaktad›r. Ancak bu büyük az›nl›k, ço-

¤unlu¤u oluflturan Hindular›n y›llard›r dozu sürekli artan fliddetiyle ve

eylemleriyle karfl› karfl›yad›r. Hindistan'da yaflayan Müslümanlar, afl›r›

milliyetçi Viflna Hindu Pariflad Partisi (VHP)'nin bafl›n› çekti¤i ›rkç› Hin-
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Fanatik Hindular ‹s-
lam dinine ve Müslü-
manlara olan düfl-
manl›klar›n› toplu ey-
lemleri s›ras›nda Ku-
ran nüshalar›n›
yakarak gösteriyorlar.



du örgütler taraf›ndan öldürülmekte, evleri yak›lmakta, topraklar›ndan

sürülmekte ve çeflitli iflkencelere maruz kalmaktad›rlar. Olaylarda polis

Hindular›n taraf›n› tuttu¤undan, hayat›n› kaybedenlerin veya yarala-

nanlar›n ço¤u Müslümanlardan olmakta, buna ra¤men polis olaylardan

sonra daha çok Müslümanlar› tutuklamaktad›r. Bunun en aç›k örnekle-

rinden biri 6 Aral›k 1992 tarihinde, 16. yüzy›ldan kalma tarihi Babür Ca-

misi'nin y›k›lmas› s›ras›nda yaflanm›flt›r. 

BBaabbüürr  CCaammiissii''nnee  YYaapp››llaann  VVaahhflflii  SSaalldd››rr››
Hindistan topraklar›nda yaflayan Müslümanlar özellikle de Hindu

milliyetçili¤inin yükselifle geçti¤i son yar›m as›rd›r barbarca sald›r›lara

maruz kalmaktad›r. Bu sald›r›lar›n en önemlisi hiç flüphesiz Ayodhya

kentinde bulunan Babür fiah (ya da Babür) Camisi'nin y›k›l›fl›d›r. 

430 y›l kadar önce Mogul ‹mparatoru Babür fiah taraf›ndan yapt›r›-

lan bu cami Hindistanl› Müslümanlar için çok büyük bir önem tafl›mak-

tad›r. Ancak bu cami y›llard›r Hindularla Müslümanlar aras›nda çok bü-

yük anlaflmazl›klar do¤urmaktad›r. Hintliler ‹slam medeniyetinden ka-

lan çok k›ymetli bir tarihi eser olan bu caminin sözde ilahlar›ndan biri

olan Rama'n›n do¤du¤u yerin üzerine infla edildi¤ini iddia etmekte, bu

nedenle de caminin bir an önce y›k›l›p yerine bir Hindu tap›na¤›n›n in-

fla edilmesini istemektedirler. ‹ddialar›n tek dayana¤›, kulaktan kula¤a

yay›lan masals› efsanelerdir. Kendilerince uydurmufl ve as›rlard›r bu

saçma inanca göre hareket etmifllerdir.

Hindistan tarihi ve Hinduizm konusundaki en önemli isimlerden

biri olan California Üniversitesi'nden Prof. Brian K. Smith "Re-envisi-

oning Hinduism and Evaluating the Hindutva Movement" (Hinduizmi

Yeniden Tasarlamak ve Hindutva Hareketini De¤erlendirmek) bafll›kl›

çal›flmas›nda Ayodhya ve Rama tap›na¤› ile ilgili çok çarp›c› gerçekler

ortaya koymaktad›r.94 Prof. Smith'in ortaya koydu¤u delillerden biri
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Archaeological Survey of India taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmad›r. Bu

kurumun genel baflkan› Prof. B. B. Lal 1970'li y›llarda yapt›¤› detayl›

araflt›rmalar sonucunda geçmifl tarihlerde Ayodhya bölgesinde herhan-

gi bir Hindu tap›na¤› bulundu¤una dair en ufak bir kan›t dahi bulama-

d›¤›n› aç›klam›flt›r. Smith'in bir di¤er kayna¤› ise Hindistan'›n en önem-

li üniversitelerinden biri olan Jawaharlal Nehru'nun yay›nlad›¤› bir arafl-

t›rmad›r. Üniversitenin Tarih Araflt›rmalar› Merkezi "The Political Abuse

of History" (Tarihin Siyasi Aç›dan Suistimal Edilmesi) bafll›kl› yay›nla-

r›nda bu konuya de¤inmifl ve Ayodhya konusunda çok büyük bir yala-

na baflvuruldu¤unu ortaya koymufltur. Çal›flmalar›nda Ayodhya'da geç-

mifl dönemlerde bir tap›nak bulundu¤una dair "hiçbir delilin hiçbir za-

man" bulunmad›¤›n› belirtmifllerdir. Ancak Hindu radikaller bu sapta-

malara hiçbir flekilde itibar etmemifl ve Ayodhya'n›n d›fl›nda Hindistan

genelindeki 3000 farkl› Hindu kutsal bölgesinin Müslüman imparatorlar

taraf›ndan ele geçirildi¤ini iddia etmeye devam etmifllerdir. Bu bölgele-

rin de gelecek y›llarda birer Ayodha olabilece¤i pek çok kifli taraf›ndan

dile getirilmektedir. Hintli araflt›rmac›lara göre çok yak›n zamanlarda

Hindular›n hedefi olabilecek merkezlerden biri ise Benares'de bulunan

17. yüzy›la ait bir camidir.95

Babür Camisi'nin y›k›lmas›na yönelik ilk büyük kampanya 1990 y›-

l›n›n sonbahar›nda, flu anda iktidar partisi olan BJP taraf›ndan bafllat›ld›.

BJP'nin o günkü lideri L. K. Advani, caminin y›k›l›p yerine tap›nak ya-

p›lmas›na karfl› Hindular›n ayaklanmas›n› körüklemek amac›yla bir ara-

ba turuna ç›kt›. Hindu putlar›ndan Mahabharata'n›n at arabas›n› temsi-

len, süslerle donanm›fl bir minibüs, yaklafl›k 20 büyük flehir ile yüzlerce

kasaba ve köyü turlarken, Müslümanlara yönelik ard› arkas› kesilmeyen

fliddet olaylar›n› bafllatm›fl oldu. Ç›lg›na dönen kalabal›k bir grup, Babür

Camisi'ni çevreleyen duvarlar› aflarak, caminin 16. yüzy›ldan kalma

kubbelerine Hindu bayraklar› diktiler. Ancak bu olaylar›n ard›ndan hiç-
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bir soruflturma aç›lmad›¤› gibi, söz konusu sald›r› BJP'nin oy oran›nda

büyük bir patlama meydana getirdi. 

1992 y›l›nda camiye yönelik sald›r›lar daha da artt›. 4 Aral›k 1992

Cuma günü Advani'nin kampanyas›n›n ard›ndan harekete geçen 50 bin

kadar Hindu, Babür Camisi önünde toplanarak büyük bir gösteri yapt›.

Hindular ertesi gün de kalabal›k gruplarla camiye sald›r›da bulunarak

430 y›ll›k Babür Camisi'ni yerle bir ettiler. ‹flte bu y›k›m olay› Hindular-

la Müslümanlar aras›nda fliddetli çat›flmalar›n meydana gelmesine se-

bep oldu. Bu, VHP gibi Sangh Parivar üyesi partiler taraf›ndan destekle-
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Time dergisinin 21 Aral›k 1992 tarihli say›s›nda yer alan haberde, Babür Cami-
si üzerindeki tart›flman›n tarihine yer veriliyor. Caminin 1528 y›l›nda infla edil-
mesinden 1855 y›l›na kadar Müslümanlarla Hindular aras›nda hiçbir çat›flma
yaflanmazken, 1855 y›l›nda söz konusu iddia ortaya at›l›r. 1934 y›l›nda fanatik
Hindular caminin duvarlar›n›n bir bölümünü
y›karlar. Tart›flmalar devam ederken, Dünya
Hindu Teflkilat› 1983 y›l›nda caminin y›k›l›p
yerine bir tap›nak yap›lmas› için bir kampan-
ya bafllat›r. Bunun ard›ndan çat›flmalar h›z
kazan›r. Ve 1992 y›l›nda cami Hindu militan-
larca yerlebir edilir.
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Time, 21 Aral›k 1992

Time dergisinde yer alan "Kutsal olmayan savafl" bafll›kl› haber-
de Babür Camisi'nin y›k›lmas›n›n ard›ndan Fanatik Hindular›n
çok büyük sevinç gösterilerinde bulunduklar›na yer verildi.



nen ve y›llard›r planlanan bir sald›r›yd›. Bu sald›r› öncesi, Babür Camisi

yerine uzun zamandan beri Rama tap›na¤›n› infla etmek için her türlü

fliddete baflvuran afl›r› milliyetçi Viflha Hindu Pariflad Partisi (VHP) li-

derlerinden Ram Chandra Pramhans sald›rgan aç›klamalarda bulunu-

yordu.

Bu olay›n ard›ndan ç›kan çat›flmalarda ise 2000'den fazla Müslü-

man vahflice katledildi. ‹ktidardaki BJP ve Baflbakan Vajpayee ise bu

olaylar›n en önde giden destekçilerindendi. VHP gibi ›rkç› örgütlerle s›-

k› bir iliflki içindeydi. Çat›flmalar sadece Hindistan topraklar› ile s›n›rl›

kalmad›. Bangladefl, Pakistan ve ‹ngiltere'de de çeflitli çat›flmalar oldu.

Ayr›ca bu olaylar yüzünden Pakistan ile Hindistan aras›ndaki gerginlik

daha da artt›.

1992 y›l›nda ad› geçen caminin y›k›lmas› üzerine ç›kan çat›flmalar›

yat›flt›rmak için Hint hükümeti bu cami yerine yenisinin infla edilece¤i

vaadinde bulundu. Fakat aradan 10 y›l› aflk›n bir süre geçmesine ra¤-

men, bu vaadini yerine getirme yönünde herhangi bir ad›m atmad›¤› gi-

bi Hindular›n, caminin yerine bir Hindu tap›na¤› infla etme planlar›n›n

önüne geçmek için de ciddi bir gayret göstermedi. Hint Hükümeti'nin

bu tutumundan cesaret alan Hindular 2003 y›l›nda Babür Camisi'nin

arazisi üzerine bir Hindu tap›na¤› infla etmek için harekete geçtiler. Müs-

lümanlar da buna f›rsat vermek istemeyince yine çat›flmalar ç›kt› ve ye-

di yüz kifli daha hayat›n› kaybetti. 

Dünyan›n en sayg›n insan haklar› örgütlerinden olan Human

Rights Watch (‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü), yay›nlad›¤› raporlarda

Hindistan'da Müslümanlara yönelik bu ve benzeri sald›r›lar hakk›nda

çok detayl› bilgiler verir. HRW 1994 y›l›na ait bir raporunda Ayodh-

ya'daki Babür Camisi'nin y›k›l›fl›n›n iktidardaki BJP Partisi ve Hindu

milliyetçi gruplar taraf›ndan yürütülen bir kampanya sonucu gerçeklefl-

ti¤ini, polisin ve di¤er güvenlik güçlerinin hiçbir flekilde olaylara müda-
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hale etmedi¤ini belirtmektedir. Raporda önemli bilgiler yer almaktad›r:

BJP Hükümeti'nin cami korunacak sözüne ra¤men, bölgedeki polis söylen-

tilere göre ne bölgedeki y›k›ma ne de ard›ndan gazetecilere ve di¤erlerine

yap›lan sald›r›lara müdahele etmedi. Kuzey Hindistan'›n ötesindeki flehir-

lerdeki vahflette 1000'den fazla kifli öldü. Ölenlerin büyük bir k›sm› polis

taraf›ndan vurulan Müslümanlard›. Öldürülenlerden baz›lar› evlerinden

ç›kar›l›p hemen idam edilmiflti. Gucarat Eyaleti'ne ba¤l› Surat'da Müslü-

manlara sald›r›da kad›nlara zorla tecavüz edildi. Ocak'da 700'den fazla ki-

flinin öldü¤ü Bombay'daki dokuz günlük vahflette Müslümanlar yine ana

hedeftiler. Ço¤unlu¤unun Hindu militer Shiv Sena örgütünü savundu¤u

Bombay polisi ise kasten Müslümanlar› hedef ald› ve çeteler Müslümanla-

r›n evlerini yakarlarken onlar sadece seyrettiler.96

Ülkede olaylar zaman zaman durgunlaflsa da kavgan›n atefli tama-

men söndürülememektedir. Bunda Hindular›n tap›nak infla etme giri-

flimlerini tekrar etmelerinin ve Hindistan hükümetinin Hindulara cesa-

ret veren tutumunun önemli rolü olmaktad›r. Bu yüzden zaman zaman

yeni çat›flmalar ç›kmakta, Hindu militanlar Müslümanlar›n evlerini kun-

daklamakta, kad›nlara sald›rmakta ve hemen her sald›r›da masum in-

sanlar hayatlar›n› kaybetmekte veya yaralanmaktad›r. 

GGuuccaarraatt  EEyyaalleettii''nnddeekkii  ÇÇaatt››flflmmaallaarrddaa  BBiinnlleerrccee

MMüüssllüümmaann  BBaarrbbaarrccaa  KKaattlleeddiillddii
Babür Camisi'ne yap›lan sald›r›n›n benzerleri y›llard›r Hindistan

topraklar›nda süregelmektedir. Her çat›flma, Hindular›n Müslümanlara

ait evleri, iflyerlerini ve otomobilleri kundaklamalar› ve yakmalar› ile so-

nuçlanmaktad›r. Gece uyurken evleri atefle verilen Müslümanlar aras›n-

da diri diri yanarak ölen insanlar vard›r.97 Hindistan yönetimi bu konu-

da birçok göstermelik önlem alsa da gerçekte sald›r›lar› el alt›ndan des-

teklemektedir. Bu durum, insan haklar› örgütlerinin raporlar› ile aç›kça
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ortaya konmaktad›r. Örne¤in Human Rights Watch (‹nsan Haklar› ‹zle-

me Örgütü) Hindistan'da Müslüman halk›n yaflad›klar›yla ilgili birçok

rapor haz›rlam›fl ve bu raporlarda da hükümet yetkililerinin, yerel yöne-

ticilerin ve emniyet birimlerinin tutumunu, görgü tan›klar›n›n flahitlikle-

rinden yola ç›karak ortaya koymufltur.98 Ancak Hinduizmin ›rkç› ideolo-

jisinden ve iktidarda olan yönetimlerden güç alan Hindular sald›r›lar›na

büyük bir h›zla devam etmektedirler. 

2002 y›l›n›n ortalar›nda bir trenin

yak›lmas›yla bafllayan ve sonra da yak-

lafl›k 2000 Müslüman›n vahflice katledil-

mesiyle devam eden olaylar›n arka pla-

n›nda da Babür Camisi'nin y›k›lmas›

konusundaki gerginlik vard›. Bu kez

Harun Yahya
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Gucarat'ta evler kundakland›, insanlar canl›
canl› yak›ld›, dövülerek öldürüldü. Belediye
Baflkan› Modi sald›r›lara göz yumarken, emni-
yet güçleri yaflananlar› görmezden geldi.
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olaylar Gucarat Eyaleti'nde gerçekleflti. Bir grup radikal Hinduyu tafl›-

makta olan bir tren yak›ld›. ‹ddiaya göre treni Müslümanlar yakm›flt›,

ancak olay›n bir provokasyon oldu¤u daha ilk günlerde dile getirilmeye

baflland›. Nitekim BBC'de yay›nlanan bir haber de, bu flüpheleri do¤ru-

lar nitelikteydi. Trende bulunan baz› kifliler yang›n›n treni durduran ba-

z› Müslüman gruplar taraf›ndan ç›kar›ld›¤›n› söylüyorlard›. Ancak adli

t›p raporlar› tam tersini delillendiriyor ve yang›n›n trenin içinden ç›ka-

r›ld›¤›n› ortaya koyuyordu.99 Bu kundaklama olay›n›n ard›ndan Hindis-

tan Hükümeti bir yandan Müslümanlar› hedef gösterirken di¤er yandan

Hindu militanlar› tahrik etti. RSS gibi ›rkç› örgütler de bekledikleri f›rsa-

t› ellerine geçirdiklerini düflünüyorlard›. Hindistan Hükümeti'nin vah-

fleti t›rmand›ran tutumundan güç alarak Hindu sald›rganlar Müslüman-

lar›n üzerine fliddetle sald›rd›lar. Yüzlerce kiflilik gruplardan oluflan Hin-

du militanlar Müslümanlar›n evlerini bast›lar. Evler atefle verildi, kad›n-

lara tecavüz edildi, insanlar canl› canl› yak›ld›, evler ve dükkanlar ya¤-

maland›, insanlar kamyonlarla ezildi, günler süren bir katliam gerçek-

leflti. Cesetler ise kanallara ve nehirlere at›ld›. Olaylara ne polis kuvvet-

leri, ne yerel yönetimler, ne de Vajpayee iktidar› müdahalede bulunma-

d›. Tam tersine birçok tecavüz ve kundaklama olay› polislerin korumas›

alt›nda ve eflli¤inde gerçeklefltirildi. 

Özellikle de Hindistan'›n bat›s›ndaki Ahmedabad flehrinde fanatik

Hindular vahfli bir katliam daha gerçeklefltirdiler. Hindulardan oluflan

polis ve ordu birlikleri, sald›r›lar› önlemek için en ufak bir çaba göster-

mediler. Gazeteciler, Ahmedabad'›n birçok bölgesinde çetelerin otomo-

billeri yakt›klar›n›, dükkanlar› ya¤malay›p atefle verdiklerini, polisin ise

gruplar halinde onlar› seyretti¤ini bildirdiler. Ahmedabad'daki Hindu-

lar, Narora gecekondu mahallesini basarak, ço¤u çocuk 27 Müslüman›

diri diri yakt›lar. Karayollar›nda toplanan Hindu çeteler ise, otomobille-

ri durdurup "içeride Müslüman olup olmad›¤›n›" soruyorlard›. Sadece
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(Üstte) Newsweek der-
gisinde yer alan "Müs-
lüman çocuklar›n yar›-
s›ndan az› okula gide-
biliyor ve okuma-yazma
oranlar› düflüyor" bafl-
l›kl› haberde Hindu mil-
liyetçilerin, say›lar› 200
milyonu aflan Müslüman
nüfusa uygulad›klar›
maddi ve manevi bask›
yöntemleri anlat›l›yor.
Haberde Gucarat Müslü-
manlar›n›n, polisin Hindu
sald›r›lar› karfl›s›ndaki ta-
rafl› tutumu nedeniyle
yapt›¤› gösteriye yer veri-
liyor. Ayn› haberde Hindu-
lar›n H›ristiyanlara ait okullara ve kiliselere de sald›r›larda bulunduklar› bildiri-
liyor. (Yanda) "Terör serbestçe hüküm sürüyor" bafll›kl› haberde Hindistan'da
yaflayan H›ristiyan az›nl›klar›n, yap›lan sald›r›lar› protesto amac›yla s›k s›k yü-
rüyüfller düzenledikleri belirtiliyor. 

Newsweek, 22 Nisan 2002

Newsweek, 22 Ocak 1999
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Hindular›n yola devam et-

mesine izin verilirken, Müs-

lümanlar d›flar› ç›kar›l›p öl-

dürülüyordu.100 11 kiflinin

sakland›¤› bir kiler yak›l›nca

yedi kifli öldü. Sekiz kiflilik bir aile arabalar›n›n içinde canl› canl› yand›.

B›çaklar, demir çubuklar, k›l›çlar ve hokey sopalar›n›n kullan›ld›¤› bir

sald›r›da, en az 48 kifli öldü. Hastaneler ço¤u b›çak yaras› yüzünden ge-

lenlerle doluydu. Pek çok kentin duvarlar›na "Müslümanlar› nas›l yaka-

ca¤›n›z› bizden ö¤renin" yaz›l›rken, Hindu militanlar yabanc› muhabir-

lere, "Her ne olduysa iyi oldu. Bu sorunu halletmenin tek yolu Müslü-

manlar› yok etmek" diye demeçler veriyorlard›.

Gucarat'ta yaflananlarla ilgili tüm dünya bas›n›nda çok fazla haber

yer ald›. ‹nsan haklar› örgütleri birçok rapor haz›rlad›lar. Ancak bu ra-
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porlar ne dünya kamuoyunu ne de Hindistan Hükümeti'ni harekete ge-

çirmedi. Katliami bizzat yaflayan Müslüman kad›nlar›n aç›klamalar› te-

mel al›narak haz›rlanan "The  Gujarat Massacre Affected Minority Wo-

men, The Survivors Speak" (Gucarat Katliam› Az›nl›k Kad›nlar›n›

Etkiledi, Hayatta Kalanlar Anlat›yor) bafll›kl› bir raporda ise özetle flu

gerçekler ortaya konuyordu:

- Vahflet "kendili¤inden geliflen" bir eylem de¤ildir. Bir ön haz›rl›k,

organizasyon ve hedefin belirlenmesinde hassasiyet tespit edilmifl-

tir. 

- Yard›m kamplar›nda hayatta kalan kad›nlar aras›nda – tecavüz,

birden fazla kifli taraf›ndan tecavüz, kitlesel tecavüz, ç›plak dolaflt›-

r›lma, vücutlar›na çeflitli objelerin sokulmas›, sark›nt›l›k dahil- cin-

sel vahfletin en vahfli biçimlerine maruz kalan birçok kad›n bulun-

maktad›r. Tecavüze u¤rayanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u sonra canl›

canl› yak›lm›flt›r. 

- Kad›nlar üzerindeki etki fiziksel, ekonomik ve psikolojiktir. Bü-

tün bu üç cephede de devletin onlara yard›mc› olmak için çaba gös-

terdi¤ine dair hiçbir delil yoktur. 

- Gucarat'›n ana dilinde yay›n yapan baz› bas›n organlar› vahfletin

desteklenmesinde, özellikle kad›nlara karfl› cinsel vahfletin tahrik

edilmesinde tehlikeli ve kriminal bir rol oynam›flt›r. 

- Hamile kad›nlar›n kar›nlar› kesilmifl, fetuslar (do¤mam›fl bebek-

ler) ç›kar›l›p atefle at›lm›flt›r.

- Tecavüz ve kad›nlara yönelik sald›r›lara, hiçbir gazetede, televiz-

yonda yer verilmemifl, bu olaylar devlet ve polis taraf›ndan gözar-

d› edilmifltir. 

- Birçok çocuk bu insanl›k d›fl› tecavüzlere, yakma olaylar›na flahit

olmufltur. Bu çocuklar üzerinde çok büyük bir psikolojik tahribat

meydana gelmifltir.

Harun Yahya
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IslamOnline.net, 11 Ocak 2003

BBC, 9 May›s 2002

BBC, 16 Nisan 2002

The Muslim Observer, 14 Haziran 2002

Kongre'de Gucarat ile ‹lgili Halka Aç›k Duruflma

Gucarat Müslümünlar› Korku ‹çinde

BBC, 3 Temmuz 2002
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The Muslim Observer, 31 May›s 2002

Gucarat'ta Müslümanlara Emniyet ve Adalet Yok

The Muslim Observer, 3 May›s 2002

Gucarat'da ‹syan Maskesi Alt›nda Soyk›r›m

Gucarat'ta haftalarca süren fliddet olaylar› tüm dünya bas›n›nda yer ald›. An-
cak Hindu milliyetçilerinin kontrolünde olan Hindistan yönetimi sald›r›lar› dur-
durma konusunda çok yavafl davrand›. Günlerce bekleyip insanlar›n canl›
canl› yak›lmalar›na, öldürülmelerine göz yumdu. Yap›lan aç›klamalarda da sal-
d›r›lar›n "ola¤an" oldu¤u ifade edildi. 
(yanda üstte) BBC'de yer alan 3 Temmuz 2002 tarihli "Gucarat'taki tren sald›-
r›s›yla ilgili flüpheler" bafll›kl› haberde Gucarat olaylar›n› bafllatan tren sald›r›-
s›n›n bir provokasyon oldu¤una dair flüphelere yer verildi. Dünya bas›n›nda
Müslümanlar›n korku içinde yaflad›klar›, kad›nlara tecavüz edildi¤i ve herye-
rin yanm›fl bedenlerle dolu oldu¤u yaz›ld›. Yine BBC'de yay›nlanan 16 Nisan
2002 tarihli yandaki haberde "Gucarat'taki Müslüman Kad›nlara Tecavüz" bafl-
l›kl› bir habere yer verildi. Haberlerde dikkat çekilen bir di¤er husus ise gü-
venlik güçlerinin, sald›r›lar› durdurmak için hiçbir giriflimde bulun-
mamalar›yd›. Islamonline isimli internet sitesinde, ‹nsan Haklar› ‹zleme
Örgütü'nün "Gucarat'ta fliddet Hindistan taraf›ndan onayland› ve planland›"
bafll›kl› bir raporuna yer verildi. CNN'de yer alan haber ise "Hindistan'da
Gucarat Yanmaya Devam Ediyor" bafll›¤›n› tafl›yor.

CNN, 22 Nisan 2002

Hindistan'›n Gucarat'› Yanmaya Devam Ediyor
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- Devlet, görevini yapmamaktan kaynaklanan hiçbir piflmanl›k

göstermemifltir. Hükümet yetkilileri "Yapabilece¤imiz hiçbirfley

yoktu. Bütün Hindular›n kalplerinde do¤al bir nefret ve k›zg›nl›k

vard›. Biz bunu kontrol edemedik" demekle yetinmifltir.

- Polislerin aktif olarak çetelere yard›m etti¤i, ifl birli¤i yapt›¤› ve

hatta baz› olaylarda çeteyi yönlendirdi¤ine dair birçok delil vard›r.

Baz› video çekimlerinde Müslümanlar›n evlerinin duvarlar›na "Po-

lis de bizim taraf›m›zda" gibi sloganlar›n yaz›ld›¤› görülmektedir.

Di¤er durumlarda polis yard›m ça¤r›lar›na karfl› ya sa¤›r davran-

m›fl ya da yard›m etmek için "yukar›dan emir almad›klar›n›" söyle-

mifllerdir. Kad›nlar ve çocuklar birçok kez polis otomobillerinden

ve istasyonlar›ndan geri döndürülmüfl, kendi kendilerini koruma-

lar› söylenmifltir. Birçok kan›t; polisin dosyalar› doldurmay› "yeter-

li kan›t yok, böyle bir vaka yok" diyerek reddetti¤ini göstermekte-

dir.101

HHiinndduu  VVaahhflfleettii  vvee  KKeeflflmmiirr
Hindistan Yönetimi'nin Müslümanlara yönelik fliddet uygulamala-

r› incelenirken öncelikli olarak ele al›nmas› gereken bir konu da hiç flüp-

hesiz Keflmir halk›n›n yaflad›klar›d›r. 

Keflmir alt›n, zümrüt ve yakut madenleri bak›m›ndan dünyan›n en

önemli bölgelerinin bafl›nda gelmektedir. 1947'den bu yana Hindistan'›n

iflgali alt›nda bulunan bölge, yüksek da¤lar›n üstünde oldu¤u için tüm

bölgeyi rahatl›kla kontrolü alt›na alabilecek stratejik bir toprakt›r. Ba-

¤›ms›z bir Müslüman devlet olmay› ya da ‹slami bir kimli¤e sahip Pakis-

tan ile birleflmeyi hedefleyen Keflmir halk› on y›llard›r ekonomik ambar-

golar, fliddet eylemleri, sebepsiz tutuklamalar, iflkenceler, bombalama-

larla karfl› karfl›yad›r.
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Hint Yar›madas›, II. Dünya Savafl›'n›n sonuna kadar ‹ngiliz ege-

menli¤i alt›ndayd›. ‹ngiliz sömürgeciler bölgeyi terk ettiklerinde Hintli

Müslümanlar Hindulardan ayr› bir devlete sahip olmay› istediler ve

1947 y›l›nda Pakistan'› kurdular. Pakistan ve Hindistan aras›nda nüfus

mübadelesi yap›ld›; Hindistan s›n›rlar› içinde yaflayan çok say›da Müs-

lüman Pakistan'a göç etti. Ancak nüfusunun ezici ço¤unlu¤u Müslü-

manlardan oluflan Cammu/Keflmir eyaleti, Hint yönetiminin entrikalar›

ve ‹ngilizlerin de deste¤iyle Hindistan egemen-

li¤inde kald›. O tarihten bu yana Keflmir hal-

k› Hint zulmü alt›nda yaflad›.

Hindular bafllang›çta Müslüman-

lar›n ayr› bir devlet kurmalar›na

karfl› ç›k›yorlard›. Bu yüzden

Pakistan'›n kurulmas›ndan

memnun kalmad›lar. Pakis-

tan kurulduktan sonra ise

iki ülke aras›ndaki mese-

lenin odak noktas›n› Kefl-
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Keflmir halk› on y›llard›r eko-
nomik ambargolar, fliddet ey-
lemleri, sebepsiz tutuklama-
lar, iflkenceler ve bombala-
malarla karfl› karfl›ya.
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Newsweek, 30 Eylül 2002

Time, 4 fiubat 2002

1947, 1965 ve 1971 y›llar›n-
da Hint güçleri taraf›ndan
gerçeklefltirilen üç büyük
katliamda on binlerce
Keflmirli katledildi.
Günümüzde de
Keflmirlilerin her anlar›
Hindu güvenlik güçlerinin
kontrolü alt›nda geçiyor.
Newsweek dergisinde yer
alan yukar›daki haberde efli
Hindu militanlarca
öldürülen Müslüman bir
kad›n görülmektedir. 



mir sorunu oluflturdu. Bu nedenle iki ülke iki kez savaflt›ysa da, Keflmir

sorunu çözülemedi. Bugün Keflmir'in bir bölümü Pakistan Yönetimi'n-

dedir ve buras› "Azad Keflmir (Özgür Keflmir)" olarak adland›r›lmakta-

d›r. Ancak önemli bir k›sm› hala Hindistan iflgali alt›ndad›r. BM, Keflmir

halk› aras›nda Pakistan veya Hindistan'dan hangisini tercih ettikleri ko-

nusunda bir referandum yap›lmas›n› kararlaflt›rd›¤› halde Hindistan bu

karar› geçen bu süre içinde uygulamam›flt›r. Öte yandan Keflmir'in ba-

¤›ms›zl›¤› için mücadele eden gruplar genellikle faaliyetlerini Pakis-

tan'dan yürüttüklerinden, Hindistan bu ülkeye karfl› tav›r almakta ve

uluslararas› kurulufllar›n Pakistan'a bask› yapmalar›n› istemektedir.

Hindistan sahip oldu¤u nükleer silah gücüyle de Pakistan için bir tehdit

oluflturmaktad›r. Ancak Pakistan'a, nükleer kapasitesinden dolay› sürek-

li bask› yap›l›rken, Hindistan'›n tehlikeli nükleer gücü görmezlikten ge-

linmektedir. 

‹flgal alt›ndaki Keflmir'in yüzölçümü 138.935 km2, nüfusu yaklafl›k

9-10 milyon ve bu nüfusun % 80'i Müslümand›r. Geriye kalan Hindu nü-

fusun ço¤unlu¤u da bölgeye sonradan yerlefltirilmifltir. Hindistan yöne-

timi Keflmir'i iflgal alt›nda tutabilmek için bu bölgede ve Pakistan s›n›r›n-

da yar›m milyon asker bulundurmaktad›r. Askerlere Keflmir'deki ba-

¤›ms›zl›k mücadelesini bast›rmalar› ve Müslüman halk› bask› alt›nda

tutmalar› için her türlü yetki verilmifl durumdad›r. Ço¤unlu¤u Hindu-

lardan oluflan ve Müslümanlara karfl› özel bir kinle yetifltirilen askerler

de kendilerine verilen yetkiyi sonuna kadar kullanarak insanlar› hun-

harca öldürmekte, ac›mas›zca tutuklay›p iflkence etmekte ve kad›nlara

tecavüz etmektedirler. Keflmir'deki hastaneler ve sa¤l›k kurulufllar› Hin-

distan askerlerinin sald›r›lar› sonucunda yaralananlarla dolup taflmakta-

d›r. Asia Watch and Physicians for Human Rights isimli insan haklar› ör-

gütünün yay›nlad›¤› bir raporda, Hindistan yönetiminin Keflmirli Müs-

lüman kad›nlara yönelik tecavüz politikas› flu flekilde aç›¤a vurulur:

Harun Yahya
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Yeni Asya, 1 fiubat 2003

Yeni fiafak, 23 Eylül 2002

Akit, 22 Eylül 2000

Yeni Mesaj, 4 Ocak 2000

Milli Gazete, 22 Ocak 2002

Radikal, 26 Aral›k 2001
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Crescent Int., 1 Eylül 2001

Crescent Int., 1 fiubat 2003

Weekly Mirror Int., 28 Kas›m 2001

Crescent dergisinde yer alan "Hindistan'›n Keflmir politikas›ndaki gerçekler,
ikiyüzlülü¤ünü aç›¤a vuruyor" ve "Hindistan yönetimine direnç gösteren
Keflmirli Müslümanlar ac› çekmeye devam ediyorlar" bafll›kl› iki ayr› haberde
Hint yönetiminin Keflmir halk›na yapt›¤› zulüm detayland›r›l›yor. Weekly
Mirror International'da ise "‹flgal edilmifl Keflmir'de fliddet olaylar›nda 15 kifli
öldü" fleklinde bir haber yer al›yor. Keflmir'deki Müslümanlara yönelik
sald›r›larda bugüne kadar on binlerce masum insan hayat›n› kaybederken,
tecavüzler Hint polisinin sistemli bir politikas› haline geldi. Keflmir halk›
yar›m as›r› aflk›n bir süredir huzur ve güvenlik içinde tek bir gün dahi
geçirmedi. Oysa onlar›n tek istedikleri dinlerini özgürce yaflayabilecekleri,
çocuklar›n› güven içinde yetifltirebilecekleri, geceleri emniyetli bir flekilde
uyuyabilecekleri huzur dolu bir hayat.
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Keflmir'deki çat›flmalar dördüncü y›l›na girerken, merkez ve eyalet yetkili-

leri Hindistan güvenlik güçlerinin Keflmir'deki yayg›n tecavüzlerini dur-

durmak için çok az fley yapt›lar. Gerçekten de otoriteler, tecavüz kan›tlar›

ile karfl›laflt›klar›nda defalarca flahitlerin do¤rulu¤unu yalanlamaya giriflti-

ler. Adli T›p yetkililerinin ifadelerine inanmad›lar ya da araflt›rma ve teca-

vüzden sorumlular için kovuflturma hariç, tüm suçlamalar› reddettiler...

Ocak 1990'dan beri Hindistan iflgal kuvvetlerinin tecavüzleri daha s›k ol-

maya bafllad›. Tecavüz ço¤unlukla yasak yerlerde, polis kordonunda ve

güvenlik kuvvetleri evlerini ararlarken, erkeklerin kimlik belirlemek için

parklarda ya da okul alanlar›nda tutulduklar› s›rada gerçeklefliyor. Güven-

lik kuvvetleri onlara tecavüz ederlerken tüm toplumu da cezaland›rmaya

ve küçük düflürmeye çal›fl›yorlar... Güvenlik kuvvetleri hastanelere girdi-

ler, hastalar› dövdüler, doktorlara vurdular, ameliyathanelere girdiler, alet-

lere zarar verdiler. Ambulanslara sald›r›ld›, soka¤a ç›kma yasa¤›na uyma-

yanlar al›konuldu… Cinsel taciz, dayak, zorbaca tehditler ve elektrik floku

iflkencenin en yayg›n flekilleridir."102

Keflmirli Müslümanlar 1947 y›l›ndan bu yana Hint yönetimine di-

rendiler ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmak için mücadele ettiler. Bu hakl› di-

renifli k›rmak için  Hint güçleri taraf›ndan, ülkede 1947, 1965 ve 1971 y›l-

lar›nda üç büyük katliam gerçeklefltirildi. On binlerce Keflmirli Müslü-

man öldürüldü, 4.000'den fazla kad›n iflkenceye ve tecavüze u¤rad›. ‹s-

lami bilincin oluflmas›n›n engellenmesi için din e¤itimi veren okullar ka-

pat›ld›.103 1990 y›l›ndan sonra ise Keflmir'deki soyk›r›m ve asimilasyon

hareketi en ac›mas›z fleklini ald›. ‹nsanlar sebepsiz yere gözalt›na al›n›p,

iflkence alt›nda öldürüldüler. Evler kundakland›, savunmas›z insanlara

türlü bask›lar uyguland›, gazete ve okullar kapat›ld›. ‹ngiliz The Indepen-

dent gazetesinde yer alan bir haberde ise barbar Hint ordusunun Kefl-

mir'de uygulad›¤› sistematik iflkence yöntemleri flu cümlelerle tarif edi-

liyor:
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Genç k›zlar, daha önce oldu¤u gibi tek bir asker yerine, flimdi sistematik

bir biçimde tüm Hint ordu birimleri taraf›ndan tecavüze u¤ruyor. K›zlar

asker kamplar›na al›n›yor ve günlerce çad›rlar›nda ç›plak tutuluyor. Birço-

¤u bir daha asla evlerine dönmüyor... Kad›nlar a¤açlarda ç›plak olarak sal-

land›r›l›yor ve Hint askerleri taraf›ndan gö¤üsleri b›çakla yaralanm›fl bu

kad›nlara gö¤üslerinin yeni do¤an bir militana bir daha asla süt veremeye-

ce¤i söyleniyor. Kad›nlara kocalar›n›n ve çocuklar›n›n gözleri önünde teca-

vüz ediliyor, veya ç›plak olarak köylerde dolaflt›r›l›yor ve gö¤üslerine vu-

ruluyor."104

Hint yönetimi sadece silahl› sald›r›lara ya da tecavüzlere baflvur-

makla da yetinmedi. Tar›m için kullanaca¤›n› aç›klad›¤› barajlar› dahi

Müslümanlara karfl› iflkence amaçl› kulland›. Barajlar› a¤z›na kadar su

doldurup, muson ya¤murlar›n›n ya¤mas› ile birlikte kapaklar› birden

açarak, bölgenin afla¤› kesimlerinde bulunan özgür Keflmir ve Pakistan'›

sular alt›nda b›rakt›. Bunlar›n sonucunda binlerce insan hayat›n› yitirdi

ve çok büyük maddi hasarlar oldu. The Toronto Star gazetesinde yer alan

afla¤›daki haber Keflmir halk›n›n yaflad›klar›n› özetlemektedir: 

650.000 kiflilik güçlü Hint ordusu taraf›ndan boyun e¤meye mecbur b›ra-

k›lan, afla¤›lanan, iflkence edilen ve öldürülen Keflmir halk›, devlet bask›s›-

n›n giderek artan sert kampanyas› neticesinde, bir seneden uzun süredir

tam bir cehennem hayat› yafl›yor. Hindistan dikkatle oluflturulmufl "fliddet-

ten kaç›nma" imaj›n›n arkas›na saklan›yor ve uluslararas› forumlarda ken-

disini bir demokrasi ve ço¤ulculuk modeli olarak sunuyor. Ancak, kendi

hayranlar›n›n dahi incelemelerini kabul edemiyor. Özellikle televizyon

ekipleri olmak üzere tüm gazeteciler bölgeden ç›kar›ld›lar ve dünya, Hint

kuvvetlerinin ac›mas›zl›klar›n› kaydedebilecek herhangi bir kamera olma-

d›¤› için büyük oranda karanl›kta b›rak›ld›.105

1993 y›l› Ekim ay›nda Keflmir'in baflkenti Sirinagar'da Hazratbal

Camisi'ne karfl› büyük bir sald›r› gerçeklefltirildi. Hindistan makamlar›-
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Hindu güçlerinin Keflmirli Müslümanlara yönelik sistemli asimilasyon ve
soyk›r›m politikas› tüm dünyan›n gözleri önünde gerçeklefliyor. Her gün
yeni gençler ölüyor, kad›nlar tecavüze u¤ruyor ve camiler y›k›l›yor...
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n›n, Müslümanlar›n askeri karargah› olarak nitelendirdikleri Hazratbal

Camisi yaklafl›k bir ay süre ile kuflat›ld›. Kuflatma s›ras›nda 100'den faz-

la insan öldürüldü. 300 masum insan tutukland›. Kentin elektrik ve su-

yu kesildi.

Keflmir'de, Hint yönetiminin sürdürdü¤ü vahfletin yan› s›ra bir de

mülteci sorunu yaflanmaktad›r. Afla¤›da Keflmir'deki mülteci kamplar›n›

ziyaret eden Kanal 7 televizyonu muhabiri Sefer Turan'›n aktard›¤› izle-

nimlere yer verilmifltir. Sefer Turan kamptaki hayat› flu flekilde tasvir et-

mektedir:

Ambor mülteci kamp› 1990 y›l›nda Cammu Keflmir'den kaçan Keflmirliler

için kurulmufl. Hayat standartlar› normalin çok çok alt›nda. Küçük küçük

toprak evlere insanlar adeta t›k›flm›fl. Girdi¤imiz tek odal› bir evde bir tek

yatak var. Kaç kifli kald›¤›n› sordu¤umuzda ald›¤›m›z cevap "9 kifli".

Kampta toplam 1.110 kifliden oluflan 214 aile yafl›yor. Hayat standartlar›n›n

çok düflük oldu¤unu görmek için topraktan yap›lm›fl evlerden bir tanesine

girmeniz yeterli. Evler genelde iki odal›. Odalarda birkaç tane kullan›lama-

yacak çanak çömlek. Bir veya iki tane yatak. Yataklara yatak demek için

bin flahit gerekli. Köflede oturmufl bir anne, kuca¤›nda bebe¤i. Kimi zaman

içerisinde tutuflturulmufl üç befl dal parças›n›n bulundu¤u toprak ocakta

kaynayan bir kazan. Etrafta kuru veya yafl yiyecek ad›na hiçbir fley yok!

Ama utand›¤›mdan hiçbir kazan›n kapa¤›n› açma cesareti bulamad›m.

Hangi çad›ra girdiysek ortada ne yiyecek ad›na ne yatacak ad›na hiçbir fley

görmedik! Çad›rlar›n birinde ortada yerde küçük eski bir bez parças› seri-

liydi. Belli ki yatak olarak kullan›l›yordu. "Bu çad›rda kaç kifli kal›yor?" di-

ye sordu¤umda ald›¤›m cevap "11 kifli" idi... Ve d›flar›da yine tek tük kay-

nayan bir sac kazan!106

Hindistan'›n Keflmir'de bu denli büyük bir bask› politikas›n› elli y›-

l› aflk›n bir süredir rahatl›kla sürdürebilmesi, Bat›'daki baz› anti-‹slami

222



çevrelerden ald›¤› aç›k ve kapal› desteklerin bir sonucudur. Keflmir'deki

Müslümanlar, Birleflmifl Milletler'in hiçbir yapt›r›m› olmayan kararlar›

sonucunda Hindular›n bask›c› yönetimine terk edilmifllerdir. Nüfusu-

nun tamam›na yak›n› Müslüman olan Keflmir'in, ba¤›ms›z olma çabas›

ve Pakistan'›n verdi¤i hakl› destek bu nedenle olumlu bir flekilde sonuç-

lanamamaktad›r. Dikkat edilirse, dünya bas›n›n›n büyük bölümü Kefl-

mir'deki vahflete hemen hiç de¤inmez. De¤indiklerinde ise, baz›lar› bu

haberleri "Hindistan'a ait bir bölgedeki iç isyan›n bast›r›lmas›" gibi

yanl›fl bir yorumla sunarlar. Örne¤in New York Times, 22 Ocak 1990 tarih-

li say›s›nda Pakistan'› Keflmir'deki "ayr›l›kç›" Müslüman gruplar› destek-

leyerek "ülkedeki istikrar› bozmak"la suçlayan bir yorum yay›nlam›fl

ve Pakistanl›lar›n büyük tepkisini alm›flt›r.107 Bat› medyas›n›n bir k›s-

m›nda bu tür haks›z yorumlara s›k s›k rastlamak mümkündür. 

Son y›llarda ise bölgedeki Hint yönetimi bask› ve asimilasyonu flid-

detlendirmifltir. Fanatik Hindu örgütleri ise Babür Camisi katliam›nda,

Gucarat'ta ya da Ahmedabad'da oldu¤u gibi, Keflmirli Müslümanlar›n

tamamen yok edilmesini hedeflemektedir. Keflmirli Müslümanlara karfl›

uygulanan vahflet feci boyutlardad›r. Ancak tarih boyunca oldu¤u gibi,

günümüzde de türlü propaganda yöntemleriyle Keflmir ve bölgesinde

yaflananlar, insanlara çok farkl› flekilde aksettirilmektedir. Uygulanan

zulümler, iflkenceler, masum insanlara yap›lan bask›lar gizlenmekte, so-

nuçta tüm dünya olan bitenler karfl›s›nda sessiz kalmaktad›r. ‹nsan hak-

lar› örgütlerinin haz›rlad›klar› raporlar adeta yokmufl gibi davran›lmak-

tad›r. Oysa yar›m as›ra yak›n bir zamand›r Hint zulmüyle karfl› karfl›ya

kalan Keflmir halk›n›n dile¤i, dinlerini rahatça yaflayabilecekleri, insan-

lar›n sadece Müslüman olduklar› için zulüm görmeyecekleri, çocuklar›-

n› bar›fl ve güven içinde büyütebilecekleri bir topra¤a sahip olmakt›r.

Harun Yahya
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‹‹ssrraaiill''ddeenn  IIrrkkçç››  HHiinndduullaarraa  ÇÇookk  YYöönnllüü  DDeesstteekk
Radikal Hintlilerin Müslümanlara karfl› olan düflmanl›k ve sald›r-

ganl›klar›, onlar› ‹slam'a karfl› antipatiyle bakan baz› güçlerle de iflbirli-

¤ine yöneltmektedir. Bu güçlerin bafl›nda, kendilerini ‹slam'a ve Müslü-

manlara karfl› global bir mücadele içinde gören ‹srailli radikaller gel-

mektedir. 

‹srail ile Hindular aras›ndaki askeri iliflkiler, oldukça eski tarihlere

uzan›r. ‹srail'in Hindistan'a verdi¤i destek ile ilgili haberler, dünya bas›-

n›na ilk kez 1960'l› y›llar›n sonunda yans›m›flt›.108 Buna göre ‹srail, Hin-

distan'a büyük oranlarda silah yard›m› yap›yordu. Bu yard›m›n en

önemli k›sm›n›, ‹srail yap›m› 120 mm.'lik son derece kullan›fll› ve etkili

havan toplar› oluflturuyordu. Ancak haberde de belirtildi¤i gibi, uzunca

süredir devam eden bu tür askeri yard›mlar son derece "gizli"ydi. 

So¤uk Savafl dönemi boyunca Hindistan ve ‹srail aras›nda özellikle

istihbarat, savunma ve nükleer araflt›rma alanlar›nda yak›n bir ifl birli¤i

devam etti. Hint ve ‹srail askeri yetkilileri y›llard›r karfl›l›kl› ziyaret ge-

lene¤ini sürdürdüler. Her iki ülke birbirinden askeri malzeme sat›n al›-

yordu. 1963'te Albay M. M. Sindhi, Hindistan'›n ihtiyaç duydu¤u ‹srail

silahlar›n› tespit etmek üzere ‹srail'e gitmifl ve 2 ay Hayfa'da kalm›flt›. Bu

ziyaret Hindistan'›n kuzeydo¤u eyaletlerinin Çin taraf›ndan iflgal edili-

flinden hemen sonrayd›. Hindistan-Çin savafl› s›ras›nda ortaya ç›kan ‹s-

rail casusluk skandal›n›n anahtar ismi Rama Sawarup'un aç›klamas›na

göre, 1963 y›l›nda ‹srail askeri istihbarat flefi Hindistan'a davet edilmifl-

ti. Bunun nedeni, kötü durumda olan Sovyet silahlar› konusunda ‹sra-

il'den yard›m istenmesiydi.

1965 Hindistan-Pakistan savafl› s›ras›nda ise ‹srail askeri uzmanla-

r›, Askeri ‹stihbarat flefi baflkanl›¤›nda Hindistan'› ziyaret ederek, Pakis-

tan'›n elinde bulunan Amerikan silahlar› konusunda Hintlilere bilgi ver-

diler. 1967 ‹srail iflgali s›ras›nda da Hindistan taktik ve al›nan sonuçlar›
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incelemek üzere ‹srail'e askeri uzmanlar›n› gönderdi. ‹srail 1971'de

Bangladefl'in kurulmas›yla sonuçlanan Hindistan-Pakistan savafl› s›ra-

s›nda da Hindistan'a silah yard›m› yapt›. Bat› bas›n›nda yer alan haber-

lere göre merkezi Toronto'da bulunan ‹srail flirketi Levy, "oto yedek par-

çalar›" görüntüsü alt›nda 1981'de Hindistan'a 3.000 ton tank parças› sa¤-

lad›. 

Hindistan ve ‹srail aras›ndaki gizli ittifak, nükleer silahlar› da içeri-

yordu. ‹srailli yazarlar Dan Raviv ve Yossi Melman'›n yazd›klar› ve ‹sra-

il gizli servisi Mossad'› konu edinen Every Spy a Prince (Her Casus Bir

Prens) adl› kitapta iki ülkenin nükleer alandaki ifl birli¤ine de¤inili-

yordu. Victor Ostrovsky'nin bildirildi¤ine göre, Hindistan, 1984 y›l›nda

Pakistan'›n atom bombas› yapmas›ndan endifle ederek ‹srail'den yard›m

istemiflti. ‹srail Hindistan'›n bu iste¤ine olumlu cevap vermifl ve iki ülke

aras›nda gizli bir anlaflmaya var›lm›flt›. Bunun ard›ndan 2 Hindistanl›
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nükleer fizikçi, nükleer bomba ve füze bafll›¤› yap›m›nda uzmanlaflmak

için ‹srail'e gitmifllerdi. ‹srail, kendisinin 1981'de Irak'›n nükleer santral

inflaat›na yapt›¤› sald›r›n›n bir benzerini Pakistan'daki nükleer santrala

yapmas› için, Hindistan'a teknik bilgi aktarm›flt›.109

Uzun süre gizlilik içinde yürütülen bu iliflkiler, 1990'l› y›llarda iyice

ortaya ç›kt›. Amerikan kökenli News India gazetesinin verdi¤i bir haber-

de, ‹srail Gizli Servisi Mossad'›n uzunca bir süredir Hindistan gizli ser-

visi RAW'›n elemanlar›n› e¤itti¤i ortaya ç›kar›lm›flt›. Mossad'›n Hintli

meslektafllar›na verdi¤i e¤itimin konusu ise "halk ayaklanmalar›n›n bas-

t›r›lmas›", yani Keflmir'in ba¤›ms›zl›k mücadelesinin yok edilmesi yö-

nündeydi. Habere göre, ‹sraillilerin e¤itiminden geçmifl yüz kadar RAW

ajan›, Keflmir'de faaliyet gösteriyordu.110

1993 y›l›nda ‹srail ve Hindistan aras›nda imzalanan bir protokolde,

Hint ordusunun ‹srailli askeri uzmanlar taraf›ndan e¤itilmesi kararlaflt›-

r›lm›fl, özellikle de Keflmir'deki Hint birliklerinin ‹srailli komando birlik-

lerinin e¤itiminden geçirilmesine karar verilmiflti.111 Keflmirli Müslüman

milislerle yap›lan bir röportajda ise söz konusu milisler, ‹sraillilerin Siri-

nagar Bölgesi'ne kurduklar› 3 e¤itim kamp›nda Hint askerleri e¤ittikle-

rini haber vermifllerdi.112 Silah endüstrisi uzman› Jane Hunter'›n yazd›¤›

bir makalede ise "Amerikan kaynakl› çeflitli raporlara göre Hindistan-‹s-

rail yak›nlaflmas›n›n anti-‹slami bir taban› oldu¤u" haber veriliyor ve ay-

r›ca Hindistan Savunma Bakan› Pawar'›n, Hint ordusunun ‹srail taraf›n-

dan e¤itilece¤ini bildiren aç›klamas›na dikkat çekiliyordu.113 ‹liflkilerin

kazand›¤› ivme 1992 y›l›nda Hindistan'›n ‹srail Devleti'ni tan›mas›yla

çok güçlendi. Yitzhak Rabin ve fiimon Peres'in Hindistan hükümetine

"Müslümanlarla olan mücadelesinde" sonuna kadar yard›mc› olaca¤› sö-

zü ise bu iliflkinin önemini ortaya koyuyordu. ‹ki ülke aras›ndaki iliflki

ekonomik, siyasi, askeri ve bilimsel alanda h›zla geliflti. 
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HHiinndduu  MMiilliittaannllaarraa  YYaahhuuddii  

LLoobbiilleerriinnddeenn  ÖÖrrttüüllüü  DDeesstteekk
Washington Report on Middle East Affairs dergisi, Ocak 1994 say›s›n-

da ABD'deki Yahudi lobisi ve radikal Hindu gruplar› aras›ndaki ifl birli-

¤iyle ilgili uzun bir araflt›rma yay›nlad›. Yaz›da, Yahudi lobisiyle Hindu-

lar, özellikle de Keflmir'deki Müslüman katliam›n›n bafl sorumlusu olan

radikal Hindu örgütleri aras›nda tam bir "ittifak" oluflturuldu¤u yorumu

yap›l›yordu. Washington Report, söz konusu haberinde Hindistan'da git-

tikçe güçlenen Hindutva hareketine dikkat çekiyordu. Bu güçlenmenin

en önemli nedenlerinden birinin ise söz konusu örgütlerin Washing-

ton'daki en büyük güç olan Yahudi lobisiyle ittifak yapmalar› oldu¤unu

vurguluyordu. Washington Report, BJP-RSS-VHP gibi Hindu örgütlerinin

"bir Hindu-Siyonist ittifak›" kurma yolunda olduklar› yorumunu yap›-

yordu. 

Söz konusu örgütler, daha önceki sayfalarda inceledi¤imiz gibi,

Keflmir'de ve genel olarak tüm alt-k›tada Müslümanlara yap›lan sald›r›-

lar›n sorumlular›d›rlar. Bu örgütler, Hindistan'daki en sald›rgan Hindu

örgütü olan Shiv Sena ("Shiva'n›n Ordusu"; Shiva Hindu dininde "yok

etme tanr›s›" olarak kabul edilir.) ile çok yak›n ba¤lant› içindedirler.

Müslüman camilerine, Bombay'daki ve tüm Hindistan'daki Müslüman

topluluklar›na yap›lan sald›r›lar› onlar organize etmifllerdir. Garip olan,

Hitler'e imrenecek kadar faflist olan bu Hindu örgütlerinin ‹srail Devle-

ti'yle çok yak›n iliflki içinde olmas›d›r. Bu konuyu ele alan Washington Re-

port, ayn› Hindu gruplar›n›n, fiimon Peres'in 17 May›s 1993'te Hindis-

tan'a yapt›¤› ziyaret s›ras›nda Peres'le en yak›n ba¤lant› kuran gruplar

oldu¤una dikkat çekiyordu. Radikal Hindu örgütleri ile ‹srail aras›nda-

ki yak›nlaflmaya, Washington'da yay›nlanan The Times of India gazete-

sinin 9 Temmuz 2003 tarihli say›s›nda "Ties With India Advancing:"
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(Hindistan ile ba¤lar s›klafl›yor) bafll›kl› bir haberde de dikkat çekilmifl-

ti: 

Washington Report, BJP-RSS-VHP liderlerinin ‹srail'e ve ‹srail lobisine olan

hayranl›klar›n› aç›kça ifade etmelerini de vurguluyordu. Örne¤in ABD'de-

ki Hindu örgütlerinin liderlerinden biri olan Tiwari, "Yahudi lobisi gerçek-

ten de çok yetenekli ve güçlü, buradaki sistemin nas›l iflledi¤ini çok iyi bi-

liyorlar. Hindistan'›n ç›karlar› için de flimdiye kadar çok fley yapt›lar" diye-

rek lobiye olan minnettarl›¤›n› vurgulam›flt›. Tiwari ayr›ca "Bizim lobi ça-

l›flmalar›m›z çok zay›f. Ama her ihtiyac›m›z oldu¤unda ‹srail lobisinden

yard›m istiyoruz. Bizi flimdiye kadar hiç geri çevirmediler" demiflti. 

Washington Report, Yahudi lobisinin Hindulara destek olmak için

baz› think-tank'leri (düflünce ve strateji kurulufllar›) de devreye soktu¤u-

nu yaz›yor ve bunlar›n bafl›nda ABD'nin Ankara eski büyükelçisi Mor-

ton Abramowitz'in yönetti¤i Carnegie Endowment'›n geldi¤ini bildiri-

yordu. Haberde ayr›ca fiimon Peres'in Hindistan ziyareti s›ras›nda söy-

ledi¤i "Pakistan'›n terörist devlet ilan edilmesi için size destek verece¤iz"

sözü de hat›rlat›lm›flt›. 

Tel Aviv Üniversitesinden Prof. Martin Sherman ise The Jerusalem

Post'da yay›nlanan "From Conflict to Convergence" (Çat›flmadan

Birleflmeye) bafll›kl› bir yaz›s›nda So¤uk Savafl döneminin iki rakibinin,

günümüzün stratejik ortaklar› haline gelmesi anlat›l›yordu. Haberde ‹s-

rail lobileri ile Hindular aras›ndaki iliflkiye de dikkat çekiliyordu:

Hindistan için ‹srail ve Washington'daki Yahudi lobilerinin Yeni Delhi'nin

Pakistan konusundaki durumunu düzeltme konusunda çok önemli etkile-

ri olabilir. Bu konu geçti¤imiz Hafta Yeni Delhi'de yap›lan üçlü toplant›lar-

da da ele al›nd›. Toplant›ya Washington'un en güçlü lobilerinden say›lan

Jinsa (Jewish Institute of National Security Affairs), eski ‹srail gizli servisi

üyeleri ve savunma uzmanlar› kat›ld›. ‹srail ve Hindistan aras›nda güven-

lik temelli iliflki sürekli büyüyor.114
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KKeeflflmmiirr''ee  KKaarrflfl››  ""HHiinnddiissttaann--‹‹ssrraaiill  ‹‹ttttiiffaakk››""
Dünya Müslümanlar›n›n pasifize edilmeleri, bask› alt›nda tutulma-

lar›, asimile edilmeleri radikal Siyonist ideoloji için önemli bir hedef du-

rumundad›r. Bugün bu ideolojiye kap›lan baz› ‹srailli radikaller, dünya-

n›n dört bir yan›ndaki ‹slam-karfl›t› güçlere destek vermeyi, onlarla itti-

faklar kurarak bir tür "global anti-‹slami cephe" oluflturmay› hedefle-

mektedirler. Bu cephe yaln›zca Ortado¤u co¤rafyas› ile s›n›rl› de¤ildir;

tüm dünyay› kapsamaktad›r. (Detayl› bilgi için Bkz: Yeni Masonik Düzen,

Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k)

Keflmir, ‹srailli radikallerin ‹slam'a karfl› oluflturmaya çal›flt›¤› söz

konusu ittifak›n yo¤un bir flekilde faaliyet yürüttü¤ü bölgelerden biridir.

Sahip oldu¤u yeralt› zenginlikleri, stratejik konumu, Pakistan ile olan

yak›nl›¤›, Pakistan'›n sahip oldu¤u nükleer güçler ve güçlü bir Müslü-

man toplulu¤unun varl›¤› ‹srail'in Keflmir'de dikkatini yo¤unlaflt›rmas›-

n›n bafll›ca nedenleri aras›nda say›labilir. 

‹srail Devleti, Amerika'daki Yahudi lobisine paralel olarak, Keflmir-

li Müslümanlar›n ba¤›ms›zl›k hareketine karfl› Hindistan'a büyük destek

vermektedir. Bu destek, Hindistan'a yap›lan büyük silah yard›m ve sa-

t›fllar›n›; Hindistan gizli servisi ve özel timlerinin "ayaklanmalar› bast›r-

mak" konusunda e¤itilmelerini içermektedir. 

‹srailliler, Filistinlilere karfl› yar›m yüzy›ld›r sürdürdükleri soyk›-

r›m ve iflgal alt›nda tutma politikalar› nedeniyle, halk ayaklanmalar›n›

bast›rmak, halk› iflkence, psikolojik savafl ve sistemli terör yoluyla pasi-

fize etmek konusunda uzmand›rlar. Bu uzmanl›k, baflka pek çok bask›c›

ve ‹slam-aleyhtar› rejime oldu¤u gibi Hindistan'a da ihraç edilmektedir.

Harun Yahya

231



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

232

Jerusalem Post, 28 fiubat 2003
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BBC, 14 Haziran 2000

The Palastine Chronicle, 31 Ocak 2003
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Hindistan ile ‹srail aras›ndaki "derin" iliflki dünya bas›n›nda da çok s›k yer almakta-
d›r. Bu iki ülkeyi birbirine yak›nlaflt›ran konular›n bafl›nda askeri ve güvenlik konu-
lar›n›n yan› s›ra "Müslümanlara yönelik düflmanca bak›fl aç›s›" da yer almaktad›r.
Örne¤in BBC'de yer alan 7 Ocak 2002 tarihli "‹srail ve Hindistan ayn› görüflleri pay-
lafl›yor" ve The Palestine Chronicle'de yer alan "Hindistan-‹srail ifl birli¤i yükselifl-
te" bafll›kl› haberlerde iki ülkenin son y›llarda daha da geliflen iliflkisine yer verili-
yor. BBC'de yer alan 14 Haziran 2000 tarihli haberde ise Hindistan ‹çiflleri Bakan›
LK Advani'nin ‹srail'e yapt›¤› 5 günlük ziyarete yer veriliyor. Haber "Advani ‹srail'de
güvenlik konular›n› görüflüyor" bafll›¤›n› tafl›yor.
Hindistan ve ‹srail aras›ndaki bir di¤er iflbirli¤i ise radikal Hindularla fanatik Yahu-
diler aras›nda gerçekleflti. New York Times gazetesinde de yer alan Dean E.
Murphy imzal› haber "Müslüman Karfl›t› Gruplar ‹nternet üzerinde birlefliyor" bafll›-
¤›n› tafl›yor. Haberin alt bafll›¤›nda ise "Asla müttefik olamayacak iki ülke Müslü-
manlarla savaflta birlefliyor" ifadeleri yer al›yor. 

BBC, 3 Temmuz 2000

New York Times, 2 Haziran 2001

‹srail ve Hindistan
Güçlerini Birlefltiriyor
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Milli Gazete, 5 Haziran 2001

Yeni fiafak, 5 Haziran 2001

Yeni Mesaj, 5 Haziran 2001



RRaaddiikkaall  SSiiyyoonniissttlleerrllee  FFaannaattiikk  HHiinndduullaarr››nn  
IInntteerrnneett  ‹‹ttttiiffaakk››  
2 Haziran 2001 tarihli New York Times gazetesinde ç›kan "Anti-Müs-

lüman Gruplar ‹nternet Üzerinde Birlefliyor" bafll›kl› haber, radikal Hin-

du gruplarla baz› radikal Siyonist örgütler aras›ndaki iliflkiyi tekrar göz-

ler önüne serdi. Amerika'daki militan Hindular taraf›ndan iflletilen bir

web sitesi, Müslümanlara karfl› düflmanl›¤› ve fliddeti destekledi¤inden

dolay› gelen flikayetler üzerine kapat›lm›flt›. Fakat birkaç gün sonra site,

ABD'de yaflayan baz› fanatik Yahudiler taraf›ndan tekrar aç›ld›. Siteyi

açan Kahane örgütünün fanatik görüflleriyle tan›nan Haham Kahane'nin

kurdu¤u ve terörist organizasyonlar listesinde ad› geçen bir gruptu. New

York Times gazetesi bu iliflkinin temelini flu flekilde yorumluyordu:

‹lk bak›flta dünyan›n farkl› bölgelerindeki 2 afl›r› uç dini felsefeyi biraraya

getiren bu al›fl›lmad›k birleflmenin ortak olan çok az yönü vard›r. Fakat

New York'un etnik kar›fl›m› içerisinde birlikte yaflayan küçük Hindu ve Ya-

hudi gruplar› uzak bir düflman› paylaflman›n dostluk için yeterli bir temel

oldu¤unu keflfetmifllerdi. Anti-Müslüman ba¤lar› o kadar güçlü ki… Bu

iliflkiyi Hindu web sitesinin üyelerinden biri "Ayn› savaflta savafl›yoruz"

fleklinde tan›ml›yor.

Hinduunity.org sitesinin sahiplerinden olan Rohit Vyasmaan Kaha-

ne, örgütünün sitesi ile aralar›ndaki bu iliflkiyi "Biz onlarla ayn› amaç

için savafl›yoruz. Filistinli ya da Pakistanl› olmalar› önemli de¤il. Hindu

ve Yahudilerin problemi ‹slamlad›r" fleklinde yorumluyor. 

YYaahhuuddiilleerree  ÇÇaa¤¤rr››
‹srailli veya Amerikal› baz› radikal Siyonistler ile radikal Hindular

aras›ndaki tüm bu iliflkiler, her iki gücün de kendilerine hedef olarak ‹s-

lam'› ve Müslümanlar› seçmelerinden kaynaklanmaktad›r. Oysa bu fa-

natik ittifak, hem yanl›fl hem de gereksizdir. Müslümanlar›n ne Hindu-

Harun Yahya
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lara ne de Yahudilere karfl› bir düflmanl›klar› yoktur;

sadece Keflmir'de veya Filistin'de bask› görmeden, öz-

gürce yaflamak amac›ndad›rlar. Hindu veya Yahudi ra-

dikaller, Müslümanlara karfl› fliddet ve sald›rganl›k

göstermek yerine, bu hakl› talebe kulak verseler, hem

kendileri hem de tüm dünya bar›fl› için çok daha iyi

olacakt›r. 

Öte yandan radikal Yahudilerin Müslümanlara

karfl›, Nazi hayran› fanatik Hindularla ifl birli¤i yap-

malar›n›n manevi yönden de çok büyük bir çeliflki ol-

du¤unu belirtmek gerekir. Yahudiler dünya üzerinde

inanç olarak kendilerine en yak›n dinin hangisi oldu-

¤unu samimi olarak de¤erlendirirlerse, cevab›n ‹slam

oldu¤unu göreceklerdir. Müslümanlar da Yahudiler

de tek bir ‹laha, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a

inanmakta, O'ndan gelen vahyi izlemekte, O'nun pey-

gamberlerine iman etmektedirler. Her iki dinin ahlaki

de¤erleri de birbirine çok yak›nd›r. Dahas› Müslüman-

lar, Kuran ayetleri gere¤ince, Yahudileri "Kitap Ehli"

olarak görmekte, onlar›n inanç ve ibadet özgürlükleri-

ne sayg› duymaktad›rlar. Tüm bu gerçekler Yahudiler

ile Müslümanlar aras›nda karfl›l›kl› hoflgörü ve iyi ni-

yet olmas›n› gerektirirken, bir k›s›m radikal Yahudile-

rin putperest ve faflizan bir kültüre sahip olan fanatik

Hindularla ifl birli¤i yapmalar› büyük bir çeliflkidir.

Umar›z bu gerçe¤i görür ve Hindu radikalleri destek-

leyerek alt k›tada daha fazla kan ve gözyafl› dökülme-

sine arac› olmaktan vazgeçerler. 
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

zak Do¤u dinleri dendi¤inde akla birçok bat›l ina-

n›fl gelir. Birinci bölümde detayl› olarak inceledi¤i-

miz Hinduizm, bu sapk›n dinlerin en büyü¤ü, kö-

keni en eski tarihlere uzanan› ve dünya üzerinde en

fazla mensubu olan›d›r. Asya ülkelerinden Bat› ül-

kelerine kadar birçok kültürde Hindu dininin izle-

rini görmek mümkündür. Özellikle de Hindistan'›n uzun süre ‹ngiliz

‹mparatorlu¤u'nun iflgali alt›nda kalmas›, Hindu kültürünün Bat›

toplumlar›nda yayg›nl›k kazanmas›nda büyük rol oynam›flt›r. Ancak

Uzak Do¤u ülkelerinde Hinduizmin yan›nda Caynizm, Budizm, Si-

hizm, fiintoizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm gibi daha pek çok inan›fl

mevcuttur. Bu dinler de kendi içlerinde çeflitli kollara bölünmekte, ül-

keden ülkeye de¤ifliklikler göstermektedir.

Uzak Do¤u dinlerinin en temel özellikleri Allah'›n mutlak varl›-

¤›n› inkar eden, putperest bir temel üzerine kurulmufl olmalar›d›r.

Her birinin kendine özgü sahte ilahlar›, önünde secde ettikleri putla-

r› vard›r. Ancak tafltan, topraktan yapt›klar› hayali ilahlar› hayattaki

herfleyden üstün gören, hayatlar›n› putlar›n› mutlu etmek için çal›fla-

rak geçiren bu insanlar ne kadar büyük bir aldan›fl içinde olduklar›-

n›n fark›nda de¤ildirler. Atalar›n›, inekleri, maymunlar›, fareleri ya

da a¤açlar› sahte ilahlar edinen bu kimselerin durumunu Rabbimiz

Fat›r Suresi'nde flu flekilde bildirir:

E¤er onlara dua ederseniz, duan›z› iflitmezler, iflitseler bile size cevap

veremezler. K›yamet gününde ise, sizin flirk koflman›z› tan›mayacak-

lard›r. (Bunu herfleyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) ha-

ber vermez. (Fat›r Suresi, 14)

Bu bölümde söz konusu dinlerin çarp›k yönleri ele al›nacak, bu

dinlerin mensuplar›na bat›l hayatlar› hakk›ndaki gerçekler hat›rlat›-
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lacakt›r. Ayr›ca bu inançlardan vazgeçip Allah'a teslim olmalar› için

ça¤r›da bulunulacakt›r. 

Üzerinde duraca¤›m›z bir di¤er konu ise içinde yaflad›¤›m›z yüz-

y›lda baz› çevreler taraf›ndan insanlara kurtulufl yolu olarak sunulan,

çok büyük bir propaganda çal›flmas›yla dünya gündeminde tutulmaya

çal›fl›lan sahte dini ak›mlard›r. 

Materyalist ve ateist çevreler taraf›ndan din ahlak›n›n toplum üze-

rindeki köklü etkisini ortadan kald›rmak ve manevi aray›fl içinde olan

insanlar› "Allah inanc›na karfl› ç›kan sahte bir din" ile yan›ltmak ama-

c›yla oluflturulan bu sahte ak›mlar›n tehlikelerine karfl› insanlar› uyar-

mak tüm iman sahiplerinin görevidir. Rabbimiz Rad Suresi'nde flu fle-

kilde bildirir:

De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?"

De ki: "Allah't›r." De ki: "Öyleyse, O'nu

b›rak›p kendilerine bile yarar da, zarar

da sa¤lamaya güç yetiremeyen birta-

k›m veliler mi (tanr›lar) edindi-

niz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma)

ile gören (basiret sahibi) eflit ola-

bilir mi? Veya karanl›klarla nur

eflit olabilir mi?" Yoksa Allah'a,

O'nun yaratmas› gibi yaratan or-

taklar buldular da, bu yaratma,

kendilerince birbirine mi ben-

zeflti? De ki: "Allah, herfleyin ya-

rat›c›s›d›r ve O, tektir, kahredici

oland›r." (Rad Suresi, 16)
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indu dinindeki üst kastlara birçok ayr›cal›k

sa¤lay›p di¤er insanlar› köle haline getiren

bask›c› sosyal düzen, kad›nlara yönelik vahfli

uygulamalar ve putlara yap›lan kurban tören-

leri, tarih boyunca Hint toplumunun baz› ke-

simlerinde rahats›zl›k oluflturdu. Bu nedenle

de zaman zaman Hinduizme tepki olarak bir-

çok yerel ak›m ortaya ç›kt›. Bunlar, Hinduizmin tepki oluflturan bölüm-

lerini d›fllad›lar, baz› uygulamalar›n› kabul ettiler ve ayn› zamanda ye-

ni ö¤retiler de ürettiler. Örne¤in MÖ 6. yüzy›lda Siddharta Gauta-

ma'n›n kurdu¤u Budizm, Hinduizmin içinden do¤du, ancak Hindu-

izmden birçok konularda farkl›l›klar gösterdi. Gautama kurdu¤u bu

bat›l dini flekillendirirken kast sistemini reddetmifl, ama çilecilik (mün-

zevilik) fleklinde tan›mlanan yeni bir bask› sistemi öngörmüfltü. Ayr›ca

Hinduizmin temelini oluflturan bat›l karma ve reenkarnasyon inan›flla-

r›n› da muhafaza etmiflti. (Bkz. ‹slam ve Budizm, Harun Yahya, Aral›k

2002, Araflt›rma Yay›nc›l›k) 

Caynizm (ya da Caynac›l›k, Jainizm) de Budizm ile ayn› dönem-

lerde ortaya ç›kan ve bu bat›l dinle çok büyük benzerlikler tafl›yan

ak›mlardan biridir. 

Caynizm toplumu s›n›flara ay›ran kast düzenine, Hindu kutsal

metinlerinin baz› bölümlerine ve Hindu ritüellerinin büyük bölümüne

karfl› ç›kan, ancak baflka türde bat›l ve sapk›n inan›fllar tafl›yan dini bir

harekettir. Caynac› geleneklerin tam olarak hangi dönemde ç›kt›¤› bi-

linmemektedir. Ancak araflt›rmalardan bu anlay›fl›n Hindistan toplu-

munda as›rlard›r uygulanmakta oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu dinin Hin-

distan topraklar›nda yerleflik hale gelmesi ve yay›lmas› ise MÖ 500'lü

y›llarda gerçekleflmifltir. Geçmiflten beri var olan tüm Caynist inan›fllar,

Nataputta Vardhamana ya da Mahavira isimli savaflç› kasta mensup bir
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kifli taraf›ndan bu dönemde biraraya getirilmifl, kendi kilisesi, rahip, ra-

hibe ve münzevileri olan yeni bir din oluflturulmufltur. Günümüzde

Caynizm Hindistan'›n en eski dinlerinden biri olarak kabul edilmekte-

dir ve dünya üzerinde yaklafl›k 4 milyon kadar Caynan›n bulundu¤u

kabul edilmektedir. 

CCaayynniizzmm  AAllllaahh''››nn  MMuuttllaakk  VVaarrll››¤¤››nn››  ‹‹nnkkaarr

EEddeenn,,  AAtteeiisstt  BBiirr  DDiinnddiirr
Caynizmin en önemli özelli¤i tüm kainat› yoktan var eden bir Ya-

rat›c›'n›n varl›¤›n› inkar eden, ateist bir din olmas›d›r. Caynalar (Cay-

nistler) evrenin sonsuz oldu¤una, varl›klar›n bir bafllang›c› ya da sonu

olmad›¤›na inan›rlar. Onlara göre evrendeki bütün maddeler ve varl›k-

lar sonsuzdur, kainat ise kendi kozmik kanunlar›yla ifllemektedir. Bu

tan›m Allah'›n varl›¤›n› inkar eden materyalist felsefenin de temelini

oluflturmaktad›r ve tarihin en eski düflüncelerinden biridir. 20. yüzy›l-

da ise bu materyalist düflünce bilimsel yöntemlerle çürütülmüfl, mad-

denin sonsuzdan beri var oldu¤u düflüncesi, evrenin yoktan var edildi-

¤ini ispatlayan Big Bang teorisi ile y›k›lm›flt›r. 

Big Bang teorisiyle evrenin bundan yaklafl›k 15 milyar y›l kadar

önce gerçekleflen bir büyük patlama ile do¤du¤u ortaya konmufltur. Ya-

ni evrendeki tüm madde yok iken, var hale gelmifltir. Big Bang'›n orta-

ya koydu¤u bir di¤er gerçek ise evrenin her aflamas›n›n kontrollü bir

yarat›l›flla flekillendirildi¤idir. Ancak tüm bu bilimsel gerçekleri bilme-

yen bir insan için de Allah'›n sonsuz güç ve kudretini görmek çok ko-

layd›r. Evrenin iflleyiflindeki kusursuz düzen, do¤adaki ve hayvanlar-

daki eflsiz tasar›m, insan vücudundaki mükemmellik gibi daha birçok

detay bizlere Allah'›n üstün yaratma gücünü gösteren delillerdendir.

Allah her yerdedir ve herfleyi kuflatm›flt›r. Tüm varl›klar O'na boyun

e¤mifltir. Sonsuz güç sahibi olan Rabbimiz içinde yaflad›¤›m›z tüm ka-
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inat›, yeryüzünde var olan gelmifl geçmifl tüm insanlar›, canl› ve cans›z

varl›klar› yoktan var etmifltir. Allah Yasin Suresi'nde flu flekilde haber

vermektedir:

‹nsan, Bizim kendisini bir damla sudan yaratt›¤›m›z› görmüyor mu?

fiimdi o, apaç›k bir düflman kesilmifltir. Kendi yarat›l›fl›n› unutarak Bi-

ze bir örnek verdi; dedi ki: "Çürümüfl-bozulmuflken, bu kemikleri kim

diriltecekmifl?" De ki: "Onlar›, ilk defa yarat›p-infla eden diriltecek. O,

her yaratmay› bilir." Ki O, size yeflil a¤açtan bir atefl k›land›r; siz de on-

dan yak›yorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onlar›n bir benzerini yarat-

ma¤a kadir de¤il mi? Elbette (öyledir); O, yaratand›r, bilendir. Bir fleyi

diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen olu-

verir. Herfleyin melekutu (hükümranl›k ve mülkü) elinde bulunan

(Allah) ne yücedir. Siz O'na döndürüleceksiniz. (Yasin Suresi, 77-83)

Caynizm ateist bir dindir, ancak bu ateizmin içinde Hinduizmden

kalan putperest inançlar da bulunmaktad›r. Cayna tap›naklar›nda ya

da evlerinde birçok Hindu hayali ilah›n resimlerini ya da heykellerini

görmek mümkündür. Caynalar bu putlara sayg› gösterilerinde bulu-

nur, çeflitli yiyecekler, kokular ve çiçekler sunarlar. Onlara dua eder,

zenginlik, uzun ömür, erkek çocuk gibi isteklerde bulunurlar. Bu putla-

r›n kendilerini duymad›¤›n›, görmedi¤ini, hiçbir isteklerine cevap vere-

meyece¤ini bir an olsun düflünmez, onlardan bir yard›m görme umu-

du tafl›rlar. Oysa Allah Kuran ayetlerinde tafltan, tahtadan putlara ta-

panlar›n durumunu flu flekilde bildirmektedir:

(Tur'a gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan bö¤ür-

mesi olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler. Onun kendi-

leriyle konuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-iletmedi¤ini (hi-

dayete erdirmedi¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›) edindiler de, zulme-

denler oldular. (Araf Suresi, 148)

Onun kendilerine bir sözle cevap vermedi¤ini ve onlara bir zarar veya

fayda sa¤lamaya gücü olmad›¤›n› görmüyorlar m›? (Taha Suresi, 89)

Harun Yahya
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Caynistler putlar›na taze Hindistan cevizleri, muzlar ve çeflitli meyveler su-
narlarken kendilerini açl›¤a ve sefalete mahkum ederler. ‹nsan›n tüm arzula-
r›n› yok etme iddias›nda olan Caynizm gerçekte çok büyük bir bask› ve ezi-
yet sistemidir. 



Onlar›n yürüyecek ayaklar› var m›? Ya da tutacaklar› elleri mi var? Ve-

ya görecek gözleri mi var? Yoksa iflitecek kulaklar› m› var? De ki: "Or-

tak kofltuklar›n›z› ça¤›r›n, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz

bile açt›rmay›n." (Araf Suresi, 195)

CCaayynniizzmmiinn  ‹‹nnssaann››  PPuuttllaaflfltt››rraann

BBaatt››ll  ‹‹nnaann››flflllaarr››
Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Caynalar baflka türlü bir tanr› inanc›-

na sahiptirler: Mükemmel insan. Ancak bu mükemmelli¤e ulaflmak

için insan›n dünya hayat›nda uzun bir e¤itimden geçmesi, tüm bat›l ri-

tüelleri eksiksizce uygulamas›, y›llarca sefil bir hayat sürmesi, kendine

zulmetmesi, gerekirse intihar etmesi gerekmektedir. Sapk›n Caynist

inan›fllara göre böyle bir insan - gerçekte hiçbir dayana¤› olmayan, saç-

ma - karma zincirinden kurtulacak, üstün bir makama ulafl›p ruhunu

kurtaracakt›r. (Cayna kelimesi fatih anlam›na gelen Cina kelimesinden gel-

mektedir. Cina ruhsal dünyay› fethetmifl anlam›nda kullan›lmaktad›r.) Cay-

nistler bu hayali makama ulaflt›¤›na inand›klar› kifliye Tirthankara ad›-

n› verir ve onu sözde bir tanr› olarak kabul ederler. Bu bat›l

dini mutlak bir gerçek olarak gören milyonlarca

Caynan›n amac› ise bu makama ulaflmakt›r. Günü-

müze kadar 24 Tirthankaran›n gelip geçti¤ine,

Caynizmin kurucusu kabul edilen Mahavira'n›n

ise 24. Tirthankara oldu¤una inan›rlar. Cayna

dininde Tirthankaralar herfleyin üstünde-

dirler. Ritüelleri s›ras›nda onlara sayg›

gösterilerinde bulunur, dua ederler. 
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Caynistlerin sapk›n ritüellerinde sözde
ilahlar› Mahavira büyük yer tutar.



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

248



Harun Yahya

249

Oysa bir insan› ilah olarak görmek (Allah'› tenzih ederiz), bu kifli-

ye tap›nmak, dua ederek medet ummak Allah'a flirk koflmak demektir.

Önceki bölümlerde de detayl› olarak anlatt›¤›m›z gibi flirk Allah'›n af-

fetmeyece¤ini bildirdi¤i çok büyük bir günaht›r. Rabbimiz Kendi'nden

baflka varl›klar› put edinen insanlar›n durumunu bir Kuran ayetinde flu

flekilde bildirmektedir:

O'nun d›fl›nda, hiçbir fleyi yaratmayan, üstelik kendileri yarat›lm›fl

olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤layamayan, öldürme-

ye, yaflatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen birtak›m

ilahlar edindiler. (Furkan Suresi, 3)

Allah insan› yoktan var etmifltir. Hiçbir insan›n kendisine ait bir

gücü, iradesi yoktur. ‹nsan Allah'›n dilemesiyle konuflmakta, Allah'›n

hayat vermesiyle yaflamaktad›r. Hiçbir insan Allah'›n belirledi¤i kusur-

suz kaderin d›fl›nda en ufak bir harekette bulunabilme gücüne sahip

de¤ildir. Allah'›n diledi¤i yer ve zamanda her insan mutlaka ölecek, bu

saati ne geriye ne de ileriye alabilecektir. Bu nedenle de Rabbimiz'in

dünya hayat›nda imtihan etti¤i, türlü eksiklik ve zay›fl›klarla var etti¤i

insan› sözde ilah olarak görmek çok büyük bir sapk›nl›k, çok büyük bir

cehalettir. Allah insan›n acizli¤ini bir Kuran ayetinde "... insan zay›f

olarak yarat›lm›flt›r" (Nisa Suresi, 28) fleklinde bildirmifltir. Baflka ayet-

lerde ise insan›n yarat›l›fl› flu flekilde haber verilmektedir:

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl› seni aldat›p-yan›ltan

nedir? Ki O, seni yaratt›, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir

itidal üzere k›ld›. Diledi¤i bir surette seni tertib etti. Asla, hay›r; siz di-

ni yalanl›yorsunuz. (‹nfitar Suresi, 6-9)

Allah insan›n yarat›l›fl amac›n› ise Zariyat Suresi'nde flu flekilde

bildirmektedir.

Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye yaratt›m.

(Zariyat Suresi, 56)
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Dolay›s›yla Caynistler insan›n dünya hayat›nda nefsinin arzula-

r›ndan kurtulup, ruhunu kurtulufla ulaflt›rmak amac›yla bulundu¤unu

iddia ederken çok büyük bir yan›lg›ya düflmektedirler. Üstelik bu kur-

tuluflla birlikte bir ilahl›k iddias›nda bulunmalar› ise çok daha büyük

bir sapk›nl›kt›r. ‹nsan›n dünya hayat›nda varolufl amac› Rabbimiz'e

kullukta bulunmakt›r. Bunlar›n sonucunda umut edilen ise sadece

Allah'›n hoflnutlu¤unu, rahmetini ve cennetini kazanmakt›r. 

""CCaannll››llaarraa  AAcc››  VVeerrmmeemmee""  AAdd››  AAlltt››nnddaa

fifiiizzooffrreenn  UUyygguullaammaallaarr
Tüm bat›l Uzak Do¤u dinleri gibi Caynalar de reenkarnasyon ve

karma sistemlerine inan›rlar. Zaten Caynalar›n temel amaçlar› hayali

karma zincirini k›r›p, sözde üstün insan konumuna ulaflmakt›r. Onlara

göre bunun tek yolu Caynist kurallara ba¤l› bir yaflam sürmektir: Açl›k

orucu tutmak, belirli yiyecekleri yememek, her türlü arzuyu, istek ve

tutkuyu denetim alt›nda tutmak, ›ss›z yerlere çekilmek, ve alabildi¤ine

çile çekmek... 

Bir Caynistin hayat›n›n temel kural› "Ahimsa"d›r. Ahimsa "ac› ver-

memek, fliddetsizlik, hiçbir canl›ya zarar vermeme" anlam›nda kulla-

n›lmaktad›r ve Caynalar›n okullar›nda ö¤retilen en önemli prensiptir.

Caynalar›n tüm yaflamlar› bu ilkeye göre düzenlenmifltir. Ahimsa Hin-

distan'daki bütün fikir ak›mlar›n› etkilemifl ve Hint inan›fllar›n›n büyük

bir bölümünde yer alm›flt›r. 

Ahimsa anlay›fl› nedeniyle Caynalar hiçbir canl› varl›¤a zarar ver-

memeye çal›fl›rlar. Bu inan›fl ilk duyuldu¤unda güzel bir ahlaki prensip

olarak anlafl›lsa da gerçekte Ahimsa Caynalar için bir flizofreniye dö-

nüflmüfltür. Her canl›n›n farkl› boyutlarda ruhlar› oldu¤una inand›kla-

r› için Ahimsa'n›n kapsam›na hayvanlar›, böcekleri, bitkileri, mikrosko-

bik canl›lar› da al›rlar. Çok küçük canl›lar› öldürmeden ya da incitme-
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den yaflamak, pratik olarak imkans›zd›r. Baz› canl›lar biz nefes al›rken,

su içerken ya da yemek yerken bile ölürler. Oturdu¤umuz ya da yatt›-

¤›m›z yerde, giysilerimizde birçok mikroskobik canl› vard›r. Ancak

Caynistler tüm bunlar için ak›l ve mant›kla örtüflmeyen, saçma önlem-

ler alm›fllard›r. Örne¤in Caynalar nefes al›rken herhangi bir canl›y› öl-

dürmemek için a¤›zlar›na maske takarak dolafl›rlar. Mikroplar› öldür-

memek için ilaç kullanmazlar. Cayna dininde antibiyotik ve dezenfek-

tan kullan›m› yasakt›r. Meyve, bal ve et yemek yasakt›r. Katolik Ansik-

lopedisinde (The Catholic Encyclopedia) Ahimsa hakk›nda flu örnek veri-

lir:
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Bat›l uygulamalarla ruhlar›n› kur-
tulufla ulaflt›rabileceklerini zan-
neden Caynistler, gerçekte ken-
dilerine bofl yere iflkence etmek-
tedirler.
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Cayna münzevi öldürmektense, sinekler ya da di¤er böcekler taraf›ndan

›s›r›lmay› tercih eder... Örne¤in 1834'de Kutch tap›nak hastanesinde 5000

tane fare bulunmaktayd›.115

Caynist keflifllerin hayatlar› ise çok daha bask›c› kurallardan olufl-

maktad›r. Örne¤in onlar geceleri yemek yemezler, çünkü geceleri ye-

mek yerken fark etmeden küçük böcekleri ve canl›lar› de yutabilecek-

lerini düflünürler. Baz› Caynist mezheplerde ise keflifller günde bir kere

yemek yerler. Caynist keflifllerin büyük bir bölümü üzerlerine hiçbir k›-

yafet giymeden, tamamen ç›plak gezerler. Baz›lar› ise çok küçük bir ör-

tü ile örtünürler. Keflifllerin yar› ç›plak ya da ç›plak dolaflmalar›n›n ne-

deni, giysilerinin aras›na girecek küçük canl›lara zarar vermeme iste¤i-

dir. Örne¤in bu konuda çok kat› ve kesin bir tutum içinde olan Digam-

bara mezhebindekiler - ki bu, Caynizmin iki temel mezhebinden biridir

- 'gök elbisesi' anlam›na gelen isimlerinin bir gere¤i olarak, tamamen

ç›plak olarak gezerler. Bu, maddi olan tüm fleylerden uzak durulmas›

anlam›na gelir. Bu uygulamay› günümüzde de sürdüren Caynalar ge-

nellikle manast›r ve tap›naklardan d›flar›ya pek ç›kmazlar. Hiçbir flekil-

de mülk sahibi olamaz, evlenemezler. Cayna rahibinin elbise dahil hiç-

bir fleye sahip olmamas› gerekti¤ine inan›rlar. Tahmin edilebilece¤i gi-

bi, Caynist keflifllerin hayat› çok büyük bir sefalet, açl›k içinde geçer.

Kendilerini e¤lendiren, ferahl›k veren, hofllar›na giden, zevk ald›klar›

herfleyden uzak dururlar. Çünkü Caynist inan›fllar›na göre insan›n tüm

arzular›n› yok etmesi, hayatla tüm ba¤lant›lar›n› flizofren bir biçimde

kesmesi, melankolik bir yaflam sürmesi gerekmektedir. Ne kadar çok

ac› çeker, aç kal›r ve sefalet içinde yaflarlarsa o kadar çabuk "ruhlar›n›

kurtarabileceklerine" inan›rlar. Oysa bu kurtulufl de¤il, insan›n kendi-

ne iflkence etmesidir. Bu uygulamalar insan› kurtulufla ulaflt›rmaz, tam

aksine bask›c› bir sistem içinde kölelefltirirler. ‹nsan›n tüm arzular›n›
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yok etme iddias›nda olan Caynizm gerçekte çok büyük bir bask› ve ezi-

yet sistemidir. 

‹slam ise bu gibi inan›fllardan tamamen uzakt›r. Allah dünya ha-

yat›ndaki nimetleri insanlar›n yararlanmas›, zevk almas›, flükretmesi

için var etmifltir. Do¤adaki güzellikler, benzersiz tat ve kokulardaki yi-

yecekler, meyveler, sebzeler, k›yafetler Allah'›n yaratt›¤› çok güzel ni-

metlerdendirler. ‹man eden bir kifli bir meyve yedi¤inde, güzel bir k›-

yafet giydi¤inde Allah'a flükreder ve bu nimetlerden dolay› çok büyük
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Caynistler kendi-
leri açl›k ve se-
falet içinde
yaflarlarken, el-
lerindeki tüm
imkanlar›
sapk›nca, tafltan
putlara sunarlar.
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bir zevk duyar. Ayetlerde Rabbimiz'in insanlar›n hizmetine verdi¤i ni-

metler flu flekilde bildirilmektedir:

Ve hayvanlar› da yaratt›; sizin için onlarda ›s›nma ve yararlar vard›r ve

onlardan yemektesiniz. Akflamlar› getirir, sabahlar› götürürken onlar-

da sizin için bir güzellik vard›r. Kendisine ulaflmadan canlar›n›z›n ya-

r›s›n›n telef olaca¤› flehirlere onlar, a¤›rl›klar›n›z› tafl›maktad›rlar. fiüp-

hesiz sizin Rabbiniz flefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs

için atlar›, kat›rlar› ve merkebleri (yaratt›). Ve daha sizlerin bilmedi¤i-

niz neleri yaratmaktad›r? Yolu do¤rultmak Allah'a aittir, kimi (yollar)

ise e¤ridir. E¤er O dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, a¤aç ondand›r (ki)

hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. Onunla sizin için ekin, zeytin,

hurmal›klar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. fiüphesiz

bunda, düflünebilen bir topluluk için ayetler vard›r. Geceyi, gündüzü,

Günefl'i ve Ay'› sizin emrinize verdi; y›ld›zlar da O'nun emriyle emre

haz›r k›l›nm›flt›r. fiüphesiz bunda, akl›n› kullanabilen bir topluluk

için ayetler vard›r. Yerde sizin için üretip-türetti¤i çeflitli renklerdekile-

ri de (faydan›za verdi). fiüphesiz bunda, ö¤üt al›p düflünen bir toplu-

luk için ayetler vard›r. Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan ta-

ze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eflyalar› ç›karmaktas›n›z.

Gemilerin onda (sular›) yara yara ak›p gitti¤ini görüyorsun. (Bütün

bunlar) O'nun fazl›ndan araman›z ve flükretmeniz içindir. Sizi sars›n-

t›ya u¤rat›r diye yerde sars›lmaz da¤lar b›rakt›, ›rmaklar ve yollar da

(k›ld›). Umulur ki do¤ru yolu bulursunuz. Ve (baflka) iflaretler de (ya-

ratt›); onlar y›ld›z(lar)la da do¤ru yolu bulabilirler. Yaratan, hiç yarat-

mayan gibi midir? Art›k ö¤üt al›p-düflünmez misiniz? E¤er Allah'›n ni-

metini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir genelleme yaparak bile

sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nahl Su-

resi, 5-18)

Allah insanlar›n emrine saymakla bitirilemeyecek kadar çok nimet

vermifl ve dünyadaki tüm bu güzelliklerden yararlanmalar›n› istemifl-
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tir. Bunlar› "haram k›lan"lar, yani insanlar› Allah'›n nimetlerinden men

ederek onlar› ac› ve sefalete sürükleyenler ise yanl›fl yoldad›rlar. Allah

bir ayetinde bu gerçe¤i flöyle belirtir:

De ki: "Allah'›n kullar› için ç›kard›¤› ziyneti ve temiz r›z›klar› kim ha-

ram k›lm›flt›r?" De ki: "Bunlar, dünya hayat›nda iman edenler içindir,

k›yamet günü ise yaln›zca onlar›nd›r." Bilen bir topluluk için ayetleri

böyle birer birer aç›klar›z. (Araf Suresi, 32)

Cayna inanc›nda, Allah'›n ayette de bildirdi¤i gibi, neredeyse tüm

nimetler anlafl›lmaz bir flekilde insanlara haram k›l›n›r. Caynizm, insan-

lardan tüm istek ve arzular›n› köreltmelerini ister, kendilerine ac› ve ›z-

d›rap çektirmelerini emreder. Ac› çekmeyi, aç kalmay›, üflümeyi, hasta-

l›klar› birer erdem olarak gösterir. Bu dine ba¤lanan tüm insanlar da bu

erdemlere ulaflmak için ac› çekmekten zevk al›r hale gelirler. Bu durum

Kuran'da yer alan "fiüphesiz Allah, insanlara hiçbir fleyle zulmetmez.

Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar." (Yunus Suresi, 44)

ayetinin tam bir tecellisidir. 

Oysa insan›n yapmas› gereken, say›lar› son derece s›n›rl› olan ha-

ramlardan sak›nmak, bunun d›fl›nda dünyadaki tüm nimetlerden ya-

rarlanmak, bunlar› verenin sonsuz lütuf sahibi olan Rabbimiz oldu¤u-

nu unutmamak ve O'na flükretmektir. ‹nsan kendini dünyadaki güzel-

liklerden gereksiz yere mahrum etmemeli, nefsine bask› yapmamal›,

ac› çektirmemelidir. Allah bir ayette flöyle bildirmektedir:

Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat'ta ve ‹ncil'de (gelece¤i) yaz›l› bulacakla-

r› ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara ma-

rufu (iyili¤i) emrediyor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri

helal, murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerin-

deki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yar-

d›m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulu-

fla erenler bunlard›r. (Araf Suresi, 157)

Harun Yahya
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Hindu ressam Basawan taraf›ndan, Müslüman imparator Ekber
fiah için yap›lan bu tabloda Caynist bir münzevi resmedilmifltir.
Allah'›n insanlar için var etti¤i tüm nimetlerin sapk›nca yasak-
land›¤› Caynizmde, insanlardan kendilerine zulmetmeleri is-
tenir. Bu dine ba¤lanan tüm insanlar da bu erdemlere ulaflmak
için bofl yere ac› çekmekten zevk al›r hale gelirler. 



Ayette de görüldü¤ü gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)

insanlar›n "a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zincirleri" indirmifl, onlar› ba-

t›l inançlar›n ve geleneklerin tüm bask›lar›ndan, yasaklar›ndan özgür-

lefltirmifltir. 

Caynalar›n kendilerine yapt›klar› zulüm, sadece açl›k ya da sefa-

letle de s›n›rl› de¤ildir. Bir Cayna, fiziksel nedenlerle yeminlere uyma-

yacak hale geldi¤inde, ya da bir an önce ruhunu "kurtulufla" ulaflt›rma-

y› istiyorsa, kendini aç b›rakarak gönül r›zas›yla ölmelidir. Çünkü Cay-

nizme göre, aç kalarak ölmek en büyük erdemdir. Katolik Ansiklopedisi

(The Catholic Encyclopedia), Caynizmin bu özelli¤ini flöyle aç›klamakta-

d›r:

Caynalar›n dinsel intihara bak›fl aç›s› Budistlerden farkl›d›r. Cayna eti¤i-

ne göre 12 y›l ciddi münzevi hayat› yaflayan ya da uzun denemelere ra¤-

men dünyevi arzular›n› kontrol edemeyen bir rahip, ölümünü h›zland›r-

mal› ve intihar etmelidir.116

Caynalar›n kad›nlara bak›fl› da, tahmin edilebilece¤i gibi, pek

olumlu de¤ildir. Caynizmin iki temel mezhebinden biri olan Digamba-

ra'da, kad›nlar insan bile say›lmaz, çünkü onlar›n kurtulufla ermeleri-

nin mümkün olmad›¤›na inan›l›r.117 Di¤er mezhepte, yani Svetamba-

ra'da ise, bu kadar kat› olmasa da, kad›nlar› ikinci s›nf insan olarak gö-

ren bir inanç hakimdir. 

K›sacas› Caynizm intihar› teflvik eden, insanlar›n sözde ilahl›k ma-

kam›na yükselmek için bir an önce hayatlar›na son vermeleri gerekti¤i-

ni söyleyen vahfli inan›fllara sahiptir. Caynizm insanlar› sefalet içinde

yaflamaya, aç kalmaya, ç›plak gezmeye, zehirli böcekler taraf›ndan so-

kulurken sessizce beklemeye, hastayken bakterileri öldürmemek için

antibiyotik içmemeye, zararl› hayvanlar› yok etmek için dezenfektan

kullanmamaya teflvik ederken, çok büyük bir zulüm yapmaktad›r. ‹n-

san› sözde ilah gibi gördü¤ünü iddia eden Caynizm, gerçekte insan› bir
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mikroptan, bakteriden dahi daha küçük gören, insan› pislik içinde ya-

flamaya mahkum eden, temizli¤i, rahatl›l›¤›, güzel yiyecekleri yasakla-

yan bask›c› bir dindir. Oysa Allah Kuran'da insan›n yarat›l›fl›yla ilgili

olarak bizlere flu flekilde haber vermektedir:

... Size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yapt›. Dö-

nüfl O'nad›r. (Te¤abün Suresi, 3)

O sizi yeryüzünün halifeleri k›ld› ve size verdikleriyle sizi denemek

için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti... (Enam Suresi, 165)

Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife var

edece¤im" demiflti... (Bakara Suresi, 30)

Andolsun, Biz sizi yaratt›k, sonra size suret (biçim-flekil) verdik, sonra

meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da ‹blis'in d›fl›nda secde

ettiler; o, secde edenlerden olmad›. (Allah) Dedi: "Sana emretti¤imde,

seni secde etmekten al›koyan neydi?" (‹blis) Dedi ki: "Ben ondan ha-

y›rl›y›m; beni ateflten yaratt›n, onu ise çamurdan yaratt›n." (Allah:)

"Öyleyse oradan in, orda büyüklenmen senin (hakk›n) olmaz. Hemen

ç›k. Gerçekten sen, küçük düflenlerdensin." (Araf Suresi, 11-13)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi insan, Allah'›n en güzel surette yarat-

t›¤›, yeryüzünde halifeler k›ld›¤›, temiz nimetlerle r›z›kland›rd›¤›, bir

varl›kt›r. Beyyine Suresi'nde ise iman edip salih amellerde bulunan in-

sanlar› Rabbimiz  "yarat›lm›fllar›n en hay›rl›lar›" (Beyyine Suresi, 7)

olarak isimlendirmektedir. 

SSoonnuuçç
Caynist topluluklar putperest inan›fllar›n› 2500 y›ld›r korumakta-

d›rlar. Ancak ‹slam dininin Hindistan topraklar›na girmesiyle birlikte

bu inan›fllarda da büyük de¤ifliklikler olmufltur. 

Müslüman Mogul ‹mparatoru Ekber fiah'›n döneminde, daha ön-

ce Hindu bask›s› alt›nda ezilen tüm Caynistler çok rahat bir dönem ya-
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flam›fllard›r. ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i adalet, hoflgörü ve bar›fl ortam›

sayesinde Caynistler kendi dinlerini istedikleri gibi yaflama, istedikleri

gibi ibadette bulunma imkan› elde etmifllerdir.118 Müslümanlarla bira-

rada yaflamak, ‹slam dinini yak›ndan tan›mak ise onlar›n inan›fllar›nda

çok köklü de¤ifliklikler oluflmas›na vesile olmufltur. Örne¤in ‹slam di-

ninin temelini oluflturan tevhid inanc›ndan etkilenen pek çok Caynist

tarikat oluflmufl, bu tarikatlar Caynizmin putperest inan›fllar›n› terk

ederek, tevhid inanc›na yönelmifllerdir. Jainism and Other Religions

(Caynizm ve Di¤er Dinler) adl› bir eserde bu etki flu flekilde tarif edil-

mektedir:

‹slam dininin Caynalar üzerindeki etkili ve uzun soluklu etkisi özellikle

de putlara tapma konusunda olmufltur... Lonka Shah gibi Cayna liderle-

rini ‹slam dinindeki tevhid inanc›na yöneltmifltir. Bunun sonucunda da

Hindistan'›n Müslüman yönetimindeki orta ve bat› bölümlerinde, Cay-

nizmin Svetambara mezhebinin putperestli¤i reddeden bir alt kolu olan

Sthanakvasis tarikat› ve Digambara mezhebinde ise Taranpatha tarikat›

ortaya ç›km›flt›r.119

Günümüzde de Caynistler Müslümanlarla birarada yaflamakta ve

‹slam dini ile flereflenen bu insanlar›n ne kadar asil, huzurlu, güvenli

bir hayata sahip olduklar›na yak›ndan flahit olmaktad›rlar. Bu nedenle

de bat›l inan›fllar›n etkisi alt›nda olup, cahilce kendilerine zulmeden,

hayat›n tüm gerçeklerinden uzaklafl›p melankolik bir kabusun içinde

yaflayan tüm Caynistlerin ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›-

n› bir an önce fark etmeleri gerekmektedir. ‹slam'›n ça¤r›s› yan›baflla-

r›ndad›r ve bu ça¤r›lar› mutlaka dinlemelidirler. Allah Kuran'da bir k›-

s›m insanlar›n bu ça¤r›ya flu flekilde cevap vereceklerini haber vermek-

tedir:

Onlara: "Allah'›n indirdi¤ine ve elçiye gelin" denildi¤inde, "Atalar›m›-
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z› üzerinde buldu¤umuz fley bize

yeter" derler. (Peki,) Ya atalar› bir

fley bilmiyor ve hidayete ermiyor

idilerse? (Maide Suresi, 104)

Caynistler bu hataya düflme-

meli, geleneklerini de¤il gerçe¤i ter-

cih etmelidirler. Bilmelidirler ki,

atalar›n›n saçma bir inan›flla oyalan-

d›¤›n› fark edenler, putperestli¤in

büyük bir sapk›nl›k oldu¤unu anla-

yanlar, vicdanlar›n›n sesini dinleye-

rek Allah'a iman edenler ve  önceki

yaflamlar›ndan piflman olup tevbe

edenler, Rabbimiz’i "tevbeleri ka-

bul eden ve kullar›na merhamet

eden" olarak bulacaklard›r. Allah

fiura Suresi'nde flu flekilde bildirir:

... Allah, bat›l› yok edip-ortadan

kald›r›r ve Kendi kelimeleriyle

hakk› hak olarak pekifltirir (ger-

çeklefltirir). Çünkü O, sinelerin

özünde olan› bilendir. Kullar›n-

dan tevbeyi kabul eden, kötülük-

leri affeden ve ifllediklerinizi bi-

len O'dur. (fiura Suresi, 24-25)
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aponya'n›n ulusal dini olan fiintoizm Japon halk›-

na özgü, bat›l bir gelenekler dinidir. fiintoizmin

özü do¤aya, ölülere ve put olarak kabul ettikleri

milyonlarca farkl› varl›¤a tap›nmad›r.

fiintoizm, Japon tarihinin en eski dönemle-

rinden beri var olmufl, yerel halk›n geleneklerin-

de, dünyaya bak›fl aç›lar›nda, tap›nmalar›nda, törenlerinde her zaman

yaflam›flt›r. Ancak bu dinin kökenleri ile ilgili yaz›l› kaynaklara ulafl-

mak mümkün de¤ildir. Bunun en önemli nedeni ise Japonlar›n MS 5.

yüzy›la kadar yaz› yazmay› bilmemeleridir. Bu tarihte, Çin yaz›s› kabul

edilmifl ve çeflitli konularda ilk yaz›l› kaynaklar oluflturulmaya bafllan-

m›flt›r. fiintoizmin bafll›ca yaz›l› metni 8. yüzy›la ait "Kojiki" (Eski Nes-

neler Kitab›)'dir. Nihongi (Japonya Kronolojisi) isimli di¤er kitap ise yine

ayn› dönemlerde Çince kaleme al›nm›flt›r. 

6. yüzy›la kadar olan metinlerde fiinto ismi hiç geçmemifl, bu kav-

ram Japonlarca ilk kez 6. yüzy›lda kullan›lm›flt›r. Bundaki amaç 6. yüz-

y›l›n bafllar›nda Çin ve Kore yoluyla Japonya'ya giren Budizm ile, Ja-

pon halk›n›n yerel dini olan fiintoizm aras›nda bir fark oluflturmakt›.

Böylece iki bat›l din birbirinden ayr›ld›, Japonlar "fiintoizm" ismiyle

an›lan bir tür milli dine sahip oldular. (fiinto kelimesi, Çince iki kelime

olan "shin" ve "tao"dan gelir ve "Tanr›lar›n Yolu" demektir.)

Yine de Budizmin ve Konfüçyüsçülü¤ün, Japon kültürü üzerinde

çok derin etkileri oldu. Özellikle de Japonlar›n Kore Yar›madas›'ndaki

krall›klarla iliflkiye girmeleri sonucunda, Japonya'da Çin'in kültürel et-

kileri görülmeye baflland›. Japon prenslerin Budizmi teflvik etmeleri,

Budist tap›naklar açmalar›, Buda'ya sayg› gösterilerinde bulunmalar›,

7. ve 8. yüzy›llarda bu dinin toplum içinde h›zla yay›lmas›na neden ol-

du. Konfüçyüsçülü¤ün de Budizm gibi Japon ‹mparatorlu¤u taraf›n-
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dan desteklendi, halka ahlaki bir ö¤reti olarak sunuldu. fiintoizmin her-

hangi bir ahlaki prensibi olmamas›, Konfüçyüsçülü¤ün bu ülkede h›z-

la yay›lmas›nda çok önemli bir etken oldu. Bu iki bat›l dinin toplum

üzerindeki etkileri, yine bat›l bir din olan fiintoizmin zaman içinde güç

kaybetmesine neden oldu. Halk fiinto tap›naklar›ndan ziyade, Budist

tap›naklara gitmeye, ölülerini Budist rahipler eflli¤inde yakmaya baflla-

d›. 

fiintoizmin bu flekilde yavafl yavafl yok olmaya bafllamas›, modern

ça¤da Japonya'daki "fiintoyu canland›rma ve eski geleneklere dön-

me" hareketlerinin de bafllang›c› olacakt›. ‹lerleyen bölümlerde detayl›

olarak inceleyece¤imiz bu hareket, Japonya'n›n iflgalci, emperyalist bir

imparatorlu¤a dönüflmesinde ve II. Dünya Savafl›'nda çok büyük bir

y›k›ma u¤ramas›nda önemli bir etken oluflturacakt›. 

BBaatt››ll  fifiiinnttoo  GGeelleenneekklleerrii

MMiillyyoonnllaarrccaa  HHaayyaallii  TTaannrr››yyaa  SSaahhiipp,,  BBaatt››ll  BBiirr  DDiinn

fiintoizmin temelini bat›l "kami" inanc› oluflturur. Kami kelimesi

"üst ve yukar›" anlamlar›na gelir, fiintoizmde ise "ilah, tanr›, tanr›ça ve

kutsal güç" anlamlar›nda kullan›l›r. fiintoizmin bir di¤er ad› da "kami

no michi" yani "Kami Yolu"dur. 

fiintoistler "kami"nin kainat›n her yerinde bulundu¤una inan›rlar.

Onlara göre bir insan, kufl, hayvan, a¤aç, tafl, bal›k, çiçek, da¤, okyanus,

su kayna¤›, k›l›ç, tarak ya da ayna gibi bir nesne, "kami" yani "kutsal

güçlere sahip hayali bir tanr›" olabilir (Allah'› tenzih ederiz). Bat›l Japon

inan›fllar›na göre 8 milyon kadar kami vard›r. Bu nedenle de fiinto "mil-

yonlarca tanr›l› din" olarak tan›mlanmaktad›r. 

Sapk›n fiinto inan›fllar›na göre kamiler kötü ya da iyi, her biçimde

ya da boyutta olabilirler. Do¤ar, evlenir, hastalan›r, a¤lar, k›skan›r ve

ölürler. Ancak tüm bu özelliklerine ra¤men s›radan insanlardan üstün

264



Harun Yahya

265

Bat›l fiinto inan›fllar›na göre Ise'deki bu kaya tap›na¤›n› ziya-
ret edenler ruhlar›n› ar›nd›rabilirler. Oysa bu da di¤er fiinto
inan›fllar› gibi büyük bir aldan›flt›r. ‹nsan›n ruhunu ar›nd›r›p,
kurtulufla eriflebilmesi ancak Allah'a gönülden teslim olup,
sadece Allah'›n r›zas› için yaflamakla mümkündür.
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Japonlar›n hayatlar›
çeflitli bat›l ritüellerle
doludur. Örne¤in
tap›naklara gittik-
lerinde "ema" ad›n›
verdikleri ka¤›tlara
tüm isteklerini, isim ve
adreslerini yazar, son-
ra da yalanc›
ilahlar›n›n bu istekleri
gerçeklefltirmesi için
sapk›nca ve bofl yere
dualar ederler. 



olarak kabul edilirler. Askeri baflar› elde etmifl bir kahraman, hizmet

veren bir yönetici, Japonlar taraf›ndan "kami" ilan edilebilir. Bu kifli o

andan itibaren kendisine büyük sayg› duyulan hayali bir ilah olur. 

Japonya'da 100.000'in üzerinde fiinto tap›na¤› bulunmaktad›r. Her

tap›na¤›n kendine özgü kamileri bulunmaktad›r. Kamilerin resimleri ya da

heykelleri tap›naklarda olmasa da ruhlar›n›n orada oldu¤una inan›l›r. ‹n-

sanlar fiinto tap›naklar›ndaki kamilere sözde ibadet maksad›yla yiyecekler,

su, meyveler sunar, sayg› gösterilerinde bulunur, tütsüler yakarlar. Elbette

ki bu bofl inançlar›n›n onlara hiçbir faydas› olmayacakt›r. Kitab›n önceki

bölümlerinde de Allah'a ortak koflman›n ne kadar büyük bir imani sapma

oldu¤unun üzerinde durmufl ve Allah'›n Kendisi'ne flirk koflanlar› çok bü-

yük bir azapla uyard›¤›n› hat›rlatm›flt›k. Allah Hac Suresi'nde flu flekilde

buyurmaktad›r:

... Öyleyse i¤renç bir pislik olan putlardan kaç›n›n, yalan söz söyle-

mekten de kaç›n›n. Allah'› birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) or-

tak koflmaks›z›n. Kim Allah'a ortak koflarsa, sanki o gökten düflmüfl de

onu bir kufl kap›vermifl veya rüzgar onu ›ss›z bir yere sürükleyip atm›fl

gibidir. (Hac Suresi, 30-31)

Ayetlerde haber verildi¤i üzere flirk kofltuklar› insanlar› ya da can-

s›z maddeleri kendilerine dost bilen, onlara güvenen, zor anlar›nda

kendilerinin yard›m›na koflaca¤›na inanan bu insanlar çok büyük bir

gaflet içindedirler. Çünkü herfleyden çok severek ba¤land›klar› bu put-

lar da, ne kendilerine ne de bir baflkas›na yard›m etmeye güçleri yetme-

yen aciz ve muhtaç varl›klar, hatta birço¤u cans›z maddelerdir. Ayette

putlara tapan bu insanlar için haber verilen, "Sanki o gökten düflmüfl

de onu bir kufl kap›vermifl veya rüzgar onu ›ss›z bir yere sürükleyip

atm›fl gibidir" örne¤i, putlara tap›nman›n insan› ne kadar yaln›z, çare-

siz ve aldanm›fl hale getirece¤inin hikmetli bir ifadesidir. Allah'›n "i¤-
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renç bir pislik" (Hac Suresi, 31) olarak tasvir etti¤i bu putlar insanlar›

Rabbimiz olan Allah'tan ay›rarak, bofl bir hayal pefline sürükleyerek al-

datmaktad›r. Allah bir ayetinde "... Ortaklar›n›z› ça¤›r›n." Böylelikle

ça¤›r›rlar, ama kendilerine cevap vermezler ve azab› görürler. Hida-

yet bulmufl olsalard› ne olurdu." (Kasas Suresi, 64) fleklinde buyur-

makta ve putperestlerin sonsuz cehennem azab› ile karfl›laflt›klar›n› bi-

ze haber vermektedir. fiintoistler bu gerçe¤i düflünmeli, içinde bulun-

duklar› yan›lg›dan s›yr›larak, tüm insanlar›n Yarat›c›s›, Rabbi, sahibi ve

velisi olan yüce Allah'a yönelip, O'nun hak dinine tabi olmal›d›rlar.

Müslümanlara düflen görev ise, yan›lg› içindeki bu insanlara din ahla-

k›n› bir an önce, tüm güçleriyle ve etkili bir biçimde anlatmakt›r. 

fifiiinnttooiizzmm  ÖÖllüülleerree  TTaapp››nnmmaa  DDiinniiddiirr

fiintoistler ölülerin ruhlar›n›n bir "kami" haline gelerek yaflayanlar

aras›nda dolaflt›¤›na, mezarlar›nda kald›¤›na, çocuklar› ile torunlar›n›n

sevinçlerine, kederlerine ortakl›k ettiklerine, onlara göz kulak oldukla-

r›na inan›rlar. Onlar ölerek sözde birtak›m do¤aüstü güçlere sahip ol-

mufllard›r. Bu bat›l inanç, fiintoistleri ak›lc› bir insan›n hayrete düflerek

dinleyece¤i masallar üretmeye itmifltir. Onlara göre ölüler do¤a olayla-

r›n› yönetir, do¤umlar›, ölümleri kontrol eder, bereket getirir, mevsim-

lerin oluflmas›n› sa¤lar, afetleri ve k›tl›klar› meydana getirirler. Bu sap-

k›n anlay›fl yüzünden her ailenin, her köyün, her klan›n, ulusun "kendi

atalar›n›n ruhlar›" taraf›ndan korundu¤una inan›rlar. Baz› kamilerin de

a¤açlara, do¤aya, aletlere, hatta mutfaktaki tencerelere kadar herfleye

can verdiklerine inan›rlar. 

Bu çarp›k inanca göre fiintoistler, baz› kamilerin hastal›klarda, ba-

z›lar›n›n trafikte, baz›lar›n›nsa üniversite s›navlar›nda baflar›l› olmak

için yard›mc› oldu¤una inan›rlar. Japon hayal gücü, dünyay› iyi ya da

kötü ruhlarla doldurmufltur. Her fiintoist için kendi kamisi evrenin ve
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varl›¤›n temelidir. Oysa aciz insanlar›n, tafltan ya da tahtadan eflyalar›n

baz› güçleri oldu¤una inanmak çok büyük bir cehalettir. Evrendeki her

ifli evirip çeviren sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'dir. Secde

Suresi'nde de bildirildi¤i gibi "Gökten yere her ifli evirip düzene ko-

yan O'dur." (Secde Suresi, 5) Tüm kainat› yoktan var eden, canl› ve can-

s›z tüm varl›klar› yaratan alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Ayetlerde flu

flekilde bildirilmektedir:

Sizin ‹lah›n›z tek bir ‹lah't›r; O'ndan baflka ‹lah yoktur; O, Rahman'd›r,

Rahim'dir (ba¤›fllayan ve esirgeyendir). fiüphesiz, göklerin ve yerin ya-

rat›lmas›nda, gece ile gündüzün art arda geliflinde, insanlara yararl›

fleyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle

yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-

yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤diril-

mifl bulutlar› evirip çevirmesinde düflünen bir topluluk için gerçekten

ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 163-164)

Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n yükseltti; onlar› görmekte-

siniz. Sonra arfla istiva etti ve günefl ile aya boyun e¤dirdi, her biri ad›

konulmufl bir süreye kadar ak›p gitmektedirler. Her ifli evirip düzenler,

ayetleri birer birer aç›klar. Umulur ki, Rabbinize kavuflaca¤›n›za kesin

bilgiyle inan›rs›n›z. (Rad Suresi, 2)

Ayetlerde iflaret edildi¤i gibi, Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini, evren-

deki ve do¤adaki büyük uyumu gözlemleyerek de anlayabiliriz. Tüm

evrende insan yaflam›n› mümkün k›lan büyük bir denge ve uyumun

var olmas›  ya da do¤adaki tüm canl›lar›n ortak bir tasar›m›n izlerini ta-

fl›mas› (örne¤in hepsinin ayn› DNA yap›s›na sahip oluflu), varl›k alemi-

ne sonsuz akla sahip bir düzenin egemen oldu¤unu göstermektedir.

Ünlü moleküler biyolog Michael Denton'›n Nature's Destiny: How The

Laws of Biology Reveal Purpose in The Universe (Do¤an›n Kaderi: Biyoloji

Kanunlar› Evrende Bir Amac›n Var Oldu¤unu Nas›l Gösteriyor) adl› kita-

b›nda aç›klad›¤› gibi, galaksilerden atomun yap›s›na kadar tüm evrene
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hakim ortak bir amaç, ortak bir tasar›m vard›r. Bu da tek bir Yarat›c›'n›n

varl›¤›n› gösterir. Bunun aksini düflünmek, yani evrende Allah'tan bafl-

ka ilahlar oldu¤unu, her birinin farkl› bir güce sahip bulundu¤u hayal

etmek ise saçmad›r. Allah Kuran'da bu flekilde düflünen putperestlere -

örne¤in fiintoistler gibi, milyonlarca hayali ilaha inananlara - bu inanç-

lar›n›n ne kadar büyük bir aldan›fl oldu¤unu flöyle bildirmektedir:

Allah, hiçbir çocuk edinmemifltir ve O'nunla birlikte hiçbir ilah yok-

tur; e¤er olsayd›, her bir ilah elbette kendi yaratt›¤›n› götürüverirdi ve

(ilahlar›n) bir k›sm›na karfl› üstünlük sa¤lard›. Allah, onlar›n nitelen-

diregeldiklerinden yücedir. (Müminun Suresi, 91)

Ölülerine sahte ilahl›k veren  fiintoistler, bu ayette bildirilen gerçe-

¤i iyi düflünmeli, kendi zihinlerinde oluflturduklar› hayali "ilahlar kar-

maflas›"ndan kurtularak, Allah'›n apaç›k varl›¤›n› kabul etmeli ve O'na

teslim olmal›d›rlar. 

Ölüler hakk›nda böylesine sapk›n inan›fllara sahip olan fiintoistler

ölüm, hesap günü, ahiret hayat›, cennet ve cehennem gibi konularda

ise hemen hiçbir yorum yapmazlar. Sahip olduklar› sapk›n inan›fllar

fiintoistleri bu konularda da ak›l ve mant›kla ba¤daflmayan, saçma uy-

gulamalara itmifltir. Bat›l fiinto yaz›l› metinlerine göre ölülerin rahat›

"yaflayanlar›n onlara iyi bakmalar›, sunduklar› yiyecekler, mezarlar›na

koyduklar› sunumlar sayesinde" olur, "ölülere iyi davrananlar mutlu,

kötü davrananlar mutsuz olurlar". E¤er ölülere gerekli sayg› gösteril-

mez, s›k s›k sunularda bulunulmaz, arma¤anlar al›nmazsa ölülerin bu-

nun intikam›n› alacaklar›na inan›rlar. Bu nedenle de fiintoizme inanan

bir Japon, ölülere sayg› göstermeyi, mezar ziyaretlerini, ölülere sunu-

larda bulunmay› çok önemli bir görev olarak görür. Oysa fiintoizmin

di¤er inan›fllar› gibi, ölüm ve ölülerle ilgili bu inan›fl› da Japonlar›n ata-

lar›ndan devrald›klar› büyük bir aldan›flt›r. 

‹nsanlar›n oluflturdu¤u hiçbir gelenek veya ö¤reti, ölüm sonras›

hakk›nda do¤ru bir bilgi veremez; çünkü hiçbir insan ölüm sonras›n›
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görüp geri dönmüfl de¤ildir. Ölüm ve ölümden sonraki hayat hakk›n-

daki gerçek bilgiyi ö¤renebilece¤imiz tek kaynak, Allah'›n bize ulaflt›r-

d›¤› Kuran'd›r. Rabbimiz hem (günümüzde tahrifata u¤ram›fl durumda

olan) Tevrat ve ‹ncil'de, hem de tahrif edilmemifl tek ‹lahi kitap olan

Kuran'da ölümle birlikte insan›n dünya hayat›n›n sona erece¤ini ve

ahiret hayat›n›n bafllayaca¤›n› haber vermektedir. Reenkarnasyona ina-

nanlar›n iddia ettikleri gibi insan yeni bir bedenle dünyaya gelmeye-

cek, fiintoistlerin inand›¤› gibi öldükten sonra ruhu dünya hayat›nda

uzun y›llarca yaflamayacakt›r. Allah Kuran'da flu flekilde bildiir:  

Sonunda, onlardan birine ölüm geldi¤i zaman, der ki: "Rabbim, beni

geri çevirin. Ki, geride b›rakt›¤›m (dünya)da salih amellerde buluna-

y›m. "Asla, gerçekten bu, yaln›zca bir sözdür, bunu da kendisi söyle-

mektedir. Onlar›n önlerinde, diriltilip kald›r›lacaklar› güne kadar bir

engel (berzah) vard›r. (Müminun Suresi, 99-100)

Ayetteki ifadeden de anlafl›ld›¤› gibi, inkarc›lar›n öldükten sonra

tekrar dünyaya dönme beklentileri, bofl bir dilekten ibarettir. Baflka

ayetlerde de cennettekilerin "ilk" ölümden baflka bir ölüm tatmayacak-

lar› flöyle bildirilir:

Orda, ilk ölümün d›fl›nda baflka ölüm tatmazlar. Ve (Allah da) onlar›

cehennem azab›ndan korumufltur. Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf)

olarak. ‹flte büyük 'mutluluk ve kurtulufl' budur. (Duhan Suresi, 56-57)

Allah inkar edenlerin ölümü hakk›nda ise bize birçok detay ver-

mektedir. Allah'›n varl›¤›n›, sonsuz ahiret hayat›n› inkar eden insanlar

için ölümle birlikte büyük bir azap bafllayacakt›r. Bu kiflilerden birini

d›flar›dan görenler, yata¤›nda huzurlu bir flekilde öldü¤ünü san›rken o

gerçekte çok büyük bir azab›n içine girecektir. (En do¤rusunu Allah bi-

lir) Ölüm melekleri, ac› vererek ve afla¤›layarak onun can›n› bedenin-

den ç›karacaklard›r. Ayetlerde inkar edenlerin ölüm an› flu flekilde tarif

edilmektedir.
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... Sen bu zalimleri, ölümün 'fliddetli sars›nt›lar›' s›ras›nda meleklerin

ellerini uzatarak onlara: "Canlar›n›z› (bu k›sk›vrak yakalan›fltan) ç›ka-

r›n, bugün Allah'a karfl› haks›z olan› söyledi¤iniz ve O'nun ayetlerin-

den büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolay›s›yla alçalt›c› bir azabla kar-

fl›l›k göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen... (Enam Suresi, 93)

Melekleri, onlar›n yüzlerine ve arkalar›na vurarak: "Yak›c› azab› tad›n"

diye o inkar edenlerin canlar›n› al›rken görmelisin. Bu, ellerinizin ön-

ceden takdim etti¤i ifller yüzündendir. Yoksa flüphesiz Allah kullara

zulmedici de¤ildir. (Enfal Suresi, 50-51)

Baflka ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

Hay›r; can, köprücük kemi¤ine gelip dayand›¤› zaman, "Son müdaha-

leyi yapacak kim" denir. Art›k gerçekten, kendisi de bir ayr›l›k oldu¤u-

nu anlam›flt›r. (K›yamet Suresi, 26-28)

‹flte, inkar eden kifli art›k hayat› boyunca inkar etmifl oldu¤u o bü-

yük gerçekle yüzyüzedir. Ölümle birlikte, yaflam› boyunca iflledi¤i bü-

yük suçun, inkar›n›n cezas›n› çekmeye bafllayacakt›r. Meleklerin s›rt›na

vura vura, can›n› en derinden sökerek almalar›, kendisini bekleyen

sonsuz azab›n yaln›zca bir bafllang›c›d›r. 

fiintoizm, ölümden sonras› hakk›nda oldu¤u gibi, tüm kainat›n

yoktan var edilifli hakk›nda da bat›l bir masal üretmifltir. E¤itimli ya da

e¤itimsiz, iflsiz ya da meslek sahibi, cahil ya da kültürlü fiintoizmi ka-

bul eden tüm Japonlar, evrenin "‹zanagi" ve "‹zanami" isimli iki sözde

ilah taraf›ndan meydana getirildi¤ine inan›rlar. Ancak masal bu kadar-

la da s›n›rl› kalmam›flt›r: Tüm Japon adalar›, Japon halk› ve tüm kami-

ler, bu ikili taraf›ndan "özel bir yarat›l›flla" var edilmifltir. ‹zanami'nin

burnundan akan sudan okyanus üzerindeki f›rt›nalar› kontrol eden Su-

sanu (yi¤it erkek "kami"), sa¤ gözünden düflen bir damladan hayali ay

tanr›s› Tsukinokami, sol gözünden düflen bir damladan da hayali gü-

nefl tanr›s› Ameterasu do¤mufltur.120 ‹lerleyen bölümlerde detayl› ola-

rak inceleyece¤imiz fanatik Japon milliyetçili¤i de bu ak›l ve mant›k d›-
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fl› masaldan güç bulmaktad›r. Japonlar›n bu efsanesinin, ne kadar bü-

yük bir saçmal›k oldu¤unu anlatmaya dahi gerek yoktur. Çünkü çok

basit bir muhakeme yetene¤ine sahip olan bir çocuk bile, yukar›da ya-

z›lanlar›n ak›l d›fl› oldu¤unu anlayabilir. Ancak atalar›ndan gördükle-

rine körü körüne ba¤l› olan ve bu ba¤l›l›kla gurur duyan baz› Japon-

lar gerçekleri görmekten uzakt›rlar. Bir Japon deyifli bu inan›fl› flu fle-

kilde aç›klar: "Atalar›n an›s›na ba¤l›l›k, tüm erdemlerin kayna¤›d›r ve ölü-

lere karfl› ödevlerini iyice yerine getiren insan,

yaflayanlara karfl› olan ödevlerini de iyice

yerine getirecektir".

Oysa bu büyük bir aldan›flt›r

ve akl›n› kullanan her insan bu-

nu anlayabilir. Dünya üzerinde-

ki her kültürün, her toplumun

son derece farkl› gelenekleri ol-

du¤una göre, "geleneklere uy-

ma"n›n insanlar› do¤ruya gö-

türece¤i nas›l düflünülebilir? B

ir Afrika kabilesinde yetiflen bir

insan için izlenmesi gereken

do¤ru, atalar›n›n sapk›n adetini

sürdürmek midir? Nazi bir ba-
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ban›n o¤lu için do¤ru, babas›n›n

zalim, ›rkç›, cani ideolojisini koru-

mak m›d›r? Hemen hepsi birbiriyle

çeliflen, son derece farkl› efsaneler,

kurallar, tabular içeren gelenekle-

rin hangisi insan› do¤ruya götüre-

bilir? Bunlar›n hangisinin do¤ru oldu¤u, daha do¤rusu herhangi birisi-

nin ufak da olsa bir do¤ruluk pay› tafl›y›p tafl›mad›¤›, nas›l tespit edile-

cektir?

Tüm bu sorular, geleneklere, atalar›n de¤erlerine uyman›n insan›

hiçbir zaman do¤ruya ulaflt›ramayaca¤›n›n ifadesidir. Nitekim Allah

Bakara Suresi'nde atalar›n›n dinine gözü kapal› bir flekilde inananlara

bu gerçek üzerinde düflünmelerini ö¤ütlemektedir:

Di¤er pek çok
putperest
toplulukta

oldu¤u gibi
bat›l fiinto

inan›fllar›nda
da uydurma bir

Günefl tanr›s›
vard›r:

Amaterasu. 
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Ne zaman onlara: "Allah'›n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hay›r,

biz, atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye (gelene¤e) uyar›z" derler.

(Peki) Ya atalar›n›n akl› bir fleye ermez ve do¤ru yolu da bulamam›fl

idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Herfleyi yoktan var eden Rabbimiz'i inkar eden, hiçbir fleye güç

yetiremeyen tafltan putlar›n önünde secde eden insanlar›n ne kadar bü-

yük bir sapk›nl›k içinde olduklar› Neml Suresi'nde flu flekilde haber ve-

rilir: 

... Allah m› daha hay›rl› yoksa onlar›n ortak kofltuklar› m›? 

(Onlar m›) Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi?

Ki onunla (o suyla) gönül al›c› bahçeler bitirdik, sizin içinse bir a¤ac›-

n› bitirmek (bile) mümkün de¤ildir. Allah ile beraber baflka bir ‹lah

m›? Hay›r, onlar sap›kl›kta devam eden bir kavimdir.

Ya da yeryüzünü bir karar yeri k›lan, onun aras›nda ›rmaklar var eden

ve ona (yeryüzü için) sars›lmaz da¤lar yaratan ve iki deniz aras›nda bir

ara-engel (haciz) koyan m›? Allah ile beraber baflka bir ilah m›? Hay›r

onlar›n ço¤u bilmiyorlar.

Ya da s›k›nt› ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua etti¤i zaman icabet

eden, kötülü¤ü aç›p gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri k›lan m›?

Allah ile beraber baflka bir ilah m›? Ne az ö¤üt-al›p düflünüyorsunuz.

Ya da karan›n ve denizin karanl›klar› içinde size yol gösteren ve rah-

metinin önünde rüzgarlar› müjde vericiler olarak gönderen mi? Allah

ile beraber baflka bir ilah m›? Allah, onlar›n flirk kofltuklar›ndan yüce-

dir.

Ya da halk› sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve si-

zi gökten ve yerden r›z›kland›ran m›? Allah ile beraber baflka bir ilah

m›? De ki: "E¤er do¤ru söylüyor iseniz, kesin-kan›t (burhan)›n›z› geti-

riniz." (Neml Suresi, 59-64)
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Japon dininin gerekleri, "atalar›n ruhlar›na sayg›, atalara ve kami-

lere sayg› ve ibadet, aileye ba¤l›l›k, çeflitli tören ve ritüeller, devlete ve

imparatora ba¤l›l›k, yurtseverlik" fleklinde özetlenebilir. Bunun d›fl›nda

hiçbir ahlaki yasak, ö¤üt, yapt›r›m ya da kural yoktur. Japonlar bunun

gerekçesi olarak kutsal bir ›rk olduklar›n›, kendi do¤alar›na uyduklar›

için zaten do¤ru yolda olduklar›n› söylerler. Oysa Japonlar›n kutsal bir

›rk olduklar› inanc› çok büyük bir safsatad›r. Japonlar›n kendilerini

kand›rmak için uydurduklar› bu aldatmaca daha önce üzerinde durdu-

¤umuz ak›l d›fl› bir efsaneye dayanmaktad›r. 

Hiçbir insan ›rk›, soyu, dili ya da etnik kökeni nedeniyle üstünlük

iddias›nda bulunamaz. Üstünlük sadece kiflinin Allah'a olan yak›nl›¤›-

na göredir. Allah Kuran'da "... fiüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün

(kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›z-

d›r..." (Hucurat Suresi, 13) fleklinde buyurmaktad›r. (Bu konu hakk›nda

detayl› bilgi için Bkz."Hindistan'daki Ac›mas›z Sosyal Düzeni" bölümü)

Japonlar kendilerini di¤er halklardan üstün, kutsal bir ›rk olarak

gördükleri için çok kat› ve ac›mas›z  bir gurur anlay›fl› gelifltirmifllerdir.

Bu anlay›fl, hataya tahammül göstermez. Öyle ki bir baflar›s›zl›k karfl›-

s›nda intihar etme Japon halk› aras›nda oldukça yayg›nd›r. As›rlarca

"harakiri" ad› verilen korkunç yöntemle - yani insan›n kendini k›l›ç ve-

ya b›çakla öldürmesiyle - süren bu uygulama, günümüzde de farkl›

yöntemlerle devam etmektedir. Modern Japonya'da da üniversite s›-

navlar›nda baflar›l› olamayan, e¤itim sistemindeki bask› yüzünden bu-

nalan121, flirketi iflas eden birçok Japonun intihar yolunu seçti¤i görül-

mektedir. Japonya gençlerdeki intihar oran›n›n en yüksek oldu¤u ülke-

lerin bafl›nda gelmektedir.122 Sadece 2000 y›l› içinde yaklafl›k 33.000 ki-

flinin intihar etti¤i tespit edilmifltir.123 Bu durum din ahlak›ndan uzak

yaflaman›n bir sonucudur. fiintoistler, ‹lahi dinlerin insanlara ö¤retti¤i
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tevazu, sab›r, tevekkül, merhamet gibi ahlaki erdemlere  sahip olmama-

lar› ve atalar›ndan devrald›klar› temelsiz gururlar› nedeniyle, bu bat›l

gelenekleri bir meziyet gibi alg›lamaktad›rlar. Ölüm, ahiret, cennet ve

cehennem inançlar›n›n olmamas› da bu kiflileri hem di¤er insanlara

hem de kendilerine karfl› son derece ac›mas›z ve hoflgörüsüz olmaya

itebilmektedir. Kendi uydurduklar› gurur anlay›fl›na ve di¤er insanla-

r›n gözündeki imajlar›na o kadar büyük bir önem vermektedirler ki, ba-

flar›s›z olarak bilinmektense ölmeyi tercih edebilmektedirler. Bunda,

baflar›s›zl›¤› kötü bir ahlak özelli¤i olarak gören, insanlar›n zay›fl›k ve

kusurlar›na anlay›fl ve merhametle de¤il, öfke ve tahammülsüzlükle

bakan toplum yap›s›n›n da kuflkusuz büyük bir pay› vard›r. fiintoizmin

az sonra daha detayl› olarak inceleyece¤imiz faflizan kültürü, basit bir

hatan›n bile ölümle cezaland›r›lmas›na hükmetmektedir.  ‹ntihar›n bir

erdem olarak kabul edilmesi, söz konusu "nekrofilik" (ölüsever) ruh ha-

linin bir sonucudur. 

Oysa intihar Allah'›n haram k›ld›¤› büyük bir günaht›r. Baflka in-

sanlar› öldürmek gibi insan›n kendini öldürmesi de ‹slam dinine ayk›-

r›d›r. Allah "... Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin..." (Nisa Suresi, 29)

ayetiyle intihar› aç›kça haram k›lm›flt›r. Bir insan›n, her ne sebeple olur-

sa olsun, kendisini öldürmesi ‹slam'a göre yasakt›r. ‹slam ahlak›n›n ya-

fland›¤› bir toplumda herhangi bir konuda hata iflleyen, baflar›s›z olan

insanlara ise kötü gözle bak›lmaz, aksine flefkat ve merhametle yaklafl›-

l›r. Önemli olan insanlar›n baflar›l› olup olmamalar› de¤il, güzel ahlak-

l› olup olmamalar›d›r. Güzel ahlakl› olmayanlara ise güzellikle ö¤üt ve-

rilir. 

fifiiinnttooiizzmmddee  GGüünnaahh  vvee  SSuuçç  KKaavvrraamm››  YYookkttuurr
Allah tarih boyunca gönderdi¤i elçileri ve hak kitaplar›yla haram-

lar› ve helalleri bildirmifl, güzel ahlak› tarif etmifl, insanlar›n nelerden

sak›nmalar› gerekti¤ini haber vermifltir. Her insan dünya hayat›nda bir
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denemeden geçirilmektedir. Bu gerçek,

hak olan yol göstericimiz Kuran'› Ke-

rim'de haber verilmektedir. Allah Ku-

ran'da, "O, amel (davran›fl ve eylem) ba-

k›m›ndan hanginizin daha iyi (ve güzel)

olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat›

yaratt›. O, üstün ve güçlü oland›r, çok

ba¤›fllayand›r." (Mülk Suresi, 2) fleklinde

buyurmaktad›r.

Her insan Allah'tan korkup sak›nma-

l›, Rabbimiz'in emirlerini titizlikle uygula-

mal›, Allah'›n raz› olaca¤› gibi bir ahlak

göstermelidir. Kifliye hem dünya hayat›n-

da hem de ahirette fayda verecek olan bu-

dur. Baflkalar›n› raz› etmek için Allah'›n

emirlerinin d›fl›nda bir tav›rda bulunan

insan yanl›fl bir yoldad›r. 

fiintoizme inanan insanlar ise her-

hangi bir günah kavram›na sahip de¤il-

dirler. Yapt›klar› kötülüklerin kötü ruhla-

r›n insanlar üzerinde oluflturdu¤u olum-

suz etkiler sonucunda olufltu¤una, insan-

lar›n da bu kirden s›k s›k ar›nmas› gerek-

ti¤ine inan›rlar. Tap›naklar›nda bu temiz-

likle ilgili çeflitli törenler yaparlar. Tuz, su

ya da ateflle yap›lan ve "harae" ad›n› ver-

dikleri bu törenlerde insan›n hem fiziksel

hem de ruhsal olarak temizlendi¤ine ina-

n›rlar. 
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Japonlar›n di¤er bat›l gelenekleri gibi, "harae" de çok büyük bir al-

dan›flt›r. Çünkü insan›n manevi olarak temizlenmesi, tuzla, ateflle ayin-

ler yapmakla de¤il, vicdan›n›n sesini samimi olarak dinleyip, nefisini

kötülüklerden ar›nd›r›p, Allah'a yönelmesiyle olur. Her insan dünya

hayat›nda tüm yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› ahiret hayat›nda eksiksiz olarak

alacakt›r. Hayatlar›n› Allah'›n raz› olaca¤› gibi geçirenler, günah iflle-

mekten ve çirkin ahlaks›zl›klardan kaç›n›p, salih amellerde bulunanlar

Allah'›n r›zas›, rahmeti ve sonsuz cennet nimetleri ile karfl›l›k bulacak-

lard›r. Allah bu kiflileri Kuran'da, "... ‹flte bu, yapt›klar›n›za karfl›l›k

olarak mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennettir..." (Araf Suresi, 43) fleklinde müj-

delemektedir. Allah'› inkar eden, kendi elleriyle yapt›klar› putlar› Rab-

bimiz'e ortak koflan, günahta ve isyanda birbirleriyle yar›flan, çirkin ah-

laks›zl›klar›n insanlar›n aras›nda yay›lmas› için çaba sarf edenler de he-

sap gününde tüm yapt›klar›yla eksiksiz olarak karfl›l›k bulacaklard›r.

Ayetlerde flu flekilde buyurulmaktad›r:

Günah›n aç›kta olan›n› da, gizlisini de terk edin. Çünkü günah› kaza-

nanlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karfl›l›k göreceklerdir. (Enam Su-

resi, 120)

‹nkar edip de Allah'›n yolundan al›koyanlar; Biz, iflledikleri bozgun-

culu¤a karfl›l›k, onlara azap üstüne azap ilave ettik. (Nahl Suresi, 88)

... Sen bu zalimleri, ölümün 'fliddetli sars›nt›lar›' s›ras›nda meleklerin

ellerini uzatarak onlara: "Canlar›n›z› (bu k›sk›vrak yakalan›fltan) ç›ka-

r›n, bugün Allah'a karfl› haks›z olan› söyledi¤iniz ve O'nun ayetlerin-

den büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolay›s›yla alçalt›c› bir azapla kar-

fl›l›k göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen... (Enam Suresi, 93)

Ancak flunu da tekrar vurgulamak gerekir ki bu kifliler de tevbe

eder ve tüm yapt›klar›ndan vazgeçerlerse flüphesiz Rabbimiz'i tevbele-

ri kabul eden, sonsuz ba¤›fllayan, rahmet sahibi olarak bulacaklard›r: 

Onlar, iyilikten önce kötülü¤ü çabuklaflt›rmak istiyorlar; oysa onlar-

dan önce nice örnekler gelip-geçmifltir. Ve flüphesiz, senin Rabbin, zu-
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lümlerine karfl›l›k insanlar için ba¤›fllama sahibidir ve flüphesiz senin

Rabbin, cezas› çok fliddetli oland›r. (Rad Suresi, 6)

fifiiinnttooiizzmmiinn  PPuuttppeerreesstt  TTaapp››nnaakkllaarr››  
fiintoizm'de, kiflinin bireysel olarak gerçeklefltirdi¤i tap›nak ziya-

retleri ve profesyonel fiinto rahiplerince organize edilen törenlere kat›l-

mas› büyük önem tafl›r. fiinto inanc›nda rahiplerin temel görevi, tüm ta-

p›nak ayinlerini yönetmektir. Dinsel konularda yol göstermesi, vaaz

vermesi, ruhani bir önder olarak etkinliklerde bulunmas› beklenmez.

fiintoistlerin dinlerinden anlad›klar› tek fley tap›naklara gidip, hayali

tanr›lar›na sayg› gösterilerinde bulunmak, ritüeller, törenler ve toplan-

t›larla atalar›ndan gördükleri gelenekleri uygulamakt›r 

Matsuri'ye, yani fiintoya özgü tap›nak flölenlerine kat›lanlar, önce,

süresi birkaç saatten birkaç güne kadar de¤iflebilen bir perhizle ve ge-

nellikle tuzlu suda y›kanarak temizlenirler. Bundan sonra Kami'den

simgesine ya da yerleflece¤i nesneye inmesi istenir. Bu tamamen boflu-
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na bir ça¤r›d›r. Bir tafl, bal›k ya da da¤ da olabilen "kami"nin insanlar›n

yard›m›na gelebilece¤ine, onlar› duyabilece¤ine inanmak ak›l ve man-

t›kla uyuflmayan bir harekettir. Ard›ndan kamiye adak olarak yiyecek-

ler ve çeflitli hediyeler sunulur. Rahipler, hayatlar› boyunca hiçbir za-

man kendilerini duymayan, kendilerine cevap vermeyen putlar›na dua

ederler. Tap›nanlar, kutsal kabul ettikleri a¤ac›n dallar›na adaklar su-

narlar. Tören müzikleri çal›n›r, dans edilir. Daha sonra adaklar geri al›-

n›r ve Kami'den çekilmesi istenir. Topluluk, baz› durumlarda kaminin

tafl›nabilen bir heykel ya da bir maddenin içinde oldu¤una inan›r ve  bu

heykeli sokaklarda büyük bir alay halinde gezdirirler. "Kami"nin geçti-

¤i yollar›n kutsand›¤›na inan›rlar. Süslenmifl da¤, tap›nak ya da kay›k

biçimindeki arabalar, insanlar ya da öküzler taraf›ndan çekilir yahut

omuzlarda tafl›n›r. fiintoistler atalar›ndan kalan bu bat›l gelenekleri ek-
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siksizce uygularlar ve hayatlar›n› bu sapk›n adetlerle geçirirler. Ancak

yapt›klar›n› bir kurtulufl olarak gören fiintoistler çok büyük bir aldan›fl

içindedirler. Çünkü önünde ibadet ettikleri, omuzlar›nda tafl›d›klar›, yi-

yecekler sunduklar› bu putlar›n onlar›n sayg› gösterilerini anlamalar›,

ça¤r›lar›na cevap vermeleri mümkün de¤ildir. 
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Allah Furkan Suresi'nde flu flekilde buyurur:

Alemlere uyar›c› olsun diye, kuluna Furkan'› indiren (Allah) ne yüce-

dir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemifltir. O'na mül-

künde ortak yoktur, herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir

ölçüyle takdir etmifltir. O'nun d›fl›nda, hiçbir fleyi yaratmayan, üstelik

kendileri yarat›lm›fl olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sa¤-

layamayan, öldürmeye, yaflatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçle-

ri yetmeyen birtak›m ilahlar edindiler. (Furkan Suresi, 1-3)

DDeevvlleett  fifiiinnttoossuu  vvee  JJaappoonn  FFaaflfliizzmmii    
Uzak Do¤u dinlerinde ülkenin yöneticisinin abart›l› olarak övül-

mesine yönelik saçma bir gelenek vard›r.  Örne¤in Çin ‹mparatoru "Ba-

tan Güneflin ‹mparatoru" olarak tan›mlan›rken, Japon ‹mparatoru "Do-

¤an Güneflin ‹mparatoru" olarak an›lm›flt›r. Japon ‹mparatorunun Çin

‹mparatorundan en büyük fark› ise kutsal bir varl›k olarak kabul edil-

mesidir. 

Amaterasu, fiinto dininde hayali günefl tanr›s› olarak bilinmekte-

dir. Ve fiintoizmde Japon ‹mparatorunun Amaterasu'nun soyundan

geldi¤i yönünde bat›l bir inan›fl vard›r. Bu nedenle de imparatorun her

söyledi¤i ilahi bir söz, her dokundu¤u eflya kutsal, her iste¤i gözü ka-

pal› yap›lmas› gereken bir emir olarak görülmüfltür. Hatta ‹mparatorla-

r›n yazd›klar› fliirler biraraya toplan›p bir kutsal kitap olarak kabul

edilmifl, imparatorun emrinde çal›flan kifliler ise ilahi birer arac› olarak

kabul edilmifltir. 

‹mparatoru kutsal gören bu inan›fl, 6. yüzy›lda Budizm ve Konfüç-

yüsçülü¤ün ülkeye girifliyle zay›flam›flt›. Ülkedeki iç kar›fl›kl›klar da

‹mparatorun toplum üzerindeki etkisini azaltm›flt›. 8. yüzy›l›n sonla-

r›nda Fujivara ailesi iktidar› ele geçirdi, ama di¤er derebeyleri ona kar-

fl› ç›kt› ve ülkede büyük bir iç savafl bafllad›. As›rlar süren iç savafl so-
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nunda derebeylerden Yorito-

mo Minamoto 1192'de asile-

rin hepsini yenerek ilk

"fiogun" (askeri diktatör)

ünvan›yla bafla geçti ve

yeni bir yönetim kurdu.

Böylece tarihe "fiogun

Yönetimi" olarak geçen

hanedanl›k fleklindeki

askeri diktatörlük döne-

mi bafllad›. Yoritomo, fio-

gun ünvan›n›, kendi nes-

linden gelenlerin di¤er dere-

beylerini kontrol edebilmeleri

flart›yla akrabal›k yoluyla geçen

bir ünvan haline soktu. ‹mparator ise si-

yasi yetkisi olmayan, sadece dokunulmazl›¤› olan ruhani bir lider ko-

numunu sürdürdü. 

DDeevvlleett  fifiiinnttoossuunnddaann  SSaalldd››rrggaann  

JJaappoonn  MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinnee
17. ve 18. yüzy›l Japonyas›'nda fiintoizmi tekrar canland›rmay›

amaçlayan hareketler do¤du. Bunlar›n en önemlisi olarak kabul edilen

National Learning Movement (Milli Ö¤renim Hareketi), fiinto dinini Ja-

pon toplumunda merkezi bir konuma getirmeyi, Budist ve Konfüçyüs

kültürünün Japon halk› üzerindeki etkilerini ise en aza indirmeyi

amaçl›yordu. Bu hareket Devlet fiintosunun oluflumunun da öncüsü

olacakt›. Bu arada 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar fiogunlar taraf›n-

dan yönetilen feodal bir toplum yap›s›na sahip olan Japonya, 1867 y›-
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

l›nda yap›lan Meiji devri-

miyle bir kez daha impara-

torluk yönetimine girdi. Da-

ha sonradan Meiji ad›n›

alan Mutsuhito'nun bafllat›-

¤› bu yeni imparatorluk dönemi II. Dünya Savafl›'n›n sonuna kadar sü-

recekti. Meiji, fiintoizmin tekrar devlet dini haline getirilmesinin ve ta-

mamen devletin kontrolü alt›na girmesinin de mimar›yd›. 

"Devlet fiintosu" olarak adland›r›lan bu milliyetçi sistemin odak

noktas›, imparatorluk hanedan›yd›. ‹mparator hem bir "baba", hem ma-
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nevi bir k›lavuz, hem de bir devlet baflkan›yd›. Devlet fiintosu impara-

torun k›lavuzluk etti¤i törenlerle tap›naklardaki ayinler üzerinde yo-

¤unlafl›yordu. Hükümete ba¤l› fiinto Bakanl›¤› tap›naklar üzerinde

kontrol sahibiydi. Bakanl›k fiintoizm d›fl›ndaki di¤er dinlere, tarikatla-

ra ve her türlü ak›ma karfl› k›s›tlay›c› kanunlar ç›kard›. 1889 y›l›nda ha-

z›rlanan anayasada fiinto tap›naklar›na sayg› göstermek tüm Japonla-

r›n vatanlar›na karfl› bir görevi haline getirildi. Say›lar› 100.000'i bulan

fiinto tap›naklar› hükümet taraf›ndan yönetiliyor, fiinto e¤itimi okullar-

da zorunlu hale getiriliyor, ‹mparatorun sözde kutsal pozisyonu çeflitli

yasalarla politikac›lar taraf›ndan daha da güçlendiriliyordu.124

Kuran'da anlat›lan Firavun yönetimini and›ran bask›c› bir rejimdi

bu. Nitekim rejimin tepesindeki imparatora da, ayn› Firavun'a oldu¤u

gibi, hayali kutsal vas›flar atfedilmiflti. 

‹‹mmppaarraattoorraa  TTaapp››nnmmaa  DDiinnii
Devlet fiintosu, 19. yüzy›la kadar Japon halk›n›n sahip oldu¤u fiin-

to inanc›yla birebir ba¤daflm›yordu. ‹mparatorluk ve yönetim her gün

yeni kurallar oluflturuyor, sözde kutsal kitaplar bizzat devlet yönetimi

taraf›ndan yaz›l›yordu. Tokyo Üniversitesi'nde Japon Uzman› olan ve

Meiji döneminin son y›llar›na da flahit olan akademisyen Basil Hall

Chamberlain 1912 y›l›nda yazd›¤› "Yeni Bir Dinin ‹cat Edilifli" (The In-

vention of a New Religion) isimli ünlü çal›flmas›nda o dönemde Japon-

ya'da yaflananlara dikkat çekmektedir.125 Chamberlain çal›flmas›nda,

‹mparatorluk ve onun emrinde çal›flanlar›n nas›l yeni bir din olufltur-

duklar›n›n üzerinde flöyle durmaktad›r:

Japonya'ya ve ‹mparatora tap›nma yeni Japon dininin ad›d›r ve tabi ki bir

anda ortaya ç›km›fl de¤ildir... Ama 20. yüzy›ldaki milliyetçi ve ülkesine

sad›k Japon dini çok yeni bir dindir. Daha önceden var olan fikirler ele-

meden geçirilmifl, de¤ifltirilmifl, yeni biçimlere sokulmufl, yeni kullan›m
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

alanlar› meydana getirilmifl ve yeni bir merkez noktas› bulmufltur. Bu sa-

dece yeni bir din de¤il, ayn› zamanda tam olarak da tamamlanmam›fl bir

dindir. Resmi kadrolar taraf›ndan –bilinçli ya da yar› bilinçli olarak- ya-

vafl yavafl oluflturulmaktad›r. Bu, kadrolar›n ve toplumun genelinin ç›-

karlar›na hizmet etmesi için tasarlanm›flt›r...126

Yazar›n da belirtti¤i gibi Devlet fiintosu olarak tan›mlanan bu ye-

ni din, 19. yüzy›l›n bafllar›nda oluflturulmaya bafllanm›flt›. Ortada vah-

ye dayal› saf bir inanç olmad›¤› için, fiintoizm denen gelenekler ve ba-

t›l inan›fllar bütünü, mevcut rejimin ihtiyaç ve amaçlar›na göre kolay-

l›kla yeniden flekillendirilebiliyor ve toplum da bunu garip karfl›lam›-

yordu. Böylece Devlet fiintosu, Japon ‹mparatorlu¤u'nun giderek yük-

selen faflizan e¤ilimlerine araç haline geldi. Resmi dini ö¤reti, Japon im-

paratorunun ve halk›n›n kutsall›¤›na s›kça at›fta bulunuyor, Japonlar›n

dünyadaki tüm halklardan üstün olduklar› fikrini afl›l›yordu. Bu, hiçbir

temele dayanmayan, saçma fikrin bir sonucu olarak da yabanc› düfl-

manl›¤› ortaya ç›km›flt›. Ancak öte yandan halk›n Budizme olan ilgisi

devlet yönetimini endiflelendiriyor ve bunun mutlaka ortadan kalkma-

s›n› istiyorlard›. Basil Hall Chamberlain bu durumu flöyle anlat›r:

S›radan halk Budizme ve güncel Budist festivallere olan ilgisini kaybet-

miyor, ölülerini hala Budist tap›naklarda yakmay› tercih ediyorlard›. Hü-

kümet kadrolar› ise bunu de¤ifltirmek istiyordu. Japon ‹mparatorunun

do¤rudan günefl tanr›ças›n›n soyundan geldi¤i, onun dünyadaki yaflayan

tanr› oldu¤u, herkesin ‹mparatora koflulsuz sad›k olmas› gerekti¤i yö-

nündeki fiinto doktrini üzerinde ›srar ediyorlard›. Anayasa ve toplum ha-

yat›n› düzenleyen çeflitli kurallar ‹mparatorun halka karfl›l›ks›z sundu¤u

hediyeler olarak görülüyordu, bireysel haklar olarak de¤il! Bu nedenle de

yönetimindeki bakanlar ve memurlar –alt kademe ya da üst kademe ol-

sun- üstün –baz›lar›na göre do¤aüstü- otoritenin uygulay›c›s› olarak gö-

rülmeliydiler...127
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Japonya, daha önce her yönüyle d›flar›ya kapal› bir toplum iken

Meiji döneminde Bat› toplumlar›ndan bilgi ve teknoloji ihrac›na baflla-

d›. Orduya ve donanmaya büyük önem verip, Çin'i ve Rusya'y› bozgu-

na u¤ratacak büyük -ama ayn› zamanda da sald›rgan- bir askeri güce

sahip oldu. Ekonomik anlamdaki bu büyük geliflme ve ülke içinde güç-

lenen milliyetçi duygular Japonya'n›n hammadde ve pazar aray›fl› ne-

deniyle yay›lmac› bir politika izlemesiyle sonuçland›. fiiddeti meflru

gören yanl›fl bir yurtseverli¤in geliflmesi, Japonlar› baflka uluslar›n hak-

lar›n› tan›mayan, sald›rgan, faflist ve emperyalist anlay›fla götürdü. 

S›ras›yla Çin'le (1894-95) ve Rusya'yla savaflt›lar (1904-05) ve her

iki savafl› da kazand›lar. Ard›ndan Kore'yi ilhak ettiler (1910). 1930'lar-

da Mançurya'y› iflgal ederek Çin'e sald›rd›lar. Çin'e karfl› yürüttükleri

iflgal s›ras›nda sivil halka karfl› ak›l almaz vahfletler uygulad›lar. 1937

y›l›nda Çin'in Nanking kenti Japonlar taraf›ndan iflgal edildi ve flehir-

deki 300 bin savunmas›z insan iflkence, tecavüz ve toplu katliamlar›n

hedefi oldu. II. Dünya Savafl› y›llar›nda ise Japonlar, Malezya'ya, Singa-

pur'a, Yeni Gine'ye, Manila'ya ve Cava'ya sald›rd›lar. Bu savafllar da

Devlet fiintosunun güçlenmesinde çok büyük katk›da bulundu. Cham-

berlain "Yeni fiinto Dininin" zafer politikalar›n› flu flekilde tarif ediyor-

du:

Kazan›lan tüm zaferler ‹mparatorun ve atalar›n›n kutsal gücüne ve üstün

özelliklerine ba¤lan›yordu. ‹mparator her zaferin ard›ndan günefl tanr›-

ças› için yapt›r›lan ‹se tap›na¤›na yiyecekler, eflyalar sunuyordu. Ayn› fley,

di¤er fiinto tap›naklar›na da halka milliyetçilik afl›lamak için yap›l›yordu.

Çinlilerden ve Ruslardan al›nan ganimetler tap›naklarda sergileniyor, bu

flekilde halka emperyalizmin baflar›s›, fiintonun ve milliyetçili¤in zaferle-

ri afl›lan›yordu. ‹mparatorlu¤un resmi baflar›lar›n› kutlamak için yeni fes-

tivaller üretiliyor, mümkün olan konularda yeni efsanelerle inan›fllar güç-

lendiriliyordu.128
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"History of Religious Sta-

tism and Buddhism in Japan" (Ja-

ponya'da Dinsel Devletçili¤in ve

Budizmin Tarihi) bafll›kl› bir ça-

l›flmada Japon emperyalizminin

"Devlet fiintosu" üzerine kurul-

du¤u anlat›l›r. Örne¤in Çin'le ya-

p›lan savafl s›ras›nda dönemin

Baflbakan› Hiranuma Kiichiro

"Tüm dinler bizim milli politikam›z-

la uyumlu olmal›d›r, ‹mparatorlu-

¤un yoluyla hiçbir flekilde çak›flma-

mal›d›r" derken, "Aksi uygulama-

lar›n mutlaka cezaland›r›laca¤›n›n"

da alt›n› çiziyordu. Ç›kar›lan kanunlarla hükümetin dini kurumlar üze-

rinde tam yetkili olmas› güvence alt›na al›n›yordu. Ancak bu yetkiler

sald›rgan milliyetçili¤in körüklenmesi amac›yla kullan›l›yor ve e¤itim-

deki uygulamalarla halka faflist ve emperyalist bir milli bilinç afl›lan›-

yordu.129

Okullar, emperyalist Devlet fiintosunun propaganda çal›flmalar›-

n›n en önemli k›sm›n› oluflturuyordu. Tarih emperyalizmin mant›¤›na

göre çarp›t›larak ö¤retiliyordu. Ayn› flekilde ordu ve donanma da im-

paratoru herfleyin üstünde gören bir e¤itime tabi tutuluyordu. Tek ya-

p›lmas› gereken imparatora itaatti ve her türlü elefltiri yasaklanm›flt›.

Tarih hükümet taraf›ndan flekillendirilen bu yeni sapk›n dine göre "tek-

rardan yaz›l›yor", mitolojik efsanelerle imparatorun konumu güçlendi-

riliyordu. Japonlar› tüm halklar›n üstünde gören bu sald›rgan ve sap-

lant›l› bak›fl aç›s› tüm Japon halk›n›n gözlerini adeta kör etmiflti. Bunun

etkisiyle - ve bir taraftan da fanatik bir faflizme kap›lan Japon general-

lerin bask›s›yla - ülke II. Dünya Savafl›'na sürüklendi. 
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DDeevvlleett  fifiiinnttoossuunnuunn  SSoonnuu::  

‹‹kkiinnccii  DDüünnyyaa  SSaavvaaflfl››
‹mparatorun, donanman›n ve ordunun ald›¤› kararlar elefltirilemi-

yor, tüm Japon halk› kay›ts›z ve flarts›z itaate zorlan›yordu. 1939 y›l›n-

da Almanya ve ‹talya ile askeri bir ittifak kuran Japonya, 7 Aral›k

1941'de Hawai Adalar›'na bask›n yaparak Pearl Harbour'daki Ameri-

kan filosunu bat›rd›. Böylece dünyan›n en büyük askeri gücüne savafl

ilan eden Japonya, kendi sonunu da haz›rlam›fl oluyordu. Savafl›n iler-

leyen y›llar›nda önce ‹talyanlar›n sonra Almanlar›n savafl› kaybetmele-

rine ve teslim olmalar›na ra¤men Japonlar savafla devam karar› ald›lar

ve çok a¤›r kay›plara u¤rad›lar. Amerikan uçaklar›n›n 6 A¤ustos

1945'te Hiroflima ve 9 A¤ustos'ta Nagasaki'ye att›klar› atom bombalar›

II. Dünya Savafl›'n›n sonucunu belli etti. Yüz binden fazla insan hayat›-

n› yitirdi, on binlercesi de yaraland›, flehirler haritalardan silindi. Bu

arada Sovyetler Birli¤i de Japonya'ya savafl ilan ederek ayr› bir cephe

açt›. Bu bask›ya daha fazla dayanamay›p 14 A¤ustos 1945'te kay›ts›z

flarts›z teslim olmay› kabul eden Japonya ile 2 Eylül 1945'te resmi tes-

lim anlaflmas› imzaland›. 

II. Dünya Savafl› Devlet fiintosunun da sonu oldu. Japonlar›n ordu

kurmalar›, silah üretmeleri yasakland› ve milli savunmalar› Amerikan

ordusu taraf›ndan sa¤lanmaya baflland›. Amerika bütün Japonya'y› ifl-

gal etti. Japon ‹mparatoru, tarihi konuflmas›n› radyodan yapt› ve ülke-

sinin savafl› kaybetti¤ini, kendisinin de "kutsal bir kifli ya da bir ilah ol-

mad›¤›n›" (Allah'› tenzih ederiz) itiraf etti. ‹mparatorluk feshedildi. Ja-

ponya'n›n yeni anayasas›yla din ile devlet tamamen birbirinden ayr›l-

d›. Devlet fiintosunun yerini Tap›nak fiintosu (Cinca fiinto) ald›. 

‹mparatorluk ailesiyle ba¤lar› sürmekle birlikte, Tap›nak fiintosu

günümüzde siyasal ifllevlerinden uzaklaflt›r›lm›fl durumdad›r. 1926 y›-
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l›nda tahta geçen ‹mparator Hirohito 7 Ocak 1989'da ölmüfl, yerine bü-

yük o¤lu Prens Akihito tahta geçmifl ve 1990 Kas›m ay›nda taç giymifl-

tir. Günümüzde Japonya'da imparatorluk sadece halk› temsil eden bir

sembol olarak görülmektedir.
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Japonlar savafl›n baflla-
r›nda Asya'da zaferleri-
ni sürdürürken, ürettik-

leri Jet uçaklar› ile
Amerikan gemilerine

say›s›z intihar sald›r›la-
r› düzenlemifllerdir.

Buna da Kamikaze (‹la-
hi Rüzgâr) ad›n› ver-

mifllerdir. Bu uçaklara zaten ço¤u kez uçaklar›n düflma-
na sald›rd›ktan sonra geri dönmesine yetmeyecek kadar yak›t konmufl, bu-

nunla askerlerin intihar sald›r›lar›ndan kaçmalar› engellenmifltir. Hayat›n› yi-
tiren 3913 kamikaze 17-24 yafllar› aras›ndaki gençlerden oluflmufltur.130 Ka-

mikaze örne¤inde de görüldü¤ü gibi bat›l fiintoizm inanc› intihar› dahi bir er-
dem ve ilahi bir görev gibi gösterebilmektedir. 



Japon ‹mparatorlu¤u'nun yaflad›¤› bu büyük y›k›m, türlü bat›l ge-

leneklerle dolu olan fiintoizmin bofl bir inanç oldu¤unun tarihsel bir ka-

n›t› olmufltur. Nazilerin II. Dünya Savafl›'nda hezimeti, nas›l "bin y›ll›k

Alman Krall›¤›" kurmay› vaat eden ›rkç› ve pagan Nazi ideolojisinin

bofl oldu¤unu kan›tlam›flsa, ›rk üstünlü¤ü iddias›n› körükleyen efsane-

lere dayanan pagan fiintoizm dini de bofltur. Bu bat›l dine inanan insan-

lar, Allah'›n d›fl›nda tapt›klar› ilahlar u¤runa, kendilerini büyük bir y›-

k›ma götürmektedirler. 

Allah, bu insanlara içinde bulunduklar› yan›lg›y› flöyle haber ve-

rir:

De ki: " Allah'›n d›fl›nda (tanr› diye) öne sürdüklerinizi ça¤›r›n. Onla-

r›n göklerde ve yerde bir zerre a¤›rl›¤›nca bile (hiçbir fleye) güçleri yet-

mez; onlar›n bu ikisinde hiçbir ortakl›¤› olmad›¤› gibi, O'nun bunlar-

dan hiçbir destekçi olan› da yoktur. (Sebe Suresi, 22)

Günümüz Japonyas›'nda ise din, sadece y›lbafl›ndan y›lbafl›na ta-

p›naklara ak›n edip putlara baflar› ve mutluluk için dua etmekten iba-

rettir. Ancak Japonya'da, fiintoizm ve Budizm haricinde veya onlar›n

yan kollar› halinde türetilmifl -Edisson'a tapan Elektrik Dini'nden

(Denshinkyo) cinsel organa ya da da¤lara tapan ak›mlara kadar-

180.000 kadar irili-ufakl› sapk›n tarikat vard›r.131 Bunlar›n en dikkat çe-

kenleri Tendai, Shinpon, Jodo Shin, Nichiren, Tenrikyo, Konkokyo, Sec-

ho No le ve Omotoleyo'dur. ‹slam, bu müflrik topluluklar›n her türlü

sapk›n anlay›fllar›n› reddeder ve kainat›n tek sahibi, Rahman ve Rahim

olan Rabbimiz'e kulluk etmeyi emreder. Allah Bakara Suresi'nde flu fle-

kilde buyurur:

‹flte bunlar, hidayete karfl›l›k sap›kl›¤› sat›n alm›fllard›r; fakat bu al›fl-

veriflleri bir yarar sa¤lamam›fl; hidayeti de bulmam›fllard›r. (Bakara

Suresi, 16)
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ünyan›n en eski uygarl›klar›ndan biri olarak

kabul edilen Çin, 1.2 milyara yak›n nüfusu, Av-

rupa topraklar›n›n tümüne eflit yüzölçümü ve

h›zla geliflen ekonomisiyle dünyan›n en önem-

li ülkelerinden biridir. Çin 18. yüzy›l›n sonlar›-

na kadar Bat› kültüründen uzak, d›fla kapal› bir

ülke olmufltur. Bu nedenle Çin toplumu geleneksel dinlerini ve kültürle-

rini as›rlar boyunca korumufl, ancak 19. yüzy›lda ülkeye gelen ‹ngiliz

tüccarlar toplum hayat›nda pek çok de¤iflikli¤e neden olmufllard›r. Özel-

likle de 1949 y›l›nda Komünist Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Çin

çok büyük bir de¤iflim yaflam›flt›r. Y›llar boyunca Çin'in de¤iflik bölgele-

rinde hükümet kuvvetlerine karfl› gerilla savafl› yürüten ve "kurtar›lm›fl

bölge"ler oluflturan Mao Tse-Tung'un militanlar›, dünyan›n ikinci büyük

komünist devrimini gerçeklefltirmifl ve ülkede iktidar› ele geçirmifllerdir.

Mao'nun yönetime gelmesiyle birlikte Çin tüm dünyaya korku salan bir

devlete dönüflmüfltür. Mao kendi halk›n› da katliamlar›n, iflkencelerin,

k›tl›klar›n, yoksullu¤un hakim oldu¤u bir toplum haline getirmifltir.

Mao'dan sonra iktidara gelen yönetimler ise baz› reformlar gerçekleflti-

rip, ekonomik anlamda iyileflmeler sa¤lam›fl olsalar da komünist düflün-

ce yap›s› Çin toplumu için her zaman için bask›n bir kimlik olmufltur. 

Çin'deki yerleflik kültür, komünizmin yan› s›ra ülkede kabul gören üç

dinin etkisi alt›ndad›r: Budizm, Konfüçyüsçülük ve Taoizm. 

ÇÇiinn''iinn  AAnnttiikk  DDiinnii::  fifiaammaanniizzmm
fiamanizm Çin'in en eski dini olarak kabul edilir. Bu bat›l din,

"Kam" ad› verilen fiaman rahiplerinin ruhlarla ba¤lant› kurduklar› ve bu

ruhlardan ald›klar› sözde güçle gelece¤i bildirme, kötülükleri savma,
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hastal›klar› iyilefltirme, kötü ruhlar› ç›karma, ölümsüzlü¤ün yolunu

bulma, yaflam› uzatma gibi kabiliyetlere sahip olduklar› yönünde çar-

p›k bir temel üzerine kuruludur.

fiamanizm, Konfüçyüsçülü¤ün ilk ortaya ç›k›fl›na kadar Çin toplu-

mu üzerindeki en etkili inan›flt›. Ancak Konfüçyüsçülü¤ün halk aras›n-

da kabul görmesi ve dönemin yönetimleri taraf›ndan destek görmesi

fiamanizmin toplum üzerindeki etkisini azaltt›.

fiamanizm ve Konfüçyüsçülük birbiriyle tamamen z›tt›r.  Konfüç-

yüsçülük ahlaki bir ö¤reti gibi gözükmekle birlikte Allah ve ahiret

inanc›n› içermeyen bat›l bir dindir. fiaman inan›fllar› "Kam"lar›n gücü-

ne, büyüye, ruhlar›n insanlar üzerindeki iyi ve kötü etkisine büyük yer

verirken, Konfüçyüsçülük tam ters yönde bir hayat görüflüne sahiptir.

Konfüçyüsçüler "mant›k, gerçeklik, düzen, kontrol, denge" gibi de¤er-

leri öncelikli görüyor, fiamanlar› ise düzen bozucu, cahil ve anarflist bir

topluluk olarak kabul ediyorlard›. ‹flte bu nedenle Konfüçyüsçülü¤ün

yükselifli fiamanizmin de düflüflü anlam›na geldi. Ancak fiamanizmin

güç kaybetmesi, bat›l inan›fllar›n, büyünün ve dünyevi ölümsüzlü¤ü

arama yönündeki beyhude çabalar›n  ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmi-

yordu. Özellikle de baz› kar›fl›mlar, formüller, ayinler ve büyülerle ölü-

mün engellenebilece¤i yönündeki saçma inanç Çinliler aras›nda büyük

bir kabul görüyordu. Baz› Çin imparatorlar›n›n da bu yöndeki ak›l ve

mant›k d›fl›, sapk›n ritüelleri desteklemeleri yeni bir bat›l dinin ortaya

ç›kmas›na yol açt›. MS 2. yüzy›lda büyü, ruhlarla ba¤lant›, bitki ve çe-

flitli kar›fl›mlarla tedavi gibi bat›l uygulamalara yönelen baz› ak›mlar

çeflitli fiaman liderlerinin etraf›nda birlefltiler. fieytan ç›karma gibi fia-

manist uygulamalarda, ölümsüzlü¤ün formülünü keflfetme gibi hayali

u¤rafl›larda birleflen bu yar› felsefi düflünce "Taoizm" ismi alt›nda halka

sunuldu.

Taoizmi ve Çin'i flekillendiren di¤er pagan inançlar› ilerleyen say-

298



falarda inceleyece¤iz. Ancak bundan önce Çin'in antik dini olan ve di-

¤er pek çok Asyal› halk taraf›ndan da paylafl›lan fiamanizmin nas›l bir

yan›lg› oldu¤unu incelemekte yarar vard›r. 

fifiaammaanniizzmm::  GGöölllleerree,,  NNeehhiirrlleerree,,  DDaa¤¤llaarraa  SSaappkk››nnccaa  DDuuaa

fiamanizm, milattan önceki bin y›llarda Sibirya bölgesinde geliflen

ve Orta Asya'daki çeflitli kavimler taraf›ndan benimsenen bir tür put-

perest dindir. fiamanizmin temelinde

iki önemli kavram yatar:
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fiamanizm sapk›n bir büyü dini-
dir. fiaman rahipleri ise yanda
görülen garip k›yafetleri giye-
rek ruhlar›n dünyas›na girdikle-
ri aldatmacas›na baflvuran bü-
yücülerdir. Altta, bir Siberyal›
fiaman rahip tasvir edilmifltir.
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1. Do¤adaki her varl›¤›n (tafl, toprak, su, a¤aç

vs.) bir ruhu ve iradesi oldu¤una, onun için bunlar-

la diyalog kurulmas› gerekti¤ine inan›l›r.

2. Bu diyalo¤u kurabildi¤ine inan›lan kimse ise

"fiaman"d›r. fiaman, tütsüler, davul ritimleri veya

danslar yoluyla  do¤adaki cans›z maddelerle konu-

flur, onlar› kendince ikna eder ve yine kendince çe-

flitli hastal›klar› iyilefltirmeye çal›fl›r. 

fiamanizmin temeli, yukar›da da belirtildi¤i gi-

bi do¤adaki cans›z varl›klar›n ruh ve kudret sahibi

olduklar›na inan›lmas›d›r. Örne¤in ya¤murun bu-

lutlar›n içindeki ruh taraf›ndan ya¤d›r›ld›¤›na veya

ateflin kendi içindeki bir ruh taraf›ndan yak›l›p sür-

dürüldü¤üne inan›l›r. 

Bu inanç asl›nda pek çok eski putperest dinde

yer almaktad›r ve "animizm" olarak bilinir. Ani-

mizm, k›saca, do¤adaki her varl›¤›n ayr› bir ruh ve

ayr› bir ilah oldu¤u inanc›d›r. fiaman dini, animiz-

min Orta Asya'ya özgü bir fleklidir. Bu konuda de-

tayl› araflt›rmalar yürüten Ivar Paulson isimli antro-

polog, "fiamanizm gerçekte animist bir ideoloji-

dir" diyerek konuyu özetlemektedir.132

Sibirya ve Orta Asya'daki fiaman inan›fllar›n›

inceleyen ve 1980 y›l›nda bir kitap yay›nlayan N. A.

Alekseev, kitab›n›n "Do¤an›n ve Temel Güçlerin

‹lahlaflt›r›lmas›" adl› bölümünde fiamanizmin garip

inanc›n› flöyle anlatmaktad›r:
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Dünyan›n dört bir yan›nda, özellikle de Asya ve
Amerika'da, çeflitli fiaman topluluklar› vard›r.
Ancak yap›lan saçma büyüler, sapk›n törenler ve
garip ritüeller hiç de¤iflmez.
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Eski Altay halklar›n›n inançlar›na göre, her da¤, her göl veya her nehir

kendine ait bir ruh gücüne sahipti. Bu ruhun o bölgeye ve içinde yaflayan

hayvanlara hakim oldu¤u düflünülüyordu. Yine o bölgede yaflayan veya

sadece geçip giden insanlar›n da bu ruh taraf›ndan korundu¤una inan›l›-

yordu. Bu ruhlar›n kendi aralar›nda evlenip çocuk edinebildikleri, daha-

s› insan konuflmalar›n› anlad›klar› varsay›l›r ve bu ruhlar›n hoflnutlu¤u-

nu kazanmak için çeflitli dualar edilip kurbanlar kesilirdi.133

Görüldü¤ü gibi fiaman dini tam anlam›yla çok-ilahl› bir flirk dini-

dir. Bu dine mensup olanlar, say›s›z denecek kadar çok ilah›n varl›¤›na

inanmakta ve bu ilahlar› hoflnut edebilmek için dualar edip kurbanlar

sunmaktad›rlar. Her göl, her da¤, her orman ayr› bir ilah olarak görül-

mekte, hepsine ayr› ayr› tap›lmaktad›r. 

‹slam'›n temeli olan "La ‹lahe ‹llallah" (Allah'tan baflka ‹lah yok-

tur) hakikatine tamamen ters olan bu bat›l inanc›n, akla tamamen ayk›-

r› oldu¤u ortadad›r. Do¤adaki tafl›n, topra¤›n veya suyun bir iradesi ol-

mad›¤› gibi, gerçekte hepsini alemlerin Rabbi olan Allah yaratm›flt›r.

Tüm kainat›n tek bir Yarat›c›s› ve tek bir Hakimi oldu¤unu kavrayama-

yan fiamanlar ise, Allah'tan baflka say›s›z ilahlar edinerek O'na flirk kofl-

mufl insanlard›r. 

Allah Kuran-› Kerim'de flirk inanc›n›n mant›ks›zl›¤›n› flöyle aç›k-

lar:

...  O'nunla birlikte hiçbir ilah yoktur; e¤er olsayd›, her bir ilah elbette

kendi yaratt›¤›n› götürüverirdi ve (ilahlar›n) bir k›sm›na karfl› üstün-

lük sa¤lard›. Allah, onlar›n nitelendiregeldiklerinden yücedir." (Mü-

minun Suresi, 91)

Dikkat edilirse, cahiliye dönemi Araplar› veya tarihte peygamber-

lerin muhatap olduklar› putperest kavimler ile fiamanizm inanc› ara-

s›nda büyük benzerlik bulunmaktad›r. Putperestler do¤ada "gök tanr›-

s›", "yer tanr›s›", "bereket tanr›s›", "savafl tanr›s›" gibi hayali ilahlar ol-
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du¤una inanm›fl, sonra da bunlar›n birer sembolünü kendi elleriyle ya-

p›p bunlara tap›nm›fllard›r. fiamanizmin tek fark›, varl›¤›na inan›lan

ilahlar için birer sembol (put) yap›lmamas›d›r. Bunun yerine "fiaman"

ad› verilen kifliler do¤rudan gö¤e, yere, denize, göle veya ormana yö-

nelip bunlara tap›n›p dua etmifllerdir. Sonuçta her iki ö¤reti de,

Allah'tan baflka ilahlar oldu¤una inand›¤› için, flirktir. 

fiamanizm inanc›, akla ve mant›¤a tamamen ayk›r› bir hurafe ol-

mas›na ra¤men nesilden nesile aktar›lm›fl, her nesil bu inanc› atalar›n-

dan gelen bir gelenek olarak benimsemifltir. Pek çok kavim ve kabile,

da¤›n, tafl›n veya suyun bir ak›l ve iradesi olmad›¤›n› görmelerine ra¤-

men, bunlara dua edip kurban sunmaya devam etmifltir. 

Asl›nda "düflünüp ak›l ve mant›k süzgecinden geçirmeden  inan-

ma" gafleti, tüm flirk dinlerinin ortak özelli¤idir. Kuran'da Hz. ‹brahim

ile putperest kavmi aras›nda geçen konuflma, buna aç›k bir örnektir:

Onlara ‹brahim'in haberini de aktar-oku:

Hani, babas›na ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demiflti.

Demifllerdi ki: "Putlara tap›yoruz, bunun için sürekli onlar›n önünde

bel büküp e¤iliyoruz."

Dedi ki: "Peki, dua etti¤iniz zaman onlar sizi iflitiyorlar m›?"

"Ya da size bir yararlar› veya zararlar› dokunuyor mu?"

"Hay›r" dediler. "Biz atalar›m›z› böyle yaparlarken bulduk." (fiuara Su-

resi, 69-74)

fifiaammaanniizzmmddeekkii  AAkk››ll  DD››flfl››  ‹‹nnaannççllaarr

fiamanizmin temelinde do¤adaki nesnelerin ilah olarak kabul edil-

mesi hurafesi yatar. Bu inanç, fiamanlar› oldukça garip ibadetlere sü-

rüklemifltir:

fiamanlar, "da¤ ruhlar›" (tag-azi) ve "su ruhlar›" (shug-azi) oldu¤una ina-

n›rlard›. Her kabilenin kendine ait bir da¤› ve bu da¤›n bir ruhu oldu¤u-

na inan›l›r ve bu ruhun kabile üyelerini korudu¤u düflünülürdü. Her üç

Harun Yahya
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

y›lda bir bu da¤›n üzerinde kurban ayinleri düzenlenirdi… Sular›n ruhu

ise uzun kollu ç›plak bir kad›n olarak hayal ediliyordu… Bu kad›n-ilah›n

rahat etmesi için nehir kenarlar›na tafllardan ve kuru dallardan oturaklar

yap›l›rd›. Kulübeye benzeyen bu yap›lar›n içine su ilah›n› memnun et-

mek için de¤erli tafllar, hal›lar veya at tüyleri sunak olarak yerlefltirilirdi.

Özellikle bir nehri geçmeden önce (bo¤ulmaktan korumas› için) su ilah›-

na bu gibi ayinler yap›l›rd›.134

fiamanlar›n su ilah› dedikleri hayali tanr›ya olan inançlar›, aynen

"bereket tanr›s›"na inanan putperestlerin inanc›na benzemektedir. Ant-

ropolog S. M. Malinovskaya'n›n belirtti¤ine göre, fiamanlar bir yerde

bal›k avlamadan önce, avlanman›n bereketli olmas› için su ilah›na

bir hediye veya kurban sunmaktad›rlar.135

fiaman dininin bir baflka saçma inanc›, di¤er pek çok putperest

dinde de rastlanan "atefl kültü"dür. Ateflin de bir ruhu oldu¤una, bu ru-

hu hoflnut etmek gerekti¤ine inanan fiamanlar, atefle kurban veya hedi-

ye sunmak gibi geleneklere sahiptirler.

Lehtisalo adl› antropolo¤un 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde yürüttü¤ü

araflt›rmalara göre, fiamanlar ateflin canl› bir varl›k oldu¤una inan›-

yorlar, hatta onu metafizik güçleri olan yafll› bir kad›n olarak görü-

yorlard›. Ateflin alevleri bu kad›n›n hareketleri olarak anlafl›l›yordu.

E¤er birisi atefle kül atarsa veya üzerine tükürürse, ateflin öfkelenece¤i

ve sonra yang›n ç›kararak intikam alaca¤›ndan korkuluyordu. Çocuk-

lara, süt diflleri döküldü¤ünde bu diflleri atefle atmalar› ve "atefl büyü-

kanne"den yeni difller istemeleri tembihlenirdi. Ateflten ayn› zamanda

oldukça korkuluyor ve "e¤er suçluysam atefl büyükanne beni cezalan-

d›rs›n" anlam›nda yeminler ediliyordu.136

Sibirya'daki fiaman kavimlerden biri olan Tuvanlar, "atefl bayram›"

dedikleri bir bayram düzenliyorlar ve bu ayinlerde fiamanlar atefle

kurbanlar sunarak onun hoflnutlu¤unu kazanmaya çal›fl›yorlard›. Ate-
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

fle genellikle bir kuzu veya buza¤› sunulurdu. Atefle ne kadar çok ya¤

sunarlar ve onu ne kadar çok beslerlerse, gelecek y›l atefl ruhunun

kendilerine o kadar sa¤l›k ve mutluluk verece¤ine inan›rlard›.137

Yakut soyundan gelen fiamanlar ise "Uat iccite" dedikleri atefl ru-

hunu iyice gözlerinde büyütmüfller ve onu ayn› Mecusilikteki gibi bir

"atefl tanr›s›"na dönüfltürmüfllerdi. Anatolij Ignatevia Gogolev Yakutla-

r›n hayat›n› anlatt›¤› kitab›nda bu konuyu flöyle anlat›yor:

Yakutlar ateflin tüm konuflmalar› anlad›¤›n›, kendisine yap›lan dualar›

duyup cevapland›rd›¤›n› düflünürlerdi. Dolay›s›yla atefle karfl› bir say-

g›s›zl›k yapmak son derece tehlikeli addedilirdi. Atefl canl› bir ilah ola-

rak kabul edildi¤i için, onu demir bir çubukla deflmek çok büyük bir

sayg›s›zl›k say›l›rd›. Ev kad›nlar› atefli tatmin etmeye büyük önem verir-

ler, bunun için piflirdikleri her yiyecekten bir parçay› atefle sunarlard›.138

fifiaammaanniizzmmddee  KKaadd››nnllaarr››nn  ""KKiirrllii""  SSaayy››llmmaass››

fiamanlar›n bir baflka özelli¤i, kad›nlar› ve k›z çocuklar›n› manen

"kirli" varl›klar olarak görmeleriydi. Öyleki, adeta bir ilah olarak görüp

sunaklar sunduklar› ateflin, kad›nlar veya k›z çocuklar taraf›ndan üze-

rine bas›l›p sözde "kirletilmesini" yasaklam›fllard›. Rusya ‹nsan Bilimle-

ri E¤itim Üniversitesi'nde (Russian Humanities Educational Univer-

sity) Nenet dilleri uzman› olan Prof. M. Ya Barmich  kitab›nda bu konu-

yu flöyle aç›klar:

Atefl kültüyle ilgili fiaman tabular›, atefle sayg› duyma ve onu kirletmeme

mant›klar›na dayal›yd›. Öyleki insanlar›n ateflin üzerine suyu ani bi-

çimde dökmeleri, atefle do¤ru tükürmeleri veya yerdeki tozlar› atefle

do¤ru süpürmeleri yasaklanm›flt›. Atefli ve yanan odunlar› metal nesne-

lerle sertçe kar›flt›rmak da büyük sayg›s›zl›k olarak görülüyordu. Kad›n-

lar›n ve k›z çocuklar›n›n ateflin üzerine basmalar› da yasakt›, çünkü ka-

d›nlar kirli olarak görülüyor ve atefli kirletecekleri düflünülüyordu.139
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fifiaammaanniizzmm::  BBiirr  CCaahhiilliiyyee  ‹‹nnaanncc››

Görüldü¤ü gibi fiamanizm, bir cahiliye inanc›d›r. Nas›l Araplar ca-

hiliye devrinde putlara tap›nm›fllar, Allah'tan baflka varl›klarda güç

vehmederek onlar› ilah saym›fllarsa, fiamanlar da hurafelerle dolu bir

inanç içinde da¤›, tafl›, topra¤›, atefli ilah kabul ederek sapm›fllard›r. 

Cahiliyenin temel özelliklerinden biri akletmemektir. Putlara ta-

pan veya do¤adaki varl›klarda ilahl›k vehmeden kifliler, tüm bunlar›n

Allah'›n yaratt›¤› varl›klar olduklar›n›, kendi bafllar›na bir iradeleri bu-

lunmad›¤›n› anlayamad›klar›, yani akledemedikleri için, kendilerince

güçlü gördükleri varl›klara tap›n›rlar. Atefle veya Ay'a ve Günefl'e tap›-

nan insanlar›n hepsi, bu ak›ls›zl›k içinde kalm›fl ve davranm›flt›r. Allah,

Kuran-› Kerim'de yarat›lanlara tap›nan insanlar›n bu ak›ls›zl›¤›n›, Gü-

nefl'e ve Ay'a tap›nan kavimlerden söz ederken flöyle haber verir: 

Gece, gündüz, Günefl ve Ay O'nun ayetlerindendir. Siz Günefl'e de,

Ay'a da secde etmeyin. Allah'a secde edin, ki bunlar› Kendisi yaratm›fl-

t›r. E¤er O'na ibadet edecekseniz." (Fussilet Suresi, 37)

ÇÇiinn::  ÜÜçç  BBaatt››ll  DDiinniinn  YYaaflflaamm  SSaahhaass››  
Eski ça¤larda fiamanizmin bat›l inançlar› ile yo¤rulan Çin toprak-

lar›nda, daha sonra halen hüküm süren üç ayr› din egemen olmufltur:

Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm. Ancak bu üç farkl› bat›l inan›fl Çin

kültürü içinde kaynaflm›fl, birbirlerinin gelenek ve uygulamalar›n› al-

m›flt›r. Bu nedenle de Çin dinlerini inceleyen birçok araflt›rmac› bu üç

dini birlikte ele almay› tercih ederler. Bu dinlerden bir tanesi Budizm-

dir. Hinduizme tepki olarak ortaya ç›kan Budizm zaman içinde Çin

topraklar›na da girmifl, yerleflik Çin dinleriyle çok köklü bir flekilde bir-

leflmifl ve Çin Budizmi ad›n› alm›flt›r. Budizmin Buda'ya sözde bir ilah

gibi tap›nmay› öngören inan›fllar›n›, insan› yokluk ve sefalet içinde ya-

flamaya teflvik eden bat›l uygulamalar›n› ‹slam ve Budizm isimli kitab›-

m›zda detayl› olarak incelemifltik. 

Harun Yahya
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Bu üç bat›l dinin karfl›l›kl› iliflkileri, "üç din tek dindir" fleklindeki

bir Çin özdeyifliyle ifade edilmektedir. Çinlilerin büyük bölümü bu ba-

t›l inanç flekillerinin her birini di¤erinin tamamlay›c›s› olarak görürler.

Konfüçyüsçülük tamamen toplum yaflam›n› ve devlet yönetimini dü-

zenlemeye yönelik sosyal bir düzen üzerinde yo¤unlafl›rken, Taoculuk

ile Budizm ritüelleri, ayinleri, bat›l inan›fllar› ile insan›n iç dünyas›n›,

günlük yaflam›n›, ruhsal yönünü temel al›rlar. Ancak Çin'de çok say›da

Budist bulunmas›na ra¤men, bu as›ls›z inanç flekli temelde Hindu ö¤e-

ler tafl›d›¤› için Çinliler taraf›ndan milli din olarak kabul görmemekte-

dir. Bu nedenle de Çin kültürü daha ziyade Konfüçyüsçülük ve Taocu-

luk çevresinde flekillenir.

KKoonnffüüççyyüüssççüüllüükk

AAllllaahh''››nn  VVaarrll››¤¤››nn››,,  ÖÖllüümmüü  vvee  AAhhiirreett  HHaayyaatt››nn››  

GGöözzaarrdd››  EEddeenn  BBiirr  AAhhllaakkii  DDüüzzeenn

Konfüçyüsçülük günümüzde yaklafl›k 200 milyon kifli taraf›ndan

kabul gören, Çin kültürü içinde köklü bir temele sahip olan toplumsal

sistemin ad›d›r. Japonya, Burma ve Tayland gibi ülkelerde de etkin olan

bu ö¤reti, 4000 y›ll›k Çin tarihinde yer alan çeflitli bat›l dinlerin kural-

laflt›r›lm›fl ve sistemlefltirilmifl fleklinden oluflmaktad›r. 

Geleneklere dayanan ve birçok saçma ö¤retiyi içeren Çin dinleri

her çeflit hayali ilaha, atalar›n ruhlar›na, topra¤›n, sular›n, da¤lar›n, or-

manlar›n ve tabiat›n bir ruhunun oldu¤una inanma üzerine bina edil-

miflti. Bat›l ritüeller, tap›nmalar, büyücülük, falc›l›k, kahinlik Çin toplu-

mu aras›nda çok yayg›nd›. Genelde tar›mla u¤raflan Çin halk› bereket,

k›tl›k, zenginlik ve fakirlik nedeni olarak gördükleri tabiata cahilce ta-

p›n›yorlard›. Ayr›ca dünya üzerinde meydana gelen olaylar› gökteki

y›ld›zlarla ilgili gördüklerinden y›ld›zlar› da sözde birer ilah olarak ka-

bul ediyorlard›. Ölmüfl atalar›n›n ruhlar›n› ise herfleyin üstünde tutu-
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yorlard›. Onlar›n, insanlar›n yaflay›fllar› üzerinde olumlu ya da olum-

suz anlamda etkili olduklar›na ve etrafta görünmeden dolaflt›klar›na

inan›yorlard›. 

Tüm bu putlar›n yan› s›ra günümüzde Çin inan›fllar›nda "T'ien"

ad› verilen kendilerince daha yüce gördükleri bir ilah da mevcuttur.

Çinliler di¤er bütün hayali ilahlar›n T'ien'e ba¤l› oldu¤una ve onun em-

riyle çal›flt›¤›na inan›rlar. Ancak önceki bölümde de belirtti¤imiz gibi

bu inan›fl ilahi dinlerdeki tevhid inanc›na (bir ve tek olarak Allah'a

iman etmek) tamamen ayk›r›d›r, Kuran'da tarif edilen putperest top-

lumlarla ayn› özellikler tafl›maktad›r. Çünkü tevhid inanc›na sahip olan

iman sahipleri, tek güç ve kudret sahibi olarak Rabbimiz'e teslim olur,

sadece Allah'tan yard›m ister, sadece Allah'tan korkar ve her türlü ku-

sur ve eksiklikten münezzeh olan yüce Rabbimiz'i tüm kalpleriyle se-

verler. Putperestler ise Allah'tan baflka varl›klara çeflitli güçler ithaf ed-

er, onlara sayg› gösterilerinde bulunur, onlardan yard›m dilerler. Put-

perest Çin halk› da uydurma ilahlar›na tap›n›r, onlar için ayinler dü-

zenler, hediyeler ve yiyecekler sunar, ihtiyaçlar›n› onlardan talep eder-

ler. Allah atalar›n›n yolunu izleyip, fluursuzca flirk koflan insanlar›n du-

rumlar›n› Kuran'da flu flekilde haber vermektedir:

Bu (putlar ise,) sizin ve atalar›n›z›n (kendi istek ve öngörünüze göre)

isimlendirdi¤iniz (keyfi) isimlerden baflkas› de¤ildir. Allah, onlarla il-

gili 'hiçbir delil' indirmemifltir. Onlar, yaln›zca zanna ve nefislerinin

(alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa an-

dolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmifltir. (Necm Suresi, 23)

Bu bat›l geleneksel dinleri temel alan Konfüçyüsçülük, 2500 y›ld›r

Çin'de hüküm sürmektedir ve hemen her Çinlinin yaflam›nda en önem-

li yol gösterici olarak kabul edilmektedir. 

Konfüçyüsçülük Allah kat›ndan vahyedilmifl hak bir din de¤il,

Çinli düflünür Konfüçyüs taraf›ndan ortaya konan ahlaki bir sistemdir.

Harun Yahya
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Bat›'da Konfüçyüs140 ad›yla tan›nan K'ung Çeu'nun (MÖ 551-479) orta-

ya koydu¤u bu sistem, dini konulardan, ölümden, ahiret hayat›ndan

hiç bahsetmez. Zaman içinde asl› bat›la dayal› bir din halini alm›fl ve

Uzak Do¤u'nun birçok ülkesine yay›lm›flt›r. 

Çin'in Shantung eyaletinde do¤an Konfüçyüs, H›ristiyanl›¤›n do-

¤uflundan yaklafl›k befl yüz y›l önce, Chou Hanedanl›¤› döneminde

(MÖ 1027-256) yaflam›flt›r. Onun öncelikli amac› Chou Hanedanl›¤›n›n

ilk zamanlar›na özgü sözde ahlak de¤erleri tekrar canland›rmakt›. Ona

göre Chou Hanedanl›¤›n›n ilk y›llar› "alt›n ça¤"d›. O dönemin ülküleri-

ni canland›rman›n, Çin'in birli¤ini yeniden sa¤laman›n tek yolu oldu-

¤unu düflünüyordu. Bu nedenle yeni bir anlay›fl orta-

ya koymaktansa, as›rlard›r Çin topraklar›nda hüküm

süren inan›fllar›, gelenekleri, törenleri bir toplumsal

sistem haline getirmeye karar verdi. Konfüçyüs

yeni kurdu¤u bu sistemde sadece toplum düzeni-

ne a¤›rl›k verdi. Aile içi iliflkileri, ö¤renci-ö¤ret-

men iliflkisini ve halk›n devletle olan iliflkisini

belli bir zemin üzerine oturtmay› hedefle-

di. Ancak bu hedefini gerçeklefltirirken,

geçmifl dinlerde yer alan birçok bat›l

inanc› da aynen hayata geçirdi. Atala-

ra tap›nma, sunularda bulunma, ka-

d›nlar› ikinci s›n›f insan olarak gör-

me bu bat›l inan›fllardan baz›lar›yd›.

Konfüçyüs'ün Çin'de yaflanan ve

vahye dayanmayan bat›l dinlerden

miras ald›¤› daha sapk›n ö¤retiler de

mevcuttu. Geçmifl Çin dinlerinde ahi-

ret hayat›, hesap günü, kader, cennet
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ve cehennem inançlar› olmad›¤› için Konfüçyüs de yeni oluflturdu¤u

sapk›n sistemde Allah'›n ilahi kitaplar›nda bildirdi¤i bu gerçeklerden

hiçbir flekilde bahsetmedi. Kendisine bu konularda soru soranlara ce-

vap vermedi ve hiçbir yorumda bulunmad›.141 Oysa Konfüçyüs'ün kur-

maya çal›flt›¤› sistemin baflar›ya ulaflmas› mümkün de¤ildi. ‹lerleyen

bölümlerde daha detayl› olarak görece¤imiz gibi güzel bir ahlaka sahip

olabilmek ancak Allah'tan korkmakla mümkündür. Bir insan›n güzel

ahlaka sahip olmas› ve bu konuda istikrarl› olmas› için derin bir Allah

sevgisi ile birlikte güçlü bir Allah korkusu tafl›mas› gerekir. 

Chou Hanedanl›¤›n›n ilk y›llar›n›n en önemli özelli¤i olan siyasal

birlik ve siyasal güç, hanedanl›¤› oluflturan kent devletleri aras›ndaki

çat›flmalarla, kimi devletlerin yay›lmac› sald›r›lar›yla, göçebe topluluk-

lar›n ak›nlar›yla büyük ölçüde zarar görmüfltü. Konfüçyüs'ün kenti ifl-

galcilerin denetimi alt›na girmiflti. Bu dönemde Konfüçyüs küçük bir

izleyici toplulu¤unun eflli¤inde gitti¤i saraylarda yöneticilere ö¤ütlerde

bulunarak gezginci ö¤reticilik yapmaya bafllad›. K›sa zamanda toplad›-

¤› ilgi ile önce hakim oldu ard›ndan adalet bakanl›¤›nda göreve getiril-

di. Bu dönemde devlet mekanizmas›n›n iflleyiflinde Konfüçyüs'ün bat›l

toplum sistemi büyük bir güç kazand›. Ancak bir süre sonra yerlefltir-

meye çal›flt›¤› çarp›k sistem baz› çevrelerde rahats›zl›k oluflturdu ve gö-

revden çekilmek zorunda kald›. Bunun ard›ndan hayat›n›n sonuna ka-

dar çevresindeki insanlara bat›l ahlak anlay›fl›n› anlatt› ve MÖ 478 y›-

l›nda 74 yafl›ndayken öldü. 

Konfüçyüs'ün ölümünden iki yüzy›l sonra Çin'de Sung Hanedan›

kuruldu. Sung Hanedan› Çin'in bir ucundan öteki ucuna kadar bütün

eyaletleri kontrolü alt›na ald›. Ancak Konfüçyüs'ün izinden gidenleri

tasfiye etme konusunda istedikleri kadar baflar›l› olamad›lar. Bu yüz-

den, bir tanesi d›fl›nda Konfüçyüs'ün bütün kitaplar›n› yakt›lar. Ayr›ca

yüzlerce Konfüçyüs takipçisini de diri diri yakt›lar. Fakat Han Haneda-
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n› kurulunca Konfüçyüs ö¤retisine karfl› çok sayg›l› bir tutum benim-

sendi. Konfüçyüs arkas›nda hiçbir yaz›l› metin b›rakmam›flt›. Ancak

ö¤rencileri Konfüçyüs'e ait oldu¤unu iddia ettikleri sözlerden oluflan

eserler oluflturup Han Hanedan› döneminde Büyük Bilgi ve Orta Yol

Doktrini isimleriyle yay›nlad›lar.

Han ‹mparatorlu¤u zaman›nda Konfüçyüsçülük Çin'in resmi dini

haline geldi ve bu iki bin y›l kadar devam etti. Konfüçyüsçülük bu sü-

reç içinde çok büyük de¤iflimlere u¤rad›. ‹mparator "Gö¤ün O¤lu" is-

miyle (Allah'› tenzih ederiz) bu dinin baflrahibi olarak kabul edildi.
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Sapk›nca gö¤e ve yere tap›nma anlay›fl› da zaman içinde ö¤retiye dahil

edildi. As›rlar boyunca Çin ‹mparatorlu¤u'nun neredeyse tüm kurum-

lar›, gelenekleri ve yerleflik düzeni Konfüçyüs'ün bat›l ahlaki anlay›fl›-

na dayanm›flt›r. 1313'ten 1905'e kadar olan devlet görevlili¤i s›navlar›

Konfüçyüs'ün Dört Kitap diye bilinen yap›tlar›n› okumay› gerektirmifl,

1912 y›l›na kadar bu ahlaki sistemin okullarda ö¤retilmesi zorunlu ol-

mufltur. Bunun sonucunda da sadece dünya hayat›na yönelik yaflam

süren, ölüm, ahiret ve hesap günü gibi konular üzerinde hiç düflünme-

yen, mutlulu¤u sapk›n ritüellerde arayan nesiller ortaya ç›km›flt›r. 

Konfüçyüsçülü¤ün Çin toplumu üzerindeki etkisi 1911 y›l›nda

‹mparatorlu¤un ortadan kalkmas›yla zay›flad›. Mao döneminde ise

Konfüçyüsçülük büyük bir düflman olarak görüldü. Mao ilk önce ülke

içindeki tüm dini kurumlar› devlet taraf›ndan kurulan merkezi organi-
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zasyonlara ba¤lad›. Ard›ndan bu dini kurumlar› "Maoizm propaganda

merkezi" haline getirdi. Mao, tüm ibadethaneleri y›kt›, tüm dini kitap-

lar› yakt›rd›, Konfüçyüsçüleri yak›n bir takibata ald›rd›. Ancak

Mao'nun ard›ndan gelen yönetimlerde bu bask› yavafl yavafl azald›.

Özellikle de son y›llarda Çin'de Konfüçyüs bat›l prensipleri tekrar ya-

flamda yerini almaya bafllad›. Günümüzde resmi olmamakla birlikte

Konfüçyüsçülük Çin'de hala kamu hayat›ndaki güçlü konumunu de-

vam ettirmektedir. On milyon kadar mensubu bulundu¤u Japonya'da

da halk taraf›ndan büyük bir kabul görmektedir. 

KKoonnffüüççyyüüss''üünn  ‹‹sstteeddii¤¤ii  BBiirr  TToopplluumm  DDüüzzeennii  

Konfüçyüs'ün yaz›l› kaynaklarda aktar›lan yaflam› çeflitli efsane-

lerle doludur. Bunun sebebi onun yaflad›¤› döneme ait herhangi bir ya-

z›l› kayna¤›n bulunmay›fl›, tüm yaz›lanlar›n sözlü olarak aktar›lan riva-

yetlere dayanmas›d›r. Elimizde, onun ölümünden sonra gelifltirilmifl ve

pek çok yönüyle takipçileri taraf›ndan elden geçirilmifl, tahrif edilmifl

ve yeniden düzenlenmifl aç›klamalar vard›r. Konfüçyüsçülük dendi¤i

zaman herkesin akl›na bu özdeyifller gelir. Konfüçyüs'e atfedilen özde-

yifllerin ona ait olup olmad›¤›n› saptamak da mümkün de¤ildir. Ancak

Konfüçyüsçülü¤ün temel inan›fllar›n› bu sözlerden anlamak mümkün-

dür. 

❖ Allah ‹nanc› ve Konfüçyüs
Konfüçyüs hakk›nda yaz›lan eserlerde onun Allah inanc›na sahip

oldu¤u, "Gök Tanr›s›" olarak isimlendirdi¤i yarat›c› bir varl›¤a inand›-

¤› yönünde aç›klamalara rastlamak mümkündür. Ancak Konfüçyüs'e

ait oldu¤u iddia edilen kitaplarda, özdeyifllerde Allah inanc›ndan he-

men hiç bahsedilmemektedir. Konfüçyüs insanlara erdemli birer birey

olmay› ö¤ütlemekte, toplum düzenini bozan davran›fllar› tarif etmekte,
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insanlar aras›ndaki iliflkileri düzenleyen kurallar getirmektedir. Bunun

d›fl›nda bir aç›klamada bulunmaz, sorulan sorulara cevap vermez, hat-

ta ölüm, kader gibi konulardaki sorular› gözard› eder. Bu anlay›fl› da

"her insan›n do¤ufltan iyi oldu¤u, bu nedenle de ilahi bir yol gösterici-

ye gerek olmad›¤›" yönündeki sapk›n bir inan›fla dayand›r›r. 

Oysa güzel bir ahlaka sahip olabilmek ancak Allah'tan korkmakla

ve O'nun emirlerine kesin olarak boyun e¤mekle mümkündür. Bir in-

san›n güzel ahlaka sahip olmas› ve bunu kararl›l›kla sürdürebilmesi

için, derin bir Allah sevgisi ile birlikte güçlü bir Allah korkusu tafl›ma-

s› gerekir. Allah'tan gere¤i gibi korkabilmek ise, Allah'›n büyüklü¤ünü,

flan›n› ve azametini, sonsuz ilim ve kudretini, kullar› üzerindeki kay›t-

s›z flarts›z güç ve hakimiyetini, diledi¤ini diledi¤i gibi gerçeklefltirebi-

lece¤ini sürekli ak›lda tutmakla, Allah'›n vaadine, tehdidine, hesap gü-

nüne, cezas›n›n fliddetine, cehennem azab›n›n sonsuzlu¤una kesin ola-

rak iman etmekle mümkündür. Bu iman, güçlü bir Allah korkusunu

do¤urur. Bu korku da insan›n tüm tav›r ve davran›fllar›n›, hareket ve

konuflmalar›n› Allah'›n be¤endi¤i, hoflnut oldu¤u ahlak do¤rultusunda

düzenlemesini sa¤lar. Allah'tan korkan kifli O'nun s›n›rlar›n› korumaya

karfl› derin bir hassasiyet içinde olur.

Allah'tan korkmayan insanlar ise, Allah'›n be¤enmedi¤i her türlü

tavr› gösterebilirler. Örne¤in Konfüçyüsçülü¤ün kurallar›na uyan bir

insan, kiflisel ç›karlar›yla çat›flt›¤›nda kolayl›kla bu toplumsal kuralla-

r›n tersini yapabilir. Dürüst olmas› gereken yerde yalan söyleyebilir, ih-

tiyaç içindeyken h›rs›zl›k yapabilir, rüflvet verebilir. Çünkü onu engel-

leyen hiçbir fley yoktur. Allah'a hesap verece¤ini unutmufl bir insan›n

dürüstlük göstermesi, insanlara fedakarl›kta bulunmas›, adil ve na-

muslu olmas›, k›sacas› güzel ahlakl› olmas› için hiçbir nedeni yoktur.

Onun tüm ahlak›n› yaln›zca kendi kiflisel h›rslar› ve ç›karlar› flekillen-

dirir. Ve ölümlü insanlara güzel ahlak göstermenin onun için bir anla-
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m› olamaz. Allah'›n kadrini gere¤i gibi takdir edemedi¤inden, Allah'›n

azab› onun için cayd›r›c› bir unsur olmaz. Allah'tan korkmad›¤› ve kar-

fl›l›k görece¤ini düflünmedi¤i için haddi aflmada, insanlara zalimce bir

tav›r göstermede hiçbir s›n›r tan›maz ve alabildi¤ine azg›n bir karakter

sergiler. Allah'›n azametini ve intikam alaca¤›n› akl›na getirmedi¤i için

rahatl›kla Allah'›n s›n›rlar›n› aflar. Bu nedenlerden dolay› Allah korku-

su olmayan insanlar, hangi toplumsal sistem içinde yaflarlarsa yaflas›n-

lar, her türlü günaha ve ahlaki bozuklu¤a aç›kt›rlar. 

Allah inanc›na ve korkusuna sahip olmayan insan için tüm dünya

kaos ve belirsizliklerden oluflur. Herfleyin tesadüfler sonucu geliflti¤ini,

etraf›nda olup biten olaylar›n da bafl›bofl iflledi¤ini san›r. Bu durumda

hiçbir zaman gerçek bir emniyet ve huzur duygusu yaflayamaz. Çünkü

her an bafl›na bir fleyler gelebilece¤ini, onu üzecek, y›pratacak, zarar ve-

recek olaylar›n geliflebilece¤ini düflünür. Gelecekle ilgili say›s›z endifle-

leri ve korkular› vard›r. Örne¤in amans›z bir hastal›¤a yakalanabilir,

tüm paras›n› kaybedebilir ya da sevdi¤i bir insandan ayr›labilir. Veya

hiç ummad›¤› felaketler kendisinin ya da yak›nlar›n›n bafl›na gelebilir.

Tüm bu muhtemel olaylar› kontrolsüz zannetti¤i için her birinden ayr›

ayr› endifle ve tedirginlik duyar. Her birini kendi kontrolü alt›na alma-

n›n mümkün olmad›¤›n› da bildi¤i için büyük bir çaresizlik ve ümitsiz-

lik içine düfler. Etraf›nda kendisini ezmeye, alt etmeye çal›flacak say›s›z

rakipleri vard›r. Bunlarla bafla ç›kabilmesi mümkün de¤ildir. ‹nsanlar›n

kendisi hakk›nda ne düflündü¤üne kadar herfleyi tek tek hesaplamak

zorundad›r. Bu, ona tarifsiz bir gerilim ve stres yaflat›r. Oysa yaln›zca

Allah'tan korkan bir insan sayd›¤›m›z bu korkular›n hiçbiriyle muha-

tap olmaz. Allah korkusu ve iman bu korkular›n hepsini ortadan kald›-

r›r. Herfleyin sahibinin ve yarat›c›s›n›n Allah oldu¤unu, olaylar›n

Allah'›n kontrolünde ve çizdi¤i kader do¤rultusunda geliflti¤ini, Ken-

disi'ne inan›p güvenen kullar›n› Allah'›n koruyup kollayaca¤›n› bilmek
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iman eden bir insan› her türlü korku ve ba¤›ml›l›ktan özgürlü¤e kavufl-

turur. Bu nedenledir ki, Hz. ‹brahim, putperest olan babas›n›n bat›l

inanc›n› flöyle vurgulam›flt›r:

Hani (‹brahim) babas›na demiflti: "Babac›¤›m, iflitmeyen, görmeyen ve

seni herhangi bir fleyden ba¤›ms›zlaflt›rmayan fleylere niye tap›yorsun?

(Meryem Suresi, 42)

❖ Sadece Dünya Hayat›na Dair Konular 
Üzerinde Durmak
Konfüçyüs yukar›da bahsetti¤imiz gibi ölüm, ahiret hayat›, cennet

cehennem inanc› ve kader gibi konulardan hiç bahsetmemifltir. Onun

için öncelikli olan her zaman toplum düzeni olmufltur. Kendisine ölüm-

le, kaderle ilgili sorulan sorulara hiç ilgi göstermemifl, bu konular› dü-

flünmenin gerekli olmad›¤›n› ifade etmifltir. Ölüm hakk›nda yorum

yapmaktan her zaman uzak durmufl, insanlar› Allah korkusundan ve

ahiret inanc›ndan uzaklaflt›rarak sadece dünyadaki hayatlar› için çaba

sarf etmeye yöneltmifltir.

Oysa ölüm ve öldükten sonra insan›n nelerle karfl›laflaca¤› hakk›n-

da hiç düflünmemek çok büyük bir yan›lg›d›r. Çünkü hiçbir insan›n

ölümden kaç›fl› mümkün de¤ildir. Her canl› varl›k bir gün ölmek üze-

re do¤ar. Kimileri çok küçük yaflta, kimileri genç, kimileri de ileri yafl-

larda bu dünyay› terk ederler. Kimsenin sahip oldu¤u mal›-mülkü, ser-

veti, makam›, flöhreti, kuvveti ve güzelli¤i ölümü kendisinden uzaklafl-

t›ramaz. Allah bir ayetinde flu flekilde buyurmufltur:

Andolsun, sizi ilk defa yaratt›¤›m›z gibi (bugün de) 'teker teker, yapa-

yaln›z ve yal›n (bir tarzda)' Bize geldiniz ve size lutfettiklerimizi arka-

n›zda b›rakt›n›z… (Enam Suresi, 94)

Herkes istisnas›z ölüme boyun e¤mifltir ve bundan sonra da e¤-

meye devam edecektir. Konfüçyüsçülükte de oldu¤u gibi baz› insanlar
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ölümü düflünmemekle kazançta olduklar› yan›lg›s›na düflerler. ‹nsanlar

aras›nda düflünülmedi¤i sürece, ölümle karfl›lafl›lmayaca¤› gibi bat›l bir

inanç geliflmifltir. Kuran'da bu durum flu ayetle haber verilir:

De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz sizinle kar-

fl›lafl›p-buluflacakt›r. Sonra gayb› da, müflahede edilebileni de bilen

(Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yapt›klar›n›z› haber verecektir."

(Cuma Suresi, 8)

Oysa bu kifliler, hayattayken ölümü düflünmekten ne kadar kaçar-

larsa, ölümün gerçe¤iyle karfl›laflt›klar›nda yaflayacaklar› azap da o ka-

dar fliddetli olur. Bu dünyadaki gafletleri ne kadar büyükse, ölüm an›n-

da, k›yamet gününde ve ebedi azaptaki dehflet, flaflk›nl›k ve azaplar› o

derece büyük olur.

❖ Atalara Tap›nma
Konfüçyüs aile içindeki iliflkileri geleneksel Çin dinlerinden yola

ç›karak yeni bir sisteme oturtmufltur. Ancak eski Çin dinlerinden kay-

naklanan atalara sayg› konusundaki bat›l uygulamalar› da bu sistemin

içine dahil etmifl, törenler ve kurban ayinleri yeni kurulan sistemin

önemli bir parças› haline gelmifltir. 

Konfüçyüsçülükte atalar›n ruhlar›na tap›nma önemli bir yer tutar.

Geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de Çin'de evlerde atalara ait bir kö-

fle bulunmaktad›r. "Ecdad levhalar›" ad› verilen tabletler bu köflede sak-

lan›r. Levhalarda ölmüfl atalar›n isimleri yaz›l›r. Çinliler bu levhalar›n

önünde kurban takdim eder, adaklarda bulunurlar, dü¤ün merasimleri

burada yap›l›r. Meyveler, flarap, piflirdikleri yemekler bu levhalar›n

önüne konur. Atalar›n ruhlar›n›n buralarda dinlendiklerine inan›rlar.

Bunun yan› s›ra her yerel toplulu¤un ortak atalar› için y›lda iki kez

ayinler düzenlerler. Danslar ve müziklerle atalar›n› mutlu etmeye çal›-

fl›rlar. Bu sayg› gösterilerinin nedeni ruhlar›n ancak bu flekilde mutlu
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olaca¤›na, huzur bulabileceklerine olan bat›l inançlar›d›r. Hiç kimse bu

sunularda bulunman›n ak›l ve mant›kla ne kadar çeliflti¤i üzerinde dü-

flünmez. Kendileriyle iletiflim kurdu¤una inand›klar› ruhlar›n hiçbir

güçleri olmad›¤›n›, insan hayat› üzerinde hiçbir etkileri olamayaca¤›n›

ak›llar›na getirmezler. Gözleri kapal› bir flekilde, fluursuzca, ezbere bil-

dikleri ritüelleri yerine getirirler. Bir kiflinin rasyonel bir e¤itim görme-

si, bilimsel düflünceyle ilgilenmesi de ayn› mant›k d›fl› ritüelleri uygu-

lamas›n› engellemez. Çünkü atalar›n ruhuna ibadet, tüm Çin halk› için

yerine getirilmesi gereken kesin bir emir gibidir. 

Konfüçyüs de sözde onurland›rmak amac›yla ad›na ayinler dü-

zenlenen ruhlardan biridir. Günümüzde Konfüçyüs için düzenlenen

ayinler ayn› flekilde devam etmektedir. Pekin ‹mparatorluk Üniversite-

sindeki bir tap›nakta Konfüçyüs'ün tabletleri bulunmaktad›r. Ve sene-
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de iki kez imparator bu tap›na¤a resmi bir heyet eflli¤inde giderek yi-

yecekler sunmakta ve sayg›s›n› ifade eden konuflmalar yapmaktad›r.142

Atalara tap›nma derecesinde sayg› ve sevgi gösterilerinde bulun-

ma Çin dinlerinde putperest bir ritüel halini alm›flt›r. Çin toplumu in-

sanlar› sözde kutsallaflt›r›p, hayali bir ilah olarak kabul etme yönünde-

ki inan›fllar› atalar›ndan miras alm›flt›r ve ayn› sapk›nl›¤› as›rlard›r de-

vam ettirmektedir. Do¤ru olup olmad›¤›n› düflünmeden yüzy›llard›r

bu anlams›z ritüeli uygulamaktad›rlar. Allah ayetlerde geçmifl kavim-

lerin de atalar›n›n sapk›n uygulamalar›n› devam ettirdiklerini flu flekil-

de bildirmektedir:

Çünkü onlar, atalar›n› sap›k kimseler olarak bulmufllard›. Kendileri de

onlar›n izleri üzerinde koflturup-duruyorlard›. (Saffat Suresi, 69-70)

Konfüçyüs'ün yerlefltirmek istedi¤i ahlaki sistem yukar›da sayd›-

¤›m›z bat›l özelliklerinin yan› s›ra Kuran ahlak›yla uyan birtak›m ö¤üt-

leri de içermektedir. Toplumdaki düzeni sa¤lamay›, insanlar aras›nda-

ki iliflkileri sevgi ve sayg› temeline oturtmay›, sorumluluk bilincini

oluflturmay› ve dürüst, çal›flkan bireyler oluflturmay› hedefleyen Kon-

füçyüs, Çin toplumunda ahlaki anlamda baz› anlay›fllar›n oluflmas›nda

önemli bir rol oynam›flt›r. Bunlardan baz›lar› flu flekildedir:

❖ Aile iliflkilerine önem vermifltir. Çocu¤un ebeveynlerine, ebe-

veynlerin de çocuklar›na sevgi ve sayg› ile yaklaflmas›n›n önemi üze-

rinde durmufltur. 

❖ Her bireyin kendi sorumlulu¤unu eksiksizce yerine getirmesini

ö¤ütlemifl, sorumluluk bilincinin toplumun ilerlemesindeki rolüne dik-

kat çekmifltir. Her insan›n görevini gerekti¤i gibi yapmas›n›n toplumsal

sorunlar›n çok büyük bir bölümünü çözece¤ini söylemifltir.

❖ Konfüçyüs'ün iyilik kavram›n›n merkezinde "yen", yani iyilik-

severlik ya da insan sevgisi düflüncesi vard›r. ‹nsanlar›n birbirlerine iyi-

lik yapmalar›n›, fedakarl›kta bulunmay›, sevgi dolu olmay› tavsiye et-

mifltir. 
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❖ Sadakatin üzerinde durmufl, aile içinde, ifl hayat›nda, devletle

iliflkilerde ve arkadafll›klarda sad›k olmay› tavsiye etmifltir.

❖ ‹nsan iliflkilerinde adaletle davranmay›, adaletsizli¤e de adalet-

le karfl›l›k vermeyi ö¤ütlemifltir.

❖ "Kiflinin kendisine yap›lmas›n› istemedi¤i fleyi baflkalar›na da

yapmamas›" yönündeki tavsiyesi Konfüçyüsçülü¤ün temel özellikle-

rinden birini oluflturmufltur.

Bu olumlu özellikler Konfüçyüsçülü¤ün bir ahlak felsefesi olarak

kabul edilmesinde önemli rol oynam›flt›r. Ancak belirtti¤imiz gibi, son-

suz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'e iman üzerine bina edilmemifl

ve Allah korkusu üzerine kurulmam›fl bir felsefenin insanlar› kurtulu-

fla götürmesi mümkün de¤ildir. ‹nsanlar ancak Allah'a samimiyetle

iman edip teslim olduklar›nda hem dünya hayat›nda hem de ahiret ha-

yat›nda gerçek mutlulu¤a ulaflabilirler. 

TTaaooiizzmm

TTaabbiiaattaa  vvee  AAttaallaarr››nnaa  TTaapp››nnaann  BBaatt››ll  BBiirr  DDiinn

Önceki bölümde de vurgulad›¤›m›z gibi Konfüçyüsçülü¤ün orta-

ya ç›k›fl›yla Çin toplumu üzerindeki etkisini yitiren fiamanizm, bir süre

sonra Taoizm ad› alt›nda toplum içindeki yerini ald›. Taoizm as›rlard›r

süregelen bat›l Çin kültürünü temsil ediyordu. Nitekim Konfüçyüsçü-

lük devlet kadrolar› ve e¤itimli kesimler üzerinde daha etkili olurken,

Taoizm her zaman genifl kitleleri içine alan popüler bir inanç oldu. 

Taoizm günümüzde Çin, Japonya, Kuzey ve Güney Kore'de yay-

g›n bir din olmas›na karfl›n, taraftarlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u Güney

Kore'de yaflamaktad›r. Dünya üzerinde yaklafl›k olarak 20 milyon civa-

r›nda Taoist oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu say› baz› istatistiklerde 95

milyona kadar ç›kmaktad›r. Çünkü Çin'de çeflitli dinler birbirine kar›fl-

m›flt›r ve Taoistlerin tam olarak say›s›n› belirlemek mümkün de¤ildir.

322



Taoizm sadece Uzak Do¤u ülkeleriyle s›n›rl› kalmam›fl, dünyan›n dört

bir yan›ndaki insanlar üzerinde etkili olmufltur. Ancak bu etki Taoizmi

bir din olarak kabul etmekten ziyade, Tao kültürünün çeflitli ö¤elerini

kabul etmek fleklinde olmufltur. Örne¤in akupunktur, bitkisel tedavi,

fal, meditasyon, astroloji gibi Taoist ö¤retilerin Bat› kültürü üzerinde

köklü etkileri vard›r. 

Taoizmin MÖ 500'lü y›llarda yaflad›¤› düflünülen, fakat yaflam›

hakk›nda hiçbir bilgi bulunmayan, (hatta yaflay›p yaflamad›¤› dahi

flüpheli olan) Lao-Tse isimli bir kifli taraf›ndan kuruldu¤u kabul edilir.

Çeflitli kaynaklarda Lao-Tse'nin bir arfliv memuru oldu¤u, yaflland›¤›n-

da Bat›ya göç etti¤i, Tao ve Fazilet isimli kitab›n› ise bir gümrükçüye

yazd›rd›¤› iddia edilir. Taoistler Tao-teh-King isimli bir metni kutsal ka-

bul ederler. ‹ki bölümden oluflan bu metin yaklafl›k 5000 kelimedir. Bu

kitab›n Lao-Tse taraf›ndan yaz›ld›¤› kabul edilir. 

TTaaooiizzmm  HHuurraaffeelleerree  DDaayyaall››  BBiirr  AAllddaann››flfltt››rr

Taoizm insanlar› bar›fla, huzura ve dengeli yaflama götüren bir yol

olarak sunulur. Oysa bu tan›m gerçekleri yans›tmaz. Çün-

kü mistik Taoist kavramlar ve felsefi yorumlar›n insa-

n› amaçs›zl›¤a, eylemsizli¤e, bofl u¤rafl›lara, büyü ve

fal gibi bat›l inançlara sürüklemekten baflka bir so-

nucu yoktur. 

As›rlard›r kuflaktan kufla¤a aktar›lan gele-

neklerin, Konfüçyüsçülü¤ün ve Budizmin etki-

siyle flekil de¤ifltiren Taoizmin tan›m›n› yap-

mak zordur. Genel kabul gören tan›ma göre

Tao insan›n hayat› boyunca izlemek zo-
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runda oldu¤u yoldur. Yani çeflitli prensipler üzerine kurulu olan bir

davran›fl fleklidir. Ancak bu prensipler Allah'›n vahyine dayanmayan,

insan yap›m› prensiplerdir. Bu nedenle de içinde birçok çeliflkiler, saç-

mal›klar, ak›l ve mant›kla ters düflen izahlar bulunmaktad›r. 

Taoistler insan›n, Tao olarak adland›rd›klar› kozmik sürecin bir

parças› oldu¤una inan›rlar. ‹nsan›n hayattaki en temel seçimi ise bu

gerçe¤i kabul edip Tao ile bir olmak ya da direnip Tao'nun d›fl›nda kal-

makt›r. Onlara göre insan Tao'dan var olmufltur ve Tao'ya geri dönecek-

tir. Bu bat›l inan›fla göre Tao, herfleyin temeli olan, varl›¤› var eden bir

güç olarak kabul edilir. Ama Taoizm sonsuz güç ve kudret sahibi olan

Allah inanc›na sahip de¤ildir. Tao, dünyay› yöneten sebep olarak kabul

edilir. Ama bir bilinci, ruhu, kimli¤i olmayan bu soyut "yönetici se-

bep"in, evrendeki ve do¤adaki ola¤ünüstü denge, tasar›m ve düzeni

nas›l sa¤lad›¤› sorusu cevaps›zd›r. Taoistler Allah'›n mutlak varl›¤›n›

kabul etmektense, "Tao" gibi hayali bir kavrama inanmaktad›rlar. 

Yine de Taoizmin mistik atmosferi kimileri taraf›ndan ilgi çekici

bulunmakta, bu nedenle de Tao kültürü toplum içinde kolayl›kla yay›l-

maktad›r. Oysa Taoizm tamamen süslü, felsefi cümlelerden oluflan, in-

sanlar› ak›l ve mant›kla hareket etmekten uzaklaflt›ran, bat›l inançlarla

dolu bir hayat kurmaya yönelten sapk›n bir inan›flt›r. Taoist yorumlar

ne bir delile dayanmaktad›r, ne de akla uygun bir temele. Örne¤in Ta-

oizmin bir di¤er temel inan›fl› "yin" ve "yang" kelimeleriyle özetlenir.

Taoistler için bu iki kelime çok fley ifade etmektedir. Onlara göre evren-

deki hayat yin ve yang ad›n› verdikleri bir prensip üzerine kuruludur.

Yang dünyada var olan, Yin ise dünyada var olmayand›r. Yin, dünyay›

oluflturan nefes olarak kabul edilir. So¤uk, fleytani, karanl›k ve negatif

enerji olarak tarif edilir. Yang ise s›cak, iyi, ›fl›k ve pozitif gibi prensip-

lerle tarif edilir. Taoist felsefenin anlat›ld›¤› eserlerde "Yin olmadan

Yang, Yang olmadan Yin yoktur ve do¤adaki herfleyin Yin ve Yang'› ol-
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mal›d›r"  gibi cümlelerle s›k s›k karfl›lafl›l›r. Oysa sanki büyük bir anlam

tafl›yormufl gibi söylenen bu cümleler, Allah'›n bildirdi¤i gerçeklere da-

ir hiçbir bilgi vermezler. 

Taoculuk putperest bir dindir ve akla gelebilecek hemen herfleyi

ilah olarak benimsemektedir. Önünde e¤ilip ibadette bulunduklar› her

hayali tanr›n›n Tao'nun bir yönünün yans›mas› oldu¤una inan›rlar. Ör-

(üstte) Tao felsefesinin
özünü oluflturan, ancak
hayat›n gerçe¤ine dair
hiçbir bilgi vermeyen
yin-yang felsefesini
sembolize eden bir t›l-
s›m. 
(Yanda) 17. yüzy›la ait
tabloda yafll›lar ve ço-
cuklar bat›l yin-yang
sembolünü çal›fl›rken
tasvir edilmifltir. 
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ne¤in Yu-huang, Taoistlerin en önemli hayali tanr›lar›ndand›r. Tüm di-

¤er tanr›lar›n ona adeta "rapor verdi¤ine" inan›rlar. Bu sapk›n inanca

göre Yu-huang her y›l di¤er hayali tanr›lar›n performanslar›n› gözlem-

ler. Performanslar›na göre ya yeni görevlere yükseltir, ya da cezaland›-

r›r. Ancak ilginçtir ki Taoistler bu putlara da dua etmez, hayali tanr›la-

r›n bir sorunu çözebilece¤ine de inanmazlar. Onlar sorunlar›n sadece

gözlem, ruhlarla ba¤lant›, büyü, fal ve meditasyon gibi yöntemlerle çö-

zülece¤ine inan›rlar. Bir Taoistin, önemli ruhlar›n isimlerini, rütbelerini

ve güçlerini bilmek, meditasyon ve imgeleme yöntemleriyle onlar›

yönlendirebilmek için e¤itimden geçmesi gerekmektedir.143

Canl› ya da cans›z
her varl›¤› sözde ilah
edinen Taoistler, bu
yapt›klar›n›n ne ka-
dar büyük bir sap-
k›nl›k oldu¤unun far-
k›nda olamayacak
kadar fliddetli bir bü-
yüye kap›lm›fllard›r.
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Taoistlerin evlerinde birçok putun tasviri dolaplar içine yerlefltiri-

lir. Ancak bu putlar her Taoiste göre de¤ifliklik gösterir. Taoistlerin ço-

¤u hayali savafl tanr›s› Kvan-Ti ile tüccarlar›n tanr›s› kabul edilen haya-

li zenginlik tanr›s› Sai Shin'e tapmaktad›rlar. Hinduizm, Caynizm, fiin-

toizm gibi bat›l dinlerinde görülen müflrik anlay›fl Taoizmde de köklü

bir flekilde yer etmifltir. Tafltan, tahtadan heykellere ibadet etmenin, on-

lara sunularda bulunman›n ne kadar büyük bir sapk›nl›k ve ak›ls›zl›k

oldu¤unu kitap boyunca birçok kez aç›klad›k. Ancak Allah Kuran ayet-

lerinde bu pagan anlay›fltaki topluluklar›n tarihin her döneminde var

olduklar›n› bize haber vermifltir. Taoistlerin de bu topluluklardan bir

farklar› yoktur. Allah Kuran'da ‹srailo¤ullar› ile ilgili bir örnek vermifl-

Resimlerdeki sapk›n Ta-
oist fiamanlar, çeflitli
danslar eflli¤inde tedavi
ve ruh ç›karma gerçek-
lefltirilebildi¤i aldat-
macas›na baflvurmak-
tad›rlar. 
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tir. Hz. Musa ile birlikte Firavun'un kavminden kurtulan ‹srailo¤ullar›

yolculuklar› s›ras›nda puta tapan bir kavimle karfl›laflm›fllar ve Musa

Peygamberden kendilerine ayn› flekilde bir put yapmas›n› istemifller-

dir. Bu durum Kuran'da flöyle bildirilir:

‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤ilmek-

te olan bir toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onlar›n

ilahlar› (var; onlar›n ki) gibi, sen de bize bir ilah yap." O: "siz gerçek-

ten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. Onlar›n içinde bulun-

duklar› fley (din) mahvolucudur ve yapmakta olduklar› fleyler (ibadet-

ler) de geçersizdir." (Araf Suresi, 138-139)

Görüldü¤ü gibi ‹srailo¤ullar› cahilce bir tav›r gösterip, gözleriyle

gördükleri, önünde e¤ilecekleri, belki de çevresinde sapk›nca törenler

yapacaklar› bir ilah istemektedirler. Bu durum onlar›n cehaletlerinin,

Allah'›n kadrini takdir edemediklerinin ve kavrayamad›klar›n›n gös-

tergesidir. Hz. Musa kendilerine gerçe¤i aç›klad›¤› halde peygamberle-

ri yanlar›ndan ayr›l›r ayr›lmaz hemen kendilerine yeni putlar edinmifl-

lerdir. Bu, çok büyük bir sapk›nl›kt›r. Nitekim bu davran›fllar›n›n ard›n-

dan piflmanl›¤a kap›ld›klar›, Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

(Tura gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan bö¤ür-

mesi olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler. Onun kendi-

leriyle konuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-iletmedi¤ini (hi-

dayete erdirmedi¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›) edindiler de, zulme-

denler oldular.

Ne zaman ki (yapt›klar›ndan dolay› piflmanl›k duyup, bafllar›) elleri

aras›na düflürüldü ve kendilerinin gerçekten flafl›r›p-sapt›klar›n› gö-

rünce: "E¤er Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi ba¤›fllamazsa ke-

sin olarak hüsrana u¤rayanlardan olaca¤›z" dediler. (Araf Suresi, 148-

149) 

Ancak Allah'›n buza¤›y› ilah edinen ve bundan sonra tevbe etme-

yenlere verdi¤i cevap flöyledir:
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fiüphesiz, buza¤›y› (tanr›) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya

hayat›nda bir zillet yetiflecektir. ‹flte biz, 'yalan düzüp-uyduranlar›'

böyle cezaland›r›r›z. (Araf Suresi, 152)

Yukar›daki ayetten de anlafl›lmaktad›r ki Allah Kendisi'ne flirk ko-

flanlar› diledi¤i takdirde affetmemektedir. Çünkü ayette de ifade edil-

di¤i gibi Allah'a flirk koflanlar asl›nda yalan düzüp uydurmaktad›rlar.

Bir ve tek olan ilah›n Allah oldu¤u apaç›k bir gerçekken, onlar sahte

ilahlar edinmektedirler. Bu uydurma ilahlar›n önünde bel büküp e¤il-

mek ise Allah'a karfl› ifllenmifl çok çirkin bir suçtur. Taoistlerin durumu

da tarih boyunca yaflam›fl tüm putperestlerle ayn›d›r. Onlar da hurafe-

lerle, bat›l ö¤retilerle beyinleri uyutulmufl, içinde bulunduklar› büyük

sapk›nl›¤› fark edemeyen kimselerdir. Dünya hayat›n›n gerçeklerinden

kendilerini tamamen soyutlam›fl, büyülenmifl bir flekilde atalar›n›n din-

lerine sar›lm›fllard›r. Oysa bu bat›l inançlar›n› bir kez sorgulamalar›,

ak›l ve vicdanlar›n›n sesini dinleyerek as›rlard›r süregelen ö¤retilerini

yarg›lamalar›, geleneklerini izlemeyi de¤il do¤ru yolu bulmay› hedef-

lemeleri gerekir ve böylece hiç flüphesiz Allah'›n varl›¤›n›, sonsuz kud-

retini ve merhametini fark edeceklerdir. 

ÇÇiinnlliilleerriinn  BBeeyyhhuuddee  ÖÖllüümmssüüzzllüükk  AArraayy››flflllaarr››

fiamanlar›n en büyük hedeflerinden biri dünya hayat›nda ölüm-

süzlü¤e giden yolu bulmak, büyüler, t›ls›mlar ve çeflitli kar›fl›mlarla in-

san› ölümsüz k›lmakt›. Taoistler bu sapk›n inan›fl› fiamanlardan miras

alm›fl ve ölümsüzlük aray›fl›ndan hiç vazgeçmemifllerdir. Martin Pal-

mer, World Religions, A History of Faith (Dünya Dinleri, ‹nanc›n Tarihi)

isimli eserinde bu inan›fl› flu flekilde aç›klar:

Taoistler ritüeller ve baz› dietlerle insan vücudunu ölümsüz bir vücuda

dönüfltürebilecekleri gibi bir inan›fla sahiptirler. Çin mitolojisinde insa-

nüstü güçler ve ölümsüzlük aray›fl› çok önemli bir yer tutar. Çin efsane-
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lerinde, filmlerinde yer alan uçan, üstün güçlere sahip ve ölmeyen karak-

terler bu inan›fllar› temsil ederler. Kimi inan›fllara göre baz› yiyecekler ya

da içecekler insan› ölümsüz yaparken, baz›lar›na göre günlük meditas-

yonlar insan› ölümsüz k›lar.144

‹flte Taoizmin özü de bu al›nt›da gizlidir. Taoistler as›rlar boyunca

bitkilerle yapt›klar› çeflitli kimyasal kar›fl›mlarla ölümsüzlük aray›fl›

içinde olmufllard›r. Gelifltirdikleri beslenme yöntemleri, egzersizler,

masaj flekilleri hep bu aray›fl›n sonuçlar›d›r. Belki bu çal›flmalar eczac›-

l›k alan›nda büyük geliflmelere vesile olmufltur, ancak onlar›n beyhude

ölümsüzlük aray›fllar› her zaman için büyük bir hüsranla sonuçlanm›fl-

t›r ve her zaman da bu flekilde sonuçlanacakt›r. Bu çal›flmalarla insan›n

sa¤l›¤›n› korumas›n›n d›fl›nda bir sonuç alabilmeleri mümkün de¤ildir.

Çünkü Allah her insan› bir ecel ile yaratm›flt›r. Dünya hayat›nda dene-

meden geçirilen insan mutlaka ölecektir. Allah ayetlerde flu flekilde bil-

dirmektedir:

Taoistler, tap›naklarda yap›-
lan garip danslarla tabiat›n
hayali enerjisini elde edebi-
lecekleri ve güç kazanabile-
cekleri yönünde ak›l d›fl› bir
inanca sahiptirler.



Senden önce hiçbir beflere ölümsüzlü¤ü vermedik; flimdi sen ölürsen

onlar ölümsüz mü kalacaklar? Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle

de, hay›rla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Biz'e döndürülecek-

siniz. (Enbiya Suresi, 34-35)

Kuran'da tarih boyunca ölümsüzlü¤e ulaflmak, bin y›l yaflat›lmak

isteyen insanlardan da bahsedilmektedir. Bir ayette flu flekilde buyurul-

maktad›r:

Andolsun, onlar› hayata karfl› (di¤er) insanlardan ve flirk koflanlardan

(bile) daha ihtirasl› bulursun. (Onlardan) Her biri, bin y›l yaflat›ls›n is-

ter; oysa bunca yaflamas› onu azaptan kurtarmaz. Allah, onlar›n yap-

makta olduklar›n› görendir. (Bakara Suresi, 96)

Zaman›n ilerlemesine ra¤men kendini yafllanmaya ve ölüme kar-

fl› koruyabilmifl tek bir insan yoktur. Ölmeyecek tek bir insan da yok-

tur. Çünkü insan kendi bedeninin ve kendi hayat›n›n sahibi de¤ildir.

Yaflamaya karar verip hayat›n› kendisinin bafllatmam›fl oluflu, bunun

bir göstergesidir. Bir di¤er göstergesi ise, hayat›n› sona erdiren ölüme

müdahale edemeyiflidir. Hayat›n sahibi, onu verendir. Ve O, diledi¤i

zaman da o hayat› geri al›r. Günümüzden önce yaflam›fl olanlar›n da flu

anda yaflamakta olanlar›n da bafllar›na gelmifl ya da gelecek olan bir

sondur ölüm. Kimse kendini bu kaç›n›lmaz sondan kurtaramaz. Ku-

ran'da, bu konu flu flekilde bildirilir:

Her nefis ölümü tad›c›d›r. K›yamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce

ödenecektir. Kim ateflten uzaklaflt›r›l›r ve cennete sokulursa, art›k o

gerçekten kurtulufla ermifltir. Dünya hayat›, aldat›c› metadan baflka bir

fley de¤ildir. (Al-i ‹mran Suresi, 185)

Bu dünya insanlar›n e¤itim yeridir. Allah insanlara dünyada çeflit-

li sorumluluklar yüklemifl ve onlara gözetmeleri gereken s›n›rlar› bil-

dirmifltir. ‹nsan, bu s›n›rlar› gözetti¤i, emredilenleri yerine getirip, ya-

saklanan fleylerden sak›nd›¤› ölçüde ruhen olgunlafl›r, akl› ve fluuru ge-

liflir. Bafl›na gelen olaylara sabretmesini, hiçbir durumda Allah'›n dinin-

Harun Yahya

331



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

332

den taviz vermemeyi, her durum karfl›s›nda Allah'a yönelip dönmeyi,

yaln›z O'ndan yard›m istemeyi ö¤renir. Allah'› gere¤i gibi takdir etme-

yi, O'na karfl› içli bir sevgi ve sayg› dolu bir korku duymay› ö¤renir,

Allah'a karfl› kat›ks›z bir iman ve tam bir teslimiyet kazan›r. Allah'›n ya-

ratt›¤› nimetlerin de¤erini gerçek manada anlar ve bu sayede Allah'a

karfl› olan flükrü, sevgisi, yak›nl›¤› ve hayranl›¤› artar. Sonuçta, Allah'›n

be¤endi¤i üstün akla ve ahlak özelliklerine sahip ideal bir mümin hali-

ne gelir. Bu flekilde her yönüyle mükemmel yarat›lm›fl olan cennete gir-

meye lay›k bir insan haline gelir.

‹nsan bu dünyada bafl›na gelen say›s›z olaylarla s›nan›r ve bu im-

tihandaki baflar›s› oran›nda ebedi hayat›nda ceza veya mükafata kavu-

flur. Hiç kimse kendi imtihan›n›n ne zaman son bulaca¤›n› bilemez.

Ölüm, Kuran'da bizlere bildirildi¤i gibi "süresi belirtilmifl bir yaz›d›r".

(Al-i ‹mran Suresi, 145) Bu süre bazen uzun, bazen de k›sad›r. Asl›nda

en uzun olarak tan›mlad›¤›m›z süre bile nadiren 70 ya da 80 senenin

üzerine ç›kabilir. 

Bu nedenle, uzun yaflama planlar› yapmak yerine insan, Allah'a

karfl› sorumlu oldu¤unu ve hesap gününde bütün yapt›klar›n›n hesab›-

n› verece¤ini bilerek, Kuran'›n rehberli¤inde ve onun gösterdi¤i yola

uygun olarak yaflamal›d›r. Aksi halde, insan›n sonsuz hayat› için bir ha-

z›rl›k yapmamas›, bunun için kendisine tan›nan bu tek ve önemli f›rsa-

t› kaç›rmas› ve ebediyen cennetten mahrum kalmas› kendisi için ger-

çekten de çok ac› bir sonuç olur. Bu nedenle dünyada bofla geçen her sa-

niye hem çok büyük bir kay›p hem de çok ac› bir sonuca do¤ru at›lan

bir ad›m olabilir.

‹nsan hayat› boyunca karfl›s›na ç›kacak muhtemel olaylar için ön-

ceden haz›rl›k yapar. Ölüm ise her insan›n karfl›laflaca¤› mutlak sondur.

‹nsan ölümle karfl›laflt›¤›nda tek bafl›na olacak, ölümünün ard›ndan da

"teker teker, yapayaln›z ve yal›n olarak" (Enam Suresi, 94) hesaba çe-
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kilecektir. Ebedi kurtuluflu isteyen insanlara, Allah Kuran'da flöyle em-

reder:

Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yar›n için neyi takdim etti-

¤ine baks›n. Allah'tan korkun. Hiç flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan

haberdard›r. Kendileri Allah'› unutmufl, böylece O da onlara kendi ne-

fislerini unutturmufl olanlar gibi olmay›n. ‹flte onlar, fas›k olanlar›n ta

kendileridir. (Haflr Suresi, 18-19)

Konfüçyüsçülerin durumu ise dünya hayat›n› yeterli görüp, hiç

ölmeyeceklerini sanan insanlar›n durumu gibidir. Allah Kuran ayetle-

rinde bu insanlar›n durumunu flöyle haber vermektedir:

De ki: "Davran›fl (ameller) bak›m›ndan en çok hüsrana u¤rayacak olan-

lar› size haber vereyim mi? Onlar›n, dünya hayat›ndaki bütün çabala-

r› bofla gitmiflken, kendilerini gerçekte güzel ifl yapmakta san›yorlar."

(Kehf Suresi, 103-104)

Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da. Onlar ise dünya

hayat›na sevindiler. Oysa ki dünya hayat›, ahirette (ki s›n›rs›z mutlu-

luk yan›nda geçici) bir meta'dan baflkas› de¤ildir. (Rad Suresi, 26)

Kim bunda (dünyada) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bak›m›ndan

daha 'flaflk›n bir sap›kt›r.' (‹sra Suresi, 72)

ÖÖllüümmssüüzzllüükk  AArraayy››flfl››nnddaann  BBüüyyüüccüüllüü¤¤ee

Çinliler çok eski tarihlerden beri falc›l›¤›, astrolojiyi, telkin ile te-

daviyi ve büyücülü¤ü uygulam›fllard›r. Ölümsüzlü¤e eriflmek için me-

ditasyon, nefes al›flt›rmalar›, ilaç kullan›m› gibi birçok yöntem gelifltir-

mifl, tüm bu uygulamalar› da bat›l bir din haline getirmifllerdir. 

Baz› Taoist ak›mlar büyü, tanr›lar› davet, ölülere adakta bulunup

ziyafetler verme, rüzgar ve ya¤muru ça¤›rma ve kötü ruhlar› kovalay›p

hastal›klar› iyilefltirme gibi sihir ifllerinde yo¤unlaflm›flt›. Zaten Çinliler

ölümsüzlük aray›fllar›n› t›bbi alandan ziyade büyücülük alan›na kay-

d›rm›fllard›. Bunun d›fl›nda "ölümsüzlük tarikat›" ad› verilen ak›mlar



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

da bulunuyordu. Taoculu¤un içinden ç›kan bu ak›m›n en önemli öncü-

lerinden biri Chung Tao Ling (MS 34)'dir. Tao Ling bat›l bir büyücülük

y›¤›n› olan bugünkü yayg›n Taoizmin kurucusu olarak kabul edilmek-

tedir. Sapk›n Tao efsanelerine göre Ling'in ruhlar ülkesinde kendisine

görünen Lao Tse'den k›l›ç ve di¤er aletleri teslim ald›¤› ve bunlar›n sa-

yesinde ruh dünyas› üzerinde hakimiyet kurdu¤u söylenir. Bu gibi

ak›mlar düflüncenin yo¤unlaflt›r›lmas›, nefes talim ve denetimi, vücu-

du uzatma, banyo, perhiz, ilaç kullan›m›, masaj ve hatta havada s›çra-

ma, bedeni flekli de¤ifltirme ve görünmeme gibi usullerle ölümsüzlü¤e

ulafl›labilece¤ine inan›yorlard›. Pekin Üniversitesinden Tang Yie-Jie

Confucianism, Buddism, Daoism, Christianity and Chinese Culture (Konfüç-

yüsçülük, Budizm, Taoizm, H›ristiyanl›k ve Çin kültürü) isimli kitab›n-

da Çin kültüründeki ölümsüzlük anlay›fl›n› flu flekilde tarif eder:

Eyalet savafllar›n›n sonunda (MÖ 3. ve 2. yüzy›llar) belirli uygulamalarla

yaflamlar›n› uzat›p ölmeyeceklerini iddia eden "ölümsüzler" adl› insanlar

ç›kt›... ‹nsanlar nas›l ölmemeyi baflaracakt›? Taoist dindeki ideal, insanlar

için yaflamlar›n› uzatmak ve ölmemektir, bu vücutta yukar› uçmakt›r ya-

ni ölümsüz olmakt›r... E¤er ölürseniz herfley biter, bu yüzden hayat› uzat-

may› araflt›rmak için ilk önce çürümeyen bir vücut elde etmelisiniz, böy-

lece can ya da ruh dayanaca¤› bir yer bulmufl olur... Taoizm bu amac› ba-

flarmak için çefltli metodlara sahiptir. Bunlar›n en temel olan› iki çeflittir:

d›fl hap ve iç hap. D›fl hap çeflitli mineralleri kullanmaktan oluflur, örne-

¤in ilaçlar› birbirlerine uyumlu hale getirmek için civa. Çeflitli ilaçlar› ala-

rak insan›n vücudunu çürümekten kurtaraca¤›n› umarlar, böylece ruh

kendi ortam›nda sonsuza kadar devam eder. E¤er aya¤›n›za bronz bir ça-

mur koyar ve çok uzun süre aya¤›n›z› suya sokarsan›z çürümeyece¤inizi

iddia ederler. E¤er alt›n hap› bulursan›z bir kere yediniz mi bütün vücu-

dunuz çürümeden sonsuza kadar yaflayabilir...145 Hemen hemen tüm

dinler ölümden sonra insana ne olaca¤› hakk›nda araflt›r›rlar. Ama

Çin'deki Taoizm yaln›zca "insan ölüden nas›l kaç›n›r" sorunuyla u¤rafl-
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may› seçer. Taozimin temel inanc› "sonsuzda yaflamakt›r" ve "vücudun eti

için ölümsüz olmakt›r"… Bu yüzden yaflam ve ölüm sorusuna bir çözüm

bulmak, kurtuluflu ve ölümsüzlü¤ü araflt›rmak ve sonunda "sonsuzlukta

yaflamak" durumuna eriflmek Taoizmin özelliklerindendir. Taoizm vücut-

taki ölümsüzlü¤ü savunur, yani ruhla ba¤lanm›fl olan vücut ölümsüzlü-

¤ü baflar›r. Bu flekilde insan ac› gerçe¤i b›rakabilir ve ölümsüzlük dünya-

s›na girer.146

Oysa tüm bu bat›l inan›fllar çok büyük bir saçmal›kt›r. Daha önce

de vurgulad›¤›m›z gibi insan›n dünya hayat›nda ölümsüzlü¤ü elde et-

mesi Allah'›n dilemesi d›fl›nda kesinlikle mümkün de¤ildir. Rabbimiz

her insan› belli bir ecel ile yaratm›flt›r ve her insan vakti geldi¤inde

mutlaka ölecektir. Hiçbir ilac›n, hiçbir tedavinin, dietin ya da baflka bir

yöntemin bu vakti de¤ifltirmesi, gerçekleflmesi kesin olan ölümü engel-

lemesi mümkün de¤ildir. Nitekim Allah ayetlerde flu flekilde bildirir:

Her nerede olursan›z, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edil-

mifl flatolarda olsan›z bile. Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu, Allah'tand›r"

derler; onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir" derler. De ki: "Tü-

mü Allah'tand›r." Fakat, ne oluyor ki bu toplulu¤a, hiçbir sözü anlama-

ya çal›flm›yorlar? (Nisa Suresi, 78)

Evet, Biz onlar› ve atalar›n› yararland›rd›k; öyle ki, ömür onlara (hiç

bitmeyecekmifl gibi) uzun geldi. Fakat flimdi, Bizim gerçekten yere ge-

lip onu etraf›ndan eksiltmekte oldu¤umuzu görmüyorlar m›? fiu halde,

üstün gelenler onlar m›? (Enbiya Suresi, 44)

TTaaooiizzmmiinn  YYeenniiddeenn  OOrrttaayyaa  ÇÇ››kk››flfl››

Taoizmin tarihinde birçok yükselifl ve inifller vard›r. Örne¤in daha

önce de belirtti¤imiz gibi Han ‹mparatorlu¤u dönemine kadar Taoizm

benimsenen bir inan›flt›. Ancak 6. yüzy›lda Budizmin yükselifliyle tek-

rar düflüfle geçti. 8. yüzy›lda ise ‹mparator Hsuan Tsung taraf›ndan tek-

rar benimsenmifltir. Manchu Hanedan› ise Taoizmi sapk›n bir ö¤reti

olarak ilan etmifltir. 
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Çin'de Komünist Parti'nin yönetimi ele geçir-

mesinin ard›ndan her türlü dini inan›fl da yasaklan-

d›. Yeni yönetim tüm rahipleri tarlalarda çal›flmaya

zorlad›, tap›naklar› kapatt› ve tüm zenginliklere el

koydu. 1960 y›l›nda say›lar› milyonlar› bulan rahip-

lerin say›s› 50.000'e indi. 1966-1976 y›l›ndaki Kültür

Devrimi s›ras›nda geriye kalan Taoist miras da orta-

dan kald›r›ld›. Bu dönemde neredeyse tüm Taoist ta-

p›naklar kapat›ld›, binlercesi y›k›ld›, heykellerin yüz-

de 95'i parçaland›. Böylece Taoizm neredeyse tama-

men ortadan kald›r›ld›. 

1982 y›l›nda Deng Xiao-Ping'in yönetime gel-

mesinin ard›ndan Taoizm ve di¤er dini inan›fllar ya-

vafl yavafl canlanmaya bafllad›. 1980 y›llar›ndan son-

ra tekrar organize olmaya bafllad› ve baz› tap›naklar

yavafl yavafl yeniden hareketlenmeye bafllad›. Günü-

müzde de Tao kültürü dünyan›n dört bir yan›nda ta-

raftar toplamaktad›r.147 Mistik Do¤u kültürünün me-

ditasyon, yoga, fal gibi tüm ö¤elerini içinde bar›nd›-

ran Taoizm, ilerleyen bölümde detayl› olarak incele-

yece¤imiz "21. yüzy›l›n Allah inanc› olmayan yeni

sapk›n din anlay›fl›n›n" da önemli bir bölümünü

oluflturmaktad›r. Vatikan'›n "Yüzy›l›m›zda H›risti-

yanl›¤›n en büyük düflman›" olarak kabul etti¤i

New Age ad›ndaki bu bat›l ak›m dünya üzerindeki

Allah'a yönelifli engelleyebilmek için materyalist

çevrelerce körüklenen bir aldan›fltan baflka bir fley

de¤ildir. 



itap boyunca Uzak Do¤u dinlerine ait birçok sapk›n gelene¤i, bat›l

uygulamay› inceledik. Örne¤in Hindu geleneklerinin kad›nlar›

yakmay›, k›z çocuklar›n› diri diri gömmeyi teflvik etti¤ini gördük.

Ancak Uzak do¤u dinleri bu sayd›klar›m›zdan çok daha kapsaml› fliddet

sahneleri içermektedir. Bunlardan biri de Çin'in Phuket bölgesindeki "Veje-

teryan Festivali" s›ras›nda yaflananlard›r. 

19. yüzy›l›n bafllar›ndan bu yana her y›l düzenli olarak gerçeklefltirilen

bu garip festivalin amac› Çinlilerin sözde ilahlar›na sayg› göstermeleridir.

Bu saçma "sayg›" gösterileri ise, insan›n bakmakta dahi zorland›¤› korkunç

uygulamalar içermektedir. Festivalin ad›n›n "vejeteryan bayram›" olmas›n›n

nedeni 9 gün boyunca et ve ürünlerinin yenmemesi, sadece sebze ve meyve

yenmesidir. Çinliler bu flekilde ruhlar›n›n ve vücutlar›n›n kötülüklerden te-

mizlenece¤i yönünde bat›l bir inanca sahiptirler. 

Festival boyunca, "vücutlar›na hayali tanr›lar›n›n girdi¤i" aldatmacas›-

na baflvuran kifliler yanaklar›nda, dillerinde ya da vücutlar›n›n çeflitli bö-

lümlerinde delikler açarlar. Daha sonra bu deliklere b›çaklar, sopa, çeflitli

metaller, a¤aç dallar›, maketler gibi çeflitli objeler sokarlar. Herkesin yüzü

kan içinde kal›r. Sapk›n geleneklerine körü körüne ba¤lanm›fl Çin halk› ise

bu vahfli ritüeli büyük bir hayranl›kla izler. Bu kifliler sokaklarda dolafl›r,

halk›n ikram etti¤i yiyecekleri yerler. Çinlilerin saçma inan›fllar›na göre bu

kiflilere dokunan kifliler iyileflir, pozitif enerji al›r. "Trans" halindeki bu kifli-

ler kendilerinden geçerek garip danslar yapar, ateflte yürür, keskin k›l›çlar-

dan yap›lm›fl uzun bir merdivenden ç›kar, k›zg›n ya¤lar› üzerlerine döker,

tam 9 gün boyunca kendilerine çeflitli iflkenceler yaparlar. Bu iflkenceleri ise

sözde tanr›lar› için yapt›klar›n›, bu flekilde ruhlar›n› ve bedenlerini temizle-

diklerini söylerler. Bu insanlar yana¤›na demir geçirerek ruhunu ar›nd›raca-

¤›n› iddia edecek kadar ak›l ve mant›ktan yoksundurlar. Oysa insan ruhu

ancak Allah korkusunun getirdi¤i irade ile, güzel ahlakla ve derin imanla

kötülüklerden uzaklafl›p temiz bir vicdana ulaflabilir. Aksi yöndeki bat›l ina-
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n›fllar ise Allah'a iman etmeyen insanlar›n karanl›k ruh hallerinin do¤al bir

sonucudur. Çünkü Allah'tan korkmayan bir insan için sapk›nl›kta bir s›n›r

yoktur. Böyle bir kifli dünya hayat›nda yapt›klar›ndan dolay› hesap verme-

yece¤ini düflündü¤ü için kendine ve çevresindeki kiflilere eziyeti, cinayeti,

vahfleti ve fliddeti makul görür. Kitab›n önceki bölümlerinde de gördü¤ü-

müz gibi bu kifliler için günah ve suç kavram› yoktur. Bu nedenle de sap-

k›n geleneklerinin emretti¤i her bat›l inan›fl› do¤ru olarak kabul eder ve gö-

zü kapal› bir flekilde uygularlar. Oysa bat›l bir hayata saplanan bu kifliler

bilmelidirler ki, insan bafl›bofl de¤ildir. Tüm yapt›klar›ndan sorumludur ve

yapt›¤› her hareketten, söyledi¤i her sözden mutlaka Allah kat›nda hesaba

çekilecektir. Rabbimiz K›yamet Suresi'nde "‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorum-

suz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?" fleklinde buyurmufltur. 
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itab›n buraya kadar olan bölümünde Hindu-

izm, fiintoizm, Konfüçyüsçülük, Caynizm, fia-

manizm, Taoizm gibi bat›l Uzak Do¤u dinleri-

nin putperest inan›fllar› ve bu inan›fllar›n Asya

ülkelerindeki köklü etkisi üzerinde durduk.

Ancak bu etki sadece Asya k›tas› ile s›n›rl› de-

¤ildir. Zaman içinde Bat›l› toplumlarda da

Uzak Do¤u ö¤retileri taraftar toplam›flt›r. Bu etki baz› çevrelerin bi-

linçli propagandalar› ile bafllam›fl ve bu bat›l dinler k›sa sürede Bat›

kültürünün çok önemli bir parças› haline gelmifltir. 

Uzak Do¤u dinlerine olan ilginin birkaç önemli sebebi bulun-

maktad›r. Bunlardan birincisi mistik ayinlerin, ritüellerin, törenlerin

insanlara gizemli özelliklere sahip oldu¤u izlenimi verecek flekilde

lanse edilmesidir. Bu dinlerin mensuplar›n›n yaflam flekilleri, giyinifl-

leri, bat›l itikatlar›, felsefeleri ve garip ayinleri Bat›l› toplumlar›n ya-

flamlar› boyunca karfl›laflt›klar› hayat fleklinden çok farkl›d›r. Bu fark-

l›l›¤›n cazip bir üslupla sunulmas› baz› Bat›l›larda büyük bir merak

ve ilgi oluflturmaktad›r. ‹flte, bu bat›l dinleri seçen ya da baz› ö¤reti-

lerini uygulayan insanlar da genelde inand›klar› ya da mant›kl› bul-

duklar› için de¤il, yo¤un bir flekilde telkin edilen sözde "gizemli" ha-

vadan etkilendikleri için bu karar› vermektedirler. Ancak Uzak Do¤u

dinlerinin Bat›l› toplumlarda yay›lmas›n›n ard›nda "ilgi çekme" heye-

can›n›n yan›s›ra çok daha köklü bir sebep bulunmaktad›r: Bu dinle-

rin materyalist, putperest ve inkarc› düflünce yap›lar›.

UUzzaakk  DDoo¤¤uu  DDiinnlleerriinniinn  BBaatt››ll  ÖÖ¤¤rreettiilleerriinnii  

‹‹ççiinnee  AAllaann  AAtteeiisstt  BBiirr  DDiinn::  NNeeww  AAggee  
Uzak Do¤u dinlerinin Bat› toplumlar›na tafl›nmas› 19. yüzy›lda

bafllad›. Bu dönemde pek çok Avrupal› araflt›rmac› Uzak Do¤u ülke-
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lerini ziyaret etti, yaz›lan kitaplar, seyahat notlar› Uzak Do¤u kültürü-

nün daha yak›ndan tan›nmas›n› sa¤lad›. Söz konusu dinlere ait yaz›l›

metinlerin çevirilerinin yap›lmas› ilgiyi daha da art›rd›. Ancak dünya-

n›n bu kültürle görsel anlamda tan›flmas› 1960'l› y›llarda bafllad›. 

60'l› y›llar Bat› toplumlar› için bir dönüm noktas›yd›. ‹ki büyük

dünya savafl›n›n y›k›c› etkileri, Japonya'ya at›lan atom bombalar›, bu-

nun ard›ndan gelen Vietnam Savafl›, komünizme karfl› bafllat›lan hakl›

mücadelenin bir paranoyaya dönüflmesi, birbiri ard›na ortaya ç›kan

Watergate benzeri skandallar Amerikan gençli¤inde kurulu düzene

Vietnam karfl›tlar›n›n eylemleri tüm ülkeye yay›ld› ve k›sa sürede "düzen
karfl›tl›¤›na" dönüfltü. Materyalist kültürün etkisi alt›ndaki gençlerin
hedefleri aras›nda H›ristiyanl›k dini ve Kilise de bulunuyordu.
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68'lerin hippi
kufla¤› k›yafet-
leri, danslar› ve
flark›lar›nda
kulland›klar›
müzik ritm-
leriyle Uzak
Do¤u kültürünü
yans›t›yordu.  
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karfl› büyük bir tepki oluflturmufltu. Avrupal› ülkelerde de durum fark-

l› de¤ildi. H›ristiyanl›k dininin tüm kurumlar› da "kurulu düzenin" bir

parças› olarak görülüyor, bu nedenle yönetime karfl› oluflan tepki Kili-

se'ye sald›r› olarak da ortaya ç›k›yordu. Bu dönemde Bat› gençli¤inin

önemli bir bölümü ve baz› Bat›l› entelektüeller as›rlard›r süregelen H›-

ristiyan inanc›n› terk edip, yeni aray›fllara girdiler. Bir k›sm› ateist ol-

may› seçerken, bir bölümü de Uzak Do¤u dinlerini benimsedi. Bu ara-

y›fl›n alt›nda yukar›da da belirtti¤imiz "ayk›r› olmak", "düzene karfl› ç›-

karak dikkatleri üzerinde toplamak" gibi yanl›fl hevesler de yat›yordu. 

Bu yönelifl popüler kültürü belirleyen çevreler taraf›ndan da –bi-

linçli ya da bilinçsiz olarak- yönlendiriliyordu. Bunlar›n bafl›nda Beat-

les grubu geliyordu. Beatles üyelerinden George Harrison'un Hinduiz-

mi benimsedi¤ini aç›klamas› ile say›lar› milyonlarla ölçülen Beatles

hayranlar›nda Hinduizme yönelik bir özenti olufltu. Sadece e¤lence

sektörü de¤il, Bat› toplumunun önde gelen birçok ayd›n, bilim adam›

da Uzak Do¤u kültürünü benimsediler ve gençler aras›nda yay›lmas›-

na destek oldular. Ancak bu kiflilerin verdikleri deste¤in ard›nda daha

farkl› bir neden yat›yordu: Uzak Do¤u kültürünün materyalist Bat› kül-

türü ile uyumu. Uzak Do¤u dinlerini benimseyen, propagandas›n› ya-

pan çevreler genelde materyalist kültüre sahip olan Bat›l›lard›r. H›risti-

yan-Yahudi kültürüne ba¤l› olan çevreler ise putperest Uzak Do¤u din-

lerine karfl› her zaman mesafeli olmufl, bu dinlerin bat›l inan›fllar›n› her

f›rsatta elefltirmifllerdir. 

60'l› ve 70'li y›llar›n hippi kültürü zaman içinde etkisini yitirdi ve

kamuoyunun gündeminden kalkt›. Ancak o dönemde Bat› toplumunu

saran Uzak Do¤u furyas›, toplum üzerindeki etkisini hiçbir zaman yi-

tirmedi, geliflti, güçlendi. Bu kez yeni bir isimle ve daha organize bir fle-

kilde insanlar›n karfl›s›na ç›kt›. Bu, Uzak Do¤u dinlerinin tüm bat›l ina-

n›fllar›n› biraraya getiren, Allah inanc›na sahip olmayan, insan› adeta
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Beatles hayranlar›nda bat›l Hindu kültürüne yönelik bir özenti
oluflmas›na neden olan George Harrison, Hintli müzisyen Ravi
Shankar ile birlikte Hindu k›yafetleri içinde.
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ilahlaflt›ran (Allah'› tenzih ederiz) sapk›n bir ak›md›: tüm ilahi dinlerin

ortadan kalk›p, dünyan›n "tek din"de birleflece¤i bir dönemin yaklaflt›-

¤› hayaline sar›lan New Age Hareketi (Yeni Ça¤ Hareketi, New Age

Movement-NAM. )

H›ristiyan araflt›rmac› Wilbur Bruinsma, "The New Age Move-

ment and Entertainment" (New Age Hareketi ve E¤lence) bafll›kl› bir

makalesinde 60'l› y›llardan günümüze gelen bu süreci çeflitli örnekler-

le anlatmaktad›r. 1960'l› y›llar›n tüm sisteme isyan eden gençlerinin ba-

r›fl›, marihuana ve LSD gibi uyuflturucularda arad›klar›na, Hinduizme

ve Zen Budizmine (D. T. Suzuki isimli Japon bir felsefeci taraf›ndan kuru-

lan, Budizm ile baz› Japon inan›fllar›n› birlefltiren bir ak›m. Zen kelimesi Çin-

ce meditasyon anlam›na gelmekte ve bu gibi bat›l uygulamalar Zen Budizmi-

nin temelini oluflturmaktad›r.) kurtar›c› olarak sar›ld›klar›na dikkat çek-

mekte ve 50 y›ld›r geliflip büyüyen bu hareketin günümüzdeki etkisini

flöyle tarif etmektedir:

1960'larda ve belki de 1970'lerde, tarihte daha önce hiç olmad›¤› kadar

Do¤u ve Bat› mistisizminin sentezi yafland›. Hinduizm, Zen Budizmi ve

Çin Taoizmi Bat› mistisizminin radikal esrarengizli¤iyle kar›flt›r›lm›flt›.

Hümanizmin iyi afl›lanm›fl ifadelerine bak›l›rsa, mistisizmin temel ö¤reti-

leri ülkemizde, kültürümüzde ve hatta dünyada güçlü bir flekilde kök

salm›flt›r. Bu New Age Hareketi'dir.148

Bruinsma'n›n da ifade etti¤i gibi New Age Hareketi 1960'l› y›llar›n

hippi kültürünün bir devam› niteli¤indedir. Ancak bu hareketin as›l or-

taya ç›k›fl› çok daha eski dönemlere, 18. yüzy›la kadar uzanmaktad›r.

Önce Amerika'da ard›ndan Avrupa'da kurulan ve bat›l Uzak Do¤u kül-

türünü Bat›l› insanlar›n hayat›na tafl›may› hedefleyen teozofi ("Kutsal

Ak›l" anlam›na gelen "teozofi" Yunanca bir kelimedir) dernekleri bu hare-

ketin ilk ç›k›fl noktas›d›r. 



TTeeoozzooffii  DDeerrnnee¤¤ii
"Teozofi Derne¤i" (Theosop-

hical Society) ilk olarak, Uzak

Do¤u dinlerine -özellikle de

Hinduizme ve Budizme- karfl›

büyük bir hayranl›k duyan

Helena Petrovna Blavatsky ve

Albay Henry Steel Olcott tara-

f›ndan 1875 y›l›nda New

York'ta kuruldu. Kuruluflun

amac› "eski ve modern dinlerin,

felsefelerin, bilimlerin araflt›r›lma-

s›" olarak ifade ediliyordu. Oysa

gerçek amaç sadece araflt›rmak de¤il,

baz› köhne ö¤retileri diriltmekti. Helena

Blavatsky okült ö¤retilere, ruhlarla ba¤-

lant› kurduklar›n› iddia eden inan›fllara, büyüye, mistisizme, Uzak Do-

¤u dinlerinin bat›l ritüellerine büyük bir ilgi duyan, bu amaçla Hindis-

tan, Tibet, Çin, Japonya gibi ülkeleri birçok kez ziyaret etmifl bir gezgin-

di. Kitaplar›nda da büyü, y›lana tap›nma, ruhlarla iliflki, simya gibi

pek çok bat›l inan›fla genifl yer vermekteydi. Bat›da okült fikirlerin yer-

leflmesinde büyük pay› olan kiflilerden biri olarak kabul edilen Helena

Blavatsky, ayn› zamanda kendisini de insanüstü güçlere sahip bir kifli

olarak tan›t›yordu. Tibet'teki Budist rahiplerden ve çeflitli gurulardan

(Guru kelimesi Sanskritçe sayg›de¤er anlam›na gelir. Hinduizmde ruhani li-

der, ruhani rehber anlamlar›nda kullan›l›r) e¤itim ald›¤›n›, sözde kendisi-

nin ruhlarla insanlar aras›nda bir arac› oldu¤unu iddia ediyordu.149

Hatta bu sapk›n iddialar› nedeniyle Hint bas›n› taraf›ndan sahtekarl›k-

la suçlanm›fl, hakk›nda birçok olumsuz haber ve raporlar yay›nlanm›fl-

t›.150
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Blavatsky'nin ö¤retilerinde Allah inanc› yer alm›yor, insan sözde

ilahlaflt›r›l›yordu. (Allah'› tenzih ederiz) Ona göre insan kutsal bir var-

l›kt› ve büyü, ruhlarla ba¤lant› kurma, meditasyon, yoga gibi yöntem-

ler kullanarak sahip oldu¤u gücü d›flar› ç›karmal›yd›. Blavatsky'nin bu

sapk›n inan›fllar› Teozofi Derne¤i'nin de temelini oluflturmufltu. 

Blavatsky'nin bu sapk›n inan›fllar›n›n her biri ak›l ve mant›kla ba¤-

daflmayan, büyük birer aldan›flt›. ‹nsan› ve tüm kainat› yoktan var eden

alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Allah ezeli ve ebedi oland›r, sonsuz güç

ve kudret sahibidir. ‹nsan ise Allah'a muhtaç, aciz bir varl›kt›r. ‹nsan›

yoktan var eden, ona hayat›n›, gücünü, akl›n› ve sahip oldu¤u tüm

özellikleri bahfleden büyük rahmet sahibi olan Rabbimiz'dir. ‹nsan›n

Allah'›n d›fl›nda hiçbir gücü, iradesi yoktur. Allah'›n benzersiz yarat›fl›-

na karfl› nankörlük içinde olanlar›n durumu ayetlerde flu flekilde haber

verilir:

‹nsan, Bizim kendisini bir damla sudan yaratt›¤›m›z› görmüyor mu?

fiimdi o, apaç›k bir düflman kesilmifltir. Kendi yarat›l›fl›n› unutarak Bi-

ze bir örnek verdi; dedi ki: "Çürümüfl-bozulmuflken, bu kemikleri kim

diriltecekmifl?" De ki: "Onlar›, ilk defa yarat›p-infla eden diriltecek. O,

her yaratmay› bilir." Ki O, size yeflil a¤açtan bir atefl k›land›r; siz de on-

dan yak›yorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onlar›n bir benzerini yarat-

maya kadir de¤il mi? Elbette (öyledir); O, yaratand›r, bilendir. Bir fleyi

diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o da hemen olu-

verir. Herfleyin melekutu (hükümranl›k ve mülkü) elinde bulunan

(Allah) ne yücedir. Siz O'na döndürüleceksiniz. (Yasin Suresi, 77-83)

‹nsan Allah'›n "ol" emriyle var olmufltur ve Allah'›n belirledi¤i bir

kader üzere yaflam›n› sürdürmektedir. Allah'›n belirledi¤i bir zamanda

ölüm melekleriyle karfl›laflacak ve dünya hayat›nda tüm yapt›klar›n-

dan dolay› hesap verecektir. Dolay›s›yla aciz ve muhtaç bir kul olan in-

san›n kendi çabas›yla insanüstü güçler edinebilece¤i yönündeki inanç

çok büyük bir saçmal›kt›r, ak›l ve mant›kla çeliflen çok büyük bir aldat-
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macad›r. Ancak "insan› hayat›n merkezine koyup, hiç kimseye sorum-

lu olmayan bir varl›k gibi gösteren" bu aldatmaca, ateist ve materyalist

bak›fl aç›s›na sahip çevreler taraf›ndan as›rlard›r gündemde tutulmak-

tad›r. 

Blavatksy'nin ö¤retisi de gerçekte söz konusu ateist ö¤retinin fark-

l› bir versiyonuydu. Nitekim bu derne¤in ideolojisini flekillendiren bir

di¤er inanç ise "evrim teorisi" idi. Teoloji ve felsefe konular›ndaki ma-

kaleleriyle tan›nan ve hala St. Thomas Aquinas ‹lahiyat Fakültesinde

tarih profesörü olan Rama P. Coomaraswamy bir çal›flmas›nda Bla-

vatsky'nin kurdu¤u Teozofi Derne¤i'ni flu flekilde tan›mlar:

O ça¤›n evrimsel düflüncesinden çok etkilenen Teozofistler ya ruhsal var-

l›klar ya da genelde bilinenden daha fazla evrimleflmifl flansl› insanlar

olan "üstadlar›n" varl›¤›na inan›yorlard›. Teozofistler en bafl›ndan beri di-

nin tüm Ortodoks flekillerine ve hepsinin üzerinde Roma Katolik Kilise-

si'ne karfl›yd›lar. Sonradan ezoterik ya da hermetik H›ristiyanl›k ve daha

sonra sözde Liberal Katolik Kilisesi gibi çeflitli organizasyonlar kurarak,

H›ristiyanl›k kurumuna hem içeriden hem de d›flar›dan sald›rd›lar.151

Teozofi Derne¤i'nin ideolojisi, materyalist ve evrimci bak›fl aç›s›y-

la birebir örtüflüyordu. Onlar da Allah'›n varl›¤›n› inkar ediyor, kaina-

t›n varoluflunu tesadüflerle aç›kl›yor, insan›n hem fiziksel hem de ruh-

sal olarak evrimleflti¤ini ve evrimleflme sürecinin hala devam etti¤ini

iddia ediyorlard›. Uzak Do¤u dinlerinin temelini oluflturan karma ve

reenkarnasyon inanc›n› da bu sözde evrim sürecinin bir ifadesi olarak

kabul ediyorlard›. ‹nsan›n birbiri ard›na gelen yeni hayatlar›n›n sonu-

cunda mükemmelleflece¤ini, çok derin bir kavray›fla, kutsal bir konu-

ma, hatta sözde bir ilah konumuna ulaflaca¤›n› (Allah'› tenzih ederiz)

iddia ediyorlard›. (Bat›l karma ve reenkarnasyon inanc› için detayl› bil-

gi için Bkz. "Hinduizmin ölüm ve ahiret hayat›na dair bat›l inan›fllar›"

bölümü) Oysa bu hiçbir akli temeli olmayan, içi bofl bir aldatmaca, sap-
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k›n bir felsefeydi. Üstelik bu saçma iddia Teozofi hareketinin ve bu ha-

reketi takip eden di¤er bat›l inan›fllar›n da temel dayana¤›n› oluflturu-

yordu. Alan Morrison uzun y›llar boyunca New Age takipçisi olduktan

sonra H›ristiyanl›¤› kabul eden ve o zamandan bu yana New Age ak›-

m›n›n bat›l yönlerini anlatmak için çeflitli kitaplar ve makaleler yazan

H›ristiyan bir araflt›rmac›d›r. Morrison, "From Old Gnosticism to New

Age, A Historical Analysis of the Mystery of Iniquity from the 6th Cen-

tury to the Present" (Eski Gnostisizmden New Age'e Kötülü¤ün Gize-

minin Tarihsel Bir Analizi) bafll›kl› makalesinde ilk olarak Bla-

vatsky'nin ortaya att›¤› ruhsal evrim kavram›n› flu flekilde aç›kl›yordu:

Teozofi Derne¤i'nin Yeni Gnostizm'e temel katk›lar›ndan biri, Bla-

vatsky'nin kapsaml› çal›flmas›nda ortaya ç›kan 'ruhsal evrim' (spiritual

evolution) kavram›d›r... Nas›l insan afla¤› hayat formlar›ndan evrimlefl-

tiyse, ayn› flekilde güçlü ve kozmik bir organizmaya do¤ru evrimleflme-

ye devam edecektir. Her birey mükemmelli¤i yakalayana kadar binlerce

kez reenkarne olacakt›r. Ruhsal evrim teorisini iddia ederken Blavatsky

yaln›z de¤ildir. Bir yazar›n yazd›¤› gibi: "Bu görüfl, Madame Bla-

vatsky'den sonra Teilhard de Chardin taraf›ndan, daha sonra da Bergson

ve Nietzsche taraf›ndan farkl› flekillerde ifade edilmifltir.  Fakat 19. yüzy›-

l›n sonlar›nda insanlar› ilk kez bu kadar etkileyen sadece Blavatsky'nin

fikriydi. H›ristiyan inanc›n›n zay›flat›lmas›ndan ortaya ç›kan boflluk yeni

bir dini ak›m ihtiyac›na yol açm›flt›. Blavatsky "ruhsal evrim teorisini",

do¤al seleksiyon ya da flans geliflimi temeline dayand›rmam›flt›. O, insan-

lara evrimleflmekte olan evrene yönelik bir plan oldu¤unu söylüyordu.

Ve bu plana göre, evrimdeki bir sonraki aflaman›n alt›nça¤ oldu¤unu id-

dia ederek onlara umut da¤›t›yordu.152

Alan Morrison'un da ifade etti¤i gibi Teozofi Derne¤i ruhun evri-

mi kavram›yla, sonradan gelen Chardin ve Bergson gibi koyu Darwi-

nistlere veya Nietzsche gibi fanatik din karfl›tlar›na ilham kayna¤› ol-
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mufltu. H›ristiyan araflt›rmac› John Carlo Rosales ise A Closer Look at the

New Age Movement (New Age Hareketine Yak›ndan Bak›fl) isimli çal›fl-

mas›nda bu hareketin temel doktrinini flu flekilde tan›mlam›flt›r:

Bu hareket tarih boyunca dünyan›n en büyük insan yap›m› dinlerinin

mistik yanlar›n› kapsamaktad›r. Ça¤dafl anlamda teozofi, birçok gelenek-

ten, fakat öncelikle Hindu felsefesi ve okült bilimlerinden al›nan dini, fel-

sefi ve bilimsel anlay›fllar›n bir sentezini yapmaya çal›flan ça¤dafl bir

Gnostik (H›ristiyanl›¤›n bafllang›c›nda ruhani s›rlar› bilmek iddias›nda olan di-

ni ak›mlar) harekettir. Teozofistler, Allah'›n ve ruhun varl›¤› hakk›ndaki

temel H›ristiyan fikirlerini inkar ederler. Ruhun evrimi Teozofi Derne¤i-

nin temel ö¤retisidir... Teozofik anlamda evrim, sürekli olarak yeniden

do¤ma yoluyla Kozmik Hayat taraf›ndan yürütülen kendini fark etme ya

da ortaya koyma sürecidir. Amac›, insan›n ve tüm varl›klar›n mükemmel-

lefltirilmesidir... Özetle, Teozofi Dernekleri aras›nda genel olarak kabul

edilen 4 ana doktrin, panteistik anlamda ruhun kutsal kökenleri, evrim,

reenkarnasyon ve karmad›r.153

Teozofi Derne¤i gibi daha birçok bat›l ak›m›n temelini oluflturan

ruhun evrimi iddias› çok büyük bir aldatmacad›r. Zaten bu as›ls›z iddi-

ay› savunan çevrelerin de ortaya koyduklar› herhangi bir delil, göster-

dikleri herhangi bir örnek yoktur. Tek yapt›klar› bu sapk›n iddiay› süs-

lü cümlelerle ve felsefi bir flekilde anlatmak, insanlar›n da bu hayali

dünyaya bir gerçekmifl gibi inanmalar›n› beklemektir. 

‹nsan ruhunun mahiyeti hakk›ndaki gerçekleri tek ö¤renebilece¤i-

miz kaynak Kuran'd›r. Rabbimiz Kuran'da ruh hakk›nda flu flekilde bu-

yurmufltur: 

Sana ruhtan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbim'in emrindendir, size ilimden

yaln›zca az bir fley verilmifltir." (‹sra Suresi, 85)

Ayette de bildirildi¤i gibi insan ruhun mahiyeti hakk›nda çok az

bilgiye sahiptir. Sahip oldu¤u bilgi ise Kuran ayetleriyle bildirilenler-
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dir. Ayetlerde flu flekilde haber verilmektedir:

Hani Rabbin meleklere demiflti: "Ben, kuru bir çamurdan, flekillenmifl

bir balç›ktan bir befler yarataca¤›m. Ona bir biçim verdi¤imde ve ona

Ruhum'dan üfürdü¤ümde hemen ona secde ederek (yere) kapan›n."

(Hicr Suresi, 28-29)

Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona Ruhundan üfledi. Sizin

için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az flükrediyorsunuz? (Sec-

de Suresi, 9)

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir befler yarataca-

¤›m" demiflti. "Onu bir biçime sokup, ona Ruhum'dan üfledi¤im za-

man siz onun için hemen secdeye kapan›n." Meleklerin hepsi topluca

secde etti; (Sad Suresi, 71-73)

Tüm kainat› yoktan var eden Rabbimiz insana Kendi ruhundan

üflemifltir. Do¤ada ruhu olan tek canl› insand›r. ‹nsan bilinçli, irade sa-

hibi, düflünebilen, konuflabilen, akledebilen, karar verebilen, muhake-

me yapabilen, sevebilen, zevk alabilen, neflelenen bir varl›kt›r. Tüm

bunlar ise bir et ve kemik y›¤›n›ndan ibaret

olan bedeninin de¤il, sahip oldu¤u

"ruh"unun özellikleridir. Ruh ölümle

birlikte bu dünyadaki insanlar›n

içinde yaflad›klar› boyuttan ayr›-

l›p farkl› bir boyuta geçerken, ge-

ride cans›z bedenini b›rakmakta-

d›r. Cans›z beden dünyada çürü-

yüp yok olurken, ruh sonsuz bir

yaflama bafllayacakt›r. Dolay›s›yla

ruh, bat›l inan›fllar›n peflinde ko-

flan insanlar›n iddia ettikleri gibi ev-

rimleflmemekte ya da daha "kutsal bir

konuma" ulaflmamaktad›r. (Allah'› tenzih

ederiz) Annie Wood Besant
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Blavatsky 1891 y›l›nda öldü¤ünde Annie Wood Besant isimli bafl-

ka bir Hindu hayran›, derne¤in bafl›na geçti. Annie Besant da büyüye,

okült bilimlere, psiflik deneylere merakl›yd›. Ateist kimli¤iyle ve bu ko-

nuda yapt›¤› ateflli konuflmalarla tan›n›yordu.154 Besant, bir yandan te-

ozofik bilimler üzerinde çal›fl›p tamamen safsatalara dayal› kitaplar ya-

zarken bir yandan da derne¤in ruhsal evrim iddias› ile metafizik konu-

lar üzerinde yo¤unlaflmas›n› sa¤lad›.155 Bugün dahi onun yazd›¤› ki-

taplar, söz konusu bat›l inan›fl›n peflinde giden, büyü benzeri saçma u¤-

rafl›lar› bir hayat flekli olarak kabul eden insanlar›n en çok okudu¤u ki-

taplar aras›nda yer almaktad›r. 

Besant, Hinduizm gibi putperest ve ak›l sahibi her insan›n kolay-

ca kavrayabilece¤i mant›ks›zl›kta bir dini her türlü elefltiriye karfl› sa-

vundu. Central Hindu College'i ve 1916 y›l›nda Indian Home Rule Le-

ague'i (Hindu Özerkli¤i Derne¤i) kurarak Hindistan'›n ba¤›ms›zl›¤› ha-

reketine kat›ld›. 1917 y›l›nda ise Hindistan Milli Kongresi'nin baflkan›

seçildi. Teozofi Derne¤i'nin ve Besant'›n Hindistan'daki etkisi Hinduism

Today gazetesinde yay›nlanan bir makalede de detayl› olarak anlat›l-

m›fl, Besant'›n Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu,

C.P. Ramaswami Aiyer ve daha birçok Hindu liderini do¤rudan etkile-

di¤i belirtilmifltir.156

Teozofi Derne¤i, bat›l Uzak Do¤u dinlerinin, H›ristiyan inançlar›-

n› temel alan Bat› kültürüne nüfuz edip, bu kültürü dejenere etmelerin-

de önemli bir rol oynad›. New Age Hareketi ise eski bir Teozofi Derne-

¤i üyesi olan Alice A. Bailey taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Bailey, Teozofi

Derne¤i'nin kurucular› gibi ateist görüfllerini destekleyen sapk›n Uzak

Do¤u dinlerine hayran olan, bat›l inançlara sahip bir kifliydi. Djwal

Khul isimli Tibetli bir liderden mesajlar ald›¤›n› söylüyor ve bir med-

yum oldu¤unu iddia ediyordu. 1919-1949 y›llar› aras›nda bu hayali me-

sajlar› içeren 24 kitap yazd›. Bu kitaplar genelde okült bilimlerinin, ezo-
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terik ö¤retilerin, çeflitli büyü yöntemlerinin anlat›ld›¤›, sapk›n inan›flla-

r›n propagandas›n›n yap›ld›¤› çal›flmalard›. Bailey yazd›¤› 2 ciltlik Dis-

cipleship in the New Age (New Age Taraftarl›¤›) adl› çal›flmas›nda ise bafl-

latt›¤› yeni ak›m›n temel de¤erlerini ortaya koydu. New Age Hareketi,

Teozofi Derne¤i'nin bat›l olan tüm ö¤retilerini kabul ediyor, Hinduizm,

Budizm, fiamanizm, Taoizm gibi putperest dinlerin sapk›n inan›fllar›-

n›n yan› s›ra çeflitli okült bilimleri de içeriyordu. 

Bailey'nin ard›ndan New Age ö¤retisi h›zla taraftar toplam›fl ve

Bat› kültürünün önemli bir parças› haline gelmifltir. Ancak bu ö¤reti

ak›l, mant›k ve sa¤duyu ile ba¤daflmayan türlü saçmal›klar içeren, ila-

hi dinlerde yasaklanan fal ve büyü gibi birçok bat›l uygulamay› teflvik

eden, insanlar› dünya hayat›n›n gerçeklerinden uzaklaflt›r›p hayali bir

dünyada yaflamaya sürükleyen bir aldan›flt›r.

BBaatt››ll  ‹‹nnaannççllaarrddaann  OOlluuflflaann  PPaaggaann  BBiirr  DDiinn::

NNeeww  AAggee  HHaarreekkeettii  
Uzak Do¤u dinleri ile Bat› kültürü aras›ndaki iliflki ilk zamanlar-

da sadece Teozofi Derne¤i üyeleri ve materyalist hayat görüflüne sahip

küçük bir çevre ile k›s›tl›yd›. Ancak bu ateist hareket k›sa sürede yeni

bir bat›l dine dönüfltü. Bu din materyalist çevrelerce hak dinlerin dün-

ya üzerindeki geliflen etkilerini engelleyebilmek amac›yla, "21. yüzy›l›n

dini" olarak lanse edilen New Age'di. 

New Age hareketi Allah'›n mutlak varl›¤›n› inkar eden, ilahi vah-

ye dayanmayan, herhangi bir yaz›l› kitab› olmayan, merkezi bir orga-

nizasyona sahip olmayan, üyeleri ve baflkanl›¤› bulunmayan, inançlar›

ve uygulamalar› kesin hatlarla belirlenemeyen kendine özgü bir hare-

kettir. ‹steyen, bu bat›l dine istedi¤i inanc› ekleyebilir, istedi¤ini de ç›-

karabilir. New Age ö¤retileri Hinduizm, Budizm, Taoizm, fiamanizm,

fiintoizm, Gnostik gelenekler, Spiritualizm (Ruhçuluk-‹spirtizma), Wic-
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ca (Büyücülük) gibi birçok farkl› bat›l inan›fla dayan›r. Alan Morrison,

New Age'in kökenlerinin hangi noktalarda birleflti¤ini "Blavatsky te-

ozofik ö¤retisinin özü, "hepsi üstün yarat›c› Allah'› reddeden ve bireyin

ilahlaflmas›n› sa¤lamak için çeflitli uygulamalara baflvuran Hinduizm,

Budizm, Zerdüfltlük ve Gnostizm'in çeflitli ö¤retilerini biraraya getir-

mektir"157 sözleriyle ifade eder.

Özellikle de son y›llarda ateist ve materyalist görüfle sahip çevre-

ler New Age kültürünün propaganda çal›flmalar›na h›z katm›fllard›r.

Bunun için de kitle iletiflim araçlar›n› çok yo¤un olarak kullanmakta-

d›rlar. Amaçlar› ise Bat› toplumlar›nda çok büyük bir h›z kazanan hak

dinlere –özellikle de ‹slam dinine- yöneliflin kendilerince önünü kes-

mek, bat›l dinlerinin kabul görmesini sa¤lamakt›r. Söz konusu çevreler

bu inan›fllar› do¤rudan bat›l bir ö¤reti olarak insanlara sunmamakta,

Transandantal
Meditasyon ad›
verilen bat›l ge-
lene¤i 69'lu y›llar-
da Bat› toplumu-
nun hayat›na
sokan Maharishi
Mahesh Yogi,
dikkat çekmek ve
ilgi toplamak
isteyen insanlar
için aldat›c› bir
dünya vaat 
etmektedir.
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‹nsanlara iç huzurun,
bar›fl›n ve mutlulu¤un
yolu olarak sunulan me-
ditasyon, gerçekte çok
büyük bir aldatmacad›r. Çünkü meditasyo-
nun özü "bofllu¤a konsantre olmak"t›r. Bofl-
lu¤a yo¤unlaflmak ise insan› dinlendirmez ya
da huzur vermez. Tam aksine büyük bir s›-
k›nt› oluflturur, kasvetli ve huzursuz bir ruh
hali meydana getirir. Beyin insan vücudu-
nun tüm fonksiyonlar›n› düzenleyen, çok
etkili ve çok önemli bir organd›r. Bu neden-
le de insan›n beynini boflaltmas› ve bofllu¤a yo¤un-
laflmas› gerçekte "beynini felç etmesi" anlam›na gelir. Üstelik bu gi-
bi uygulamalar insan›n beyin fonksiyonlar›n›n gerilemesiyle sonuçla-
n›r. Bu, çok kapsaml› bir bilgisayar›n tüm programlar›n›n silinmesi, ifl-
levlerinin ortadan kald›r›lmas› gibidir. 
Ancak tüm kainat› yoktan var eden, sonsuz adaletiyle iyileri ödüllendi-
ren ve kötüleri cezaland›ran mutlak bir yarat›c›n›n varl›¤›na inanan bir
insan gerçek iç huzuru bulabilir. Nitekim Rabbimiz Ra'd Suresi'nin 28.
ayetinde "... kalpler yaln›zca Allah'›n zikriyle mutmain olur." fleklinde
buyurmaktad›r.



New Age gibi hareketlere kap›lan baz› insanlar çevrelerinde sivrilebilmek
için medyumluk, kahinlik gibi özelliklere sahip olduklar› yalan›na baflvu-
rurlar. Fal, tarot gibi aldatmacalar da insanlar› kand›rman›n bir baflka
yoludur. Oysa hiçbir insan›n kendi çabas› ya da ruhlarla ba¤lant› kurmaya
çal›flmas› o kifliyi gaybe dair bir bilgiye ulaflt›rmaz. Allah gayb haberlerini
ancak raz› oldu¤u kullar›na, diledi¤i takdirde verir.
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daha ziyade süslü reklamlarla, üstü kapal› ifadelerle, bilinçalt›na yöne-

lik mesajlarla empoze etmeye çal›flmaktad›rlar. "Guru" ad›n› verdikleri

sahte ruhani liderlerle putperest inan›fllar›n› ve sapk›n felsefelerinin

reklam›n› yapmakta, bu flekilde insanlar› kand›rmay› hedeflemektedir-

ler. Toplumun yak›ndan tan›d›¤› kifliler de bu propaganda da önemli

roller üstlenmektedirler. Örne¤in bir dönemin popüler aktristlerinden

Shirley MacLaine, yazd›¤› kitaplar ve yapt›¤› televizyon programlar›

ile sapk›n New Age inan›fllar›n›n›n en yo¤un propagandac›lar›ndan bi-

ridir.

Ateist ve materyalist çevrelerce çeflitli propaganda yöntemleriyle

gündemde tutulmaya çal›fl›lan New Age inan›fllar›, insanlar› Allah

inanc›ndan uzaklaflt›rma, din ahlak›n›n getirdi¤i ahlaki güzellikleri

terk etme ve Allah'›n vahyi yerine bat›l ifllere yöneltme hedefini tafl›-

maktad›r. Örne¤in yoga, meditasyon, flifac›l›k, biyoenerji tedavileri,

transandantal meditasyon gibi uygulamalar New Age inan›fllar›nda

çok büyük bir yer tutarlar. Astroloji, tarot kartlar›, falc›l›k, medyumluk

bu kültürünün önemli bir bölümünü olufltururlar. Bunun yan›s›ra kar-

ma, reenkarnasyon, reiki, feng shui, astral beden, kristallerin insanlar

üzerinde farkl› güçleri oldu¤una inanma, beyaz ve kara büyü, kehanet,

muska tarz› nesnelerle kötü ruhlar›n kovulabilece¤ine inanma, fleytan

ç›karma, telepati ve telekinezi gibi uygulamalar sapk›n New Age ina-

n›fllar›ndan sadece baz›lar›d›r. Günümüzde ise bu terimler materyalist

çevrelerce yap›lan propaganda çal›flmalar› nedeniyle s›kça duyulur ha-

le gelmifllerdir. Bu sapk›n inan›fllardan baz›lar› flu flekildedir.

** New Age Hareketinde büyü ve sihir çok büyük bir yer kapla-

maktad›r. Uzak Do¤u dinlerinin tüm büyü ritüelleri, fiamanizm gibi

büyü temelli bat›l inan›fllar› ve tarih boyunca süregelmifl her türlü okült

inan›fl bu bat›l dinle tekrar dünya gündemine getirilmifltir.  Oysa, fal,

büyü gibi inan›fllar Allah'›n haram k›ld›¤› çirkin ahlaks›zl›klard›r. Allah
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Maide Suresi'nde "Ey iman edenler, içki, kumar, dikili tafllar ve fal ok-

lar› ancak fleytan›n ifllerinden olan pisliklerdir. Öyleyse, bun(lar)dan

kaç›n›n; umulur ki kurtulufla erersiniz." (Maide Suresi, 90) fleklinde

buyurmaktad›r. Hz. Musa'n›n büyücülerle karfl›laflmas›n›n anlat›ld›¤›

ayetlerde ise "büyücüler, kurtulufla ermezler" (Yunus Suresi, 77) ve

"büyücü ise nereye varsa kurtulamaz" (Taha Suresi, 69) fleklinde bildi-

rilmektedir. Yani büyüyü bir kurtulufl, huzur, refah ya da baflar› yolu

olarak görenler çok büyük bir aldan›fl içindedirler. Çünkü Allah dile-

medikçe hiçbir insan›n bir di¤eri için zarar ya da yarar dilemesi müm-

kün de¤ildir. Allah Bakara Suresi'nde bu durumu flu flekilde haber ve-

rir:

... Fakat onlardan erkekle kar›s›n›n aras›n› açan fleyi ö¤reniyorlard›.

Oysa onunla Allah'›n izni olmad›kça hiç kimseye zarar veremezlerdi.

Buna ra¤men kendilerine zarar verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi ö¤-

reniyorlard›. Andolsun onlar, bunu sat›n alan›n, ahiretten hiçbir pay›

olmad›¤›n› bildiler; kendi nefislerini karfl›l›¤›nda satt›klar› fley ne kö-

tü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102)

** Falc›l›k, tarot kartlar›, ruhlarla ba¤lant› kurarak gelecekten bilgi

alma aldatmacas›, medyumluk ve kehanette bulunma gibi bat›l inan›fl-

lar New Age kültürünün önemli bir bölümünü olufltururlar. Zaten Gu-

ru ismini verdikleri kifliler de genelde ruhlarla ba¤lant› kurduklar›,

medyumluk yapt›klar›, tarot kartlar› ile gelece¤i söyleyebilecekleri gibi

yalanlara baflvurarak insanlar› kand›rmaya çal›flan kimselerdir. Oysa

gayb› da ve müflahade edilebileni de sadece Allah bilir. Neml Sure-

si'nde de bildirildi¤i gibi "... Göklerde ve yerde gayb› Allah'tan baflka

kimse bilmez... " (Neml Suresi, 65) Allah Cin Suresi'nde ise flu flekilde

buyurur:

O, gayb› bilendir. Kendi gayb›n› (görülmez bilgi hazinesini) kimseye

aç›k tutmaz (ona muttali k›lmaz.) Ancak elçileri (peygamberleri) içinde

raz› oldu¤u (seçtikleri kimseler) baflka. Çünkü O, bunun önüne ve ar-

kas›na izleyici (gözetleyici)ler dizer. (Cin Suresi, 26-27)
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Ayetlerde de belirtildi¤i gibi Rabbimiz raz› oldu¤u kullar›na gayb

bilgilerini vahyedebilir. Bunun d›fl›nda hiçbir insan›n kendi çabas›, ça-

l›flmas›, ruhlarla ba¤lant› kurmaya çal›flmas› o kifliyi gaybe dair bir bil-

giye ulaflt›rmaz. Oysa New Age gibi hareketlere kap›lan baz› insanlar

çevrelerinde dikkat çekebilmek, sivrilebilmek için medyumluk, kahin-

lik gibi özelliklere sahip olduklar› yalan›n›n arkas›na saklan›rlar. Bu

yolla insanlar› kand›rmay›, onlardan sayg› ve ilgi görebilmeyi, maddi

ç›kar elde etmeyi umarlar. 

‹nsanlar›n birkaç ka¤›t parças›na, tafllara, kristal kürelere bakarak

gelece¤i söyleyebilmeleri, Allah'›n dilemesi d›fl›nda, mümkün de¤ildir.

Çünkü "Gayb›n anahtarlar› O'nun Kat›nda'd›r, O'ndan baflka hiç

kimse gayb› bilmez. Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O,

bilmeksizin bir yaprak dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir ta-

ne, yafl ve kuru d›flta olmamak üzere hepsi (ve herfley) apaç›k bir ki-

taptad›r." (Enam Suresi, 59)

** Günümüzde New Age inan›fllar› belli çevreler taraf›ndan birer

moda ak›m› haline getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Özellikle de kamuoyu

taraf›ndan tan›nan kifliler kullan›larak bu sapk›n uygulamalar›n benim-

senmesi için süslü propaganda çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Televizyon

programlar›nda, gazete ve dergilerde insana hiçbir yarar sa¤lamayacak

bat›l ö¤retilerinin reklam› yap›lmakta ve bu telkinin etkisinde kalan ba-

z› insanlar ise özenti içinde ve ne yapt›klar›n› dahi bilmeden ayn› fley-

leri uygulamaya bafllamaktad›rlar. Son zamanlarda kamuoyunu kapla-

yan "Reiki" modas› da ayn› aldatmacan›n bir ürünüdür. Toplum içinde

dikkat çekmek, orijinal olup ilgi toplamak isteyen kifliler bu bat›l ö¤re-

tinin propagandas›ndan etkilenmektedirler. Oysa reiki de di¤er sapk›n

Uzak Do¤u inan›fllar› gibi büyük bir kand›rmacad›r. 

Putperest bir toplum olan Japonlar, reikinin evrendeki birçok

enerjiden biri oldu¤una inan›r ve reikiyi "evrensel yaflam ve flifa enerji-
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si" olarak kabul ederler. Baz› kiflilerin re-

iki enerjisine sahip oldu¤unu, bununla

insanlara sözde flifa verdi¤ini ve dilerler-

se bu enerjiyi baflkalar›na verebildikleri-

ni iddia ederler.158 Reiki enerjisine sahip

oldu¤u yalan›n› ortaya atan kifli ellerini

yukar›ya açarak garip hareketler yapma-

ya bafllar. Daha sonra bir baflka kifliye

–ya da hayvana- dokunarak ona enerji

transferi yapt›¤›n› iddia eder. Oysa reiki-

nin bir büyü dini olan fiamanizmdeki

fleytan ç›karma ve flifa ritüellerinden hiç-

bir fark› yoktur. fiaman rahipleri de sa-

hip oldu¤unu iddia ettikleri güçlerle in-

sanlara flifa verdikleri yalan›n› ortaya at-

makta, sapk›nca büyü ve muska gibi ba-

t›l yollara baflvurmaktad›rlar. Ak›l ve

mant›k sahibi hiçbir insan›n inanmaya-

ca¤› bu saçma inan›fllar çok büyük birer

sahtekarl›ktan ibarettirler. Çünkü hiçbir

insan›n Allah'›n dilemesi d›fl›nda bir in-

sana flifa vermesi mümkün de¤ildir. fiifa-

y› veren Allah't›r. Allah diledi¤i takdirde

"fiafi" s›fat› ile, verdi¤i hastal›¤› ortadan

kald›r›r. Allah dilemedikçe tüm dünya-

n›n doktorlar›, en geliflmifl teknolojik ay-

g›tlar, keflfedilen en son ilaçlar ya da

Uzak Do¤u dinlerinin tüm bat›l inan›flla-

r› biraraya gelse yine de o kiflinin hasta-
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l›¤›n›n iyileflmesi imkans›zd›r. Kuran'da Hz. ‹brahim'in samimi duas›

flu flekilde bildirilmektedir:

"Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O'dur. (fiuara Suresi, 80)

Dolay›s›yla reiki gibi bat›l inan›fllar ancak bir kand›rmacadan, al-

datmacadan ibarettir. ‹nsan›n Allah'tan baflka hiçbir dostu, yard›mc›s›,

velisi yoktur. Allah'›n d›fl›nda hiçbir gücün insana bir zarar vermesi ya

da bir yarar sa¤lamas› mümkün de¤ildir.

**  New Age inan›fl›ndaki bat›l uygulamalar saymakla bitirilmeye-

cek kadar fazlad›r. Tafllar›n ve minerallerin çeflitli güçlere sahip oldu¤u-

nu düflünmek de bu yan›lg›lardand›r. Bu bat›l inan›fl›n takipçileri ku-

vars kristalinin tedavi ve büyü alanlar›nda çok etkili oldu¤unu kabul

ederler. Hematit tafl›n›n karar verme gücü verdi¤ine, elmas›n bedeni te-

mizleyerek negatif kuvvetleri yok etti¤ine, mercan›n nazara iyi geldi¤i-

ne inan›rlar. Bunun gibi daha pek çok tafla ve minerale bu gibi saçma

güçler atfederler. Oysa bu inan›fllar›n hepsi saçma ve bat›l inan›fllard›r.

Herhangi bir tafl›n ya da bir nesnenin bir insan› korumas›, ona güç ver-

mesi, olumsuzluklar› ortadan kald›rmas› kesinlikle mümkün de¤ildir.

‹nsan ne kadar u¤rafl›rsa u¤rafls›n, hangi yöntemlere sar›l›rsa sar›ls›n

Allah'›n dilemesi d›fl›nda bafl›na gelecek herhangi birfleyden koruna-

maz. ‹nsan için tek koruyucu Rahman olan Allah't›r. Kuran'da bu du-

rum flöyle bildirilmifltir:

De ki: "Sizi karan›n ve denizin karanl›klar›ndan kim kurtarmaktad›r

ki, siz (aç›ktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz:

'Andolsun, bizi bundan kurtar›rsan, gerçekten flükredenlerden oluruz'.

De ki: "Ondan ve her türlü s›k›nt›dan sizi Allah kurtarmaktad›r. Sonra

siz yine flirk koflmaktas›n›z." (Enam Suresi, 63-64)

‹nsan zorlukla karfl›laflt›¤›nda bunlar› ortadan kald›rmak için tabi

ki önlemler almal›d›r. Örne¤in hastalanan bir insan doktora gidip, söy-

lenen tedavi yöntemlerini eksiksizce uygulamal›, ilaçlar›n› almal›d›r.



Ancak önemli olan, al›nan bu tedbirlerin tek bafllar›na bir güçleri olma-

d›¤›n› bilip, flifay› sadece Allah'tan beklemektir. Çünkü Allah'tan baflka

varl›klar›n, tafltan ve tahtadan yap›lm›fl putlar›n, tafllar›n ya da mine-

rallerin insan› koruyabilece¤ini, bir zarar› giderebilece¤ini ya da güç

verip fayda sa¤layabilece¤ini düflünmek Allah'a aç›kça flirk koflmakt›r.

fiirk ise kitab›n bafl›ndan bu yana birçok kez aç›klad›¤›m›z gibi çok bü-

yük bir günaht›r. Dünyada Allah'tan baflka koruyucu, yard›mc› ve veli

bulamayaca¤›n› anlamazl›ktan gelen, O'nun her türlü yard›m›na ra¤-

men nankörlükte ›srar edenler ahirette çok büyük bir piflmanl›k yafla-

yacaklard›r. Allah bu kiflilerin durumunu Kuran'da flöyle bildirmekte-

dir:
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elmas

hematit

kuvars

Hiçbir tafl ya da mineral
Allah'›n dilemesi d›fl›nda insa-
n›n bafl›na gelecek bir kötülü-
¤ü, s›k›nt›y› ya da hastal›¤› en-
gelleyemez. Bu, bat›l ve sapk›n
bir inan›fltan baflka birfley
de¤ildir.
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ew Age inan›fllar› içinde yer alan bir di¤er bat›l ö¤reti ise Feng

Shui'dir. Sapk›n fiaman inan›fllar›n›n bir uzant›s› olan Feng Shui son

zamanlarda belli çevrelerce propagandas› yap›lan bat›l bir moda ak›m›d›r.

Bu ö¤reti, ilgili sitelerde "do¤an›n güçlerini ve enerjisini yönlendirme" ola-

rak tarif edilir. ‹nsanlar çok yüksek miktarlarda para vererek gittikleri Feng

Shui kurslar›nda Çinlilere ait bat›l bir gelene¤i ö¤renirler. Bu gelenek "insa-

n›n yaflad›¤› yerlerin dekorasyonunu olumsuz enerjileri ortadan kald›r›p,

olumlu enerjileri art›racak flekilde yapmas›" olarak aç›klan›r. Bu e¤itimin

içinde nereye hangi muskan›n as›laca¤›, hangi t›ls›m ve tafllar›n sözde fay-

dal› olaca¤› ö¤retilir. Örne¤in kap›ya as›lan Pa-kua ad› verilen bir aynan›n

kap› ve binay› korudu¤u kabul edilir. Kap›ya as›lan bereket kurba¤as› ad›

verilen bir küçük heykelin maddi zenginlik verece¤ine inan›l›r. Feng Shui

inan›fllar›nda daha bunun gibi birçok muska, t›ls›m gibi bat›l inan›fllar var-

d›r bulunmaktad›r.159 Oysa bu bat›l inan›fllar çok büyük birer aldatmacad›r.

‹nsan› hiçbir tafl›n, muskan›n ya da baflka bir eflyan›n Allah'›n dilemesi d›-

fl›nda koruyabilmesi mümkün de¤ildir. ‹nsan›n tek koruyucusu, velisi ve

dostu alemlerin Rabbi olan, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah't›r. 

Afla¤›daki garip objelerin insanlar› koruyabilece-
¤ini öne süren Feng Shui ö¤retisi büyük bir kan-
d›rmacadan ibarettir.
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De ki: "Sizin flirk kofltuklar›n›zdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade

edecek olan var m›?" De ki: "Allah yaratmay› (ilkin) bafllat›r, sonra onu

iade eder. Öyleyse nas›l çevriliyorsunuz?" De ki: "Sizin flirk kofltukla-

r›n›zdan hakka ulaflt›rabilecek var m›?" De ki: "Hakka ulaflt›racak

Allah't›r. Öyleyse, hakka ulaflt›ran m› uyulmaya daha hak sahibidir,

yoksa do¤ru yola ulaflt›r›lmad›kça kendisi hidayete ulaflmayan m›? Ne

oluyor size? Nas›l hükmediyorsunuz?" (Yunus Suresi, 34-35)

‹nsanlar›n yoga, meditasyon, reiki gibi yöntemlere baflvurmalar›-

n›n nedenlerinden biri de yaflad›klar› hayat›n karmaflas›ndan, s›k›nt›la-

r›ndan, stresinden uzaklaflabilmek, huzuru ve güveni bulmakt›r. Nite-

kim bu gibi bat›l uygulamalar›n reklamlar›nda da genelde "iç huzur,

ruhsal denge, iç bar›fl..." gibi kavramlar› kullanmaktad›rlar. ‹nsanlar da,

içinde yaflad›klar› materyalist toplumdaki ac›mas›z, sevgisiz, çat›flmac›,

rekabeti ve bencilli¤i teflvik eden hayattan uzaklaflmak için bu bat›l ina-

n›fllar› bir kurtulufl yolu olarak görme yan›lg›s›na düflmektedirler. Oy-

sa bu bat›l inan›fllar›n insanlara iç huzuru ve ruhsal dengeyi sa¤lamas›

mümkün de¤ildir. Tam aksine Uzak Do¤u dinleri insanlar› tafl ve tah-

tadan yap›lm›fl putlardan yard›m bekleyen, büyü ve bat›l ritüellerle so-

runlar›na çözüm bulabilece¤ini zanneden, ak›ll› ve mant›kl› hareket et-

me yeteneklerini kaybetmifl kimseler haline getirmektedir. Uzak Do¤u

felsefelerinin etkin oldu¤u toplumlardaki dini (pagan) topluluklarda

bu psikolojik tahribat›, umursuzlu¤u, hayat›n gerçeklerinden uzaklafl-

m›fl flizofrenik ruh halini görmek mümkündür. 

fiu aç›k bir gerçektir ki, insanlar›n dünya üzerinde gerçek huzur ve

mutlulu¤u bulmalar›n›n, her türlü kötülükten, ac›mas›zl›ktan, karam-

sarl›ktan ve mutsuzluktan kurtulmalar›n›n tek yolu, Yarat›c›m›z olan

Allah'a teslim olmak ve O'nun raz› olaca¤› gibi bir hayat sürmektir.

Allah bu durumu ayetlerde flu flekilde bildirir:

... Kim Benim hidayetime uyarsa art›k o flafl›r›p sapmaz ve mutsuz ol-

maz. Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l›

bir geçim vard›r..." (Taha Suresi, 123-124)
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Yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Rabbimiz, tüm insanlar›n kur-

tulufl yolunun, bir hidayet rehberi olarak indirdi¤i Kuran'a sar›lmak ol-

du¤unu bildirmifltir. Allah ‹brahim Suresi'nde "...Bu bir kitapt›r ki

Rabbinin izniyle insanlar› karanl›klardan nura, O güçlü ve övgüye

lay›k olan›n yoluna ç›karman için sana indirdik." (‹brahim Suresi, 1)

fleklinde buyurmaktad›r. 

Allah'›n varl›¤›n› inkar veya gözard› edip kendilerine bat›l yollar

edinenler hem dünyada hem de ahirette çok büyük bir kayba u¤raya-

caklard›r. Hayatlar› boyunca kendilerine hiçbir fayda vermeyen, bofl

u¤rafl›lar peflinde koflmalar›n›n karfl›l›¤›n› mutlaka alacaklard›r. Onlar

kendilerini do¤ru yolda san›p, dünya hayat›ndaki bat›l u¤rafl›lar›n›n

kendilerini kurtulufla erdirece¤ini zannederken asl›nda çok büyük bir

yan›lg› içinde yaflad›klar›n› fark edeceklerdir. Allah böyle insanlar›n

durumunu bir Kuran ayetinde flu örnekle bizlere haber verir: 

Allah'›n d›fl›nda baflka veliler edinenlerin örne¤i, kendine ev edinen

örümcek örne¤ine benzer. Gerçek flu ki, evlerin en dayan›ks›z olan›

örümcek evidir; bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 41)

Ayette de belirtildi¤i gibi inkar yolunu seçenler kendi yollar›n›n

en do¤ru yol oldu¤unu zannederken asl›nda büyük bir aldan›fl içine

girmifllerdir. Onlar›n tüm yapt›klar› bofla gidecek, hesap gününde gü-

vendikleri, medet umduklar›, kendilerini koruyaca¤›n› sand›klar› tüm

ortaklar›n›n, muskalar›n›n, büyülerinin kendilerine bir fayda vermeye-

ce¤ini göreceklerdir. Allah ayetlerde flöyle bildirmektedir:

Melekleri görecekleri gün, suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o

gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasakt›r, yasak."

Onlar›n yapt›klar› her iflin önüne geçtik, böylece onu savurulmufl toz

zerreleri k›l›verdik. O gün, cennet halk›n›n kalacaklar› yer daha hay›r-

l›, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir. (Furkan Suresi, 22-24)

De ki: "Davran›fl (ameller) bak›m›ndan en çok hüsrana u¤rayacak olan-

lar› size haber vereyim mi? Onlar›n, dünya hayat›ndaki bütün çabala-

r› bofla gitmiflken, kendilerini gerçekte güzel ifl yapmakta san›yorlar."
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‹flte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuflmay› inkar edenlerdir.

Art›k onlar›n yap›p-ettikleri bofla ç›km›flt›r, k›yamet gününde onlar

için bir tart› tutmayaca¤›z. (Kehf Suresi, 103-105)

NNeeww  AAggee,,  DDaarrwwiinniizzmm  vvee  AAtteeiizzmm  
Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi New Age benzeri bat›l dinlerin

Bat›l› toplumlarda bu kadar büyük ilgi görmelerinin ard›nda yatan ne-

denlerden biri de Uzak Do¤u dinlerinin materyalist, ateist ve putperest

yap›lar›d›r. Bat› toplumunun H›ristiyan-Yahudi kültüründen uzakla-

flan materyalist unsurlar›, Uzak Do¤u kökenli her türlü inan›fl› onayla-

makta, desteklemekte, hatta propagandas›n› yapmaktad›r. 

Materyalist Bat› kültüründe evrenin bir raslant› eseri oldu¤una

inan›l›r ve canl›l›¤›n nas›l var oldu¤u sorusuna Darwin'in evrim teori-

siyle cevap verilir. Bu görüfl, insan ruhunun varl›¤›n› reddeder ve insa-

n›n geliflmifl bir hayvan türü oldu¤unu iddia eder. Ölümden sonra ya-

flam›, ahiret hayat›n›n varl›¤›n›, cennet ve cehennemin varl›¤›n› kabul

etmez. ‹flte her biri büyük bir yan›lg› olan bu iddialar Uzak Do¤u din-

lerinin inan›fllar› ile büyük bir uyum içindedir. Budizm, Hinduizm bafl-

ta olmak üzere Uzak Do¤u dinlerinin çok büyük bir bölümü Allah'›n

varl›¤›n› inkar eden, canl›l›l›¤›n kökeninin do¤an›n kendisi oldu¤unu

kabul eden, ahiret, cennet ve cehennem hayat›n›n varl›¤›n› reddeden

inan›fllard›r. ‹flte bu nedenle de materyalist Bat› kültürünün savunucu-

lar›ndan ço¤u zaman büyük destek görmüfllerdir. 

Evrim teorisinin önde gelen isimleri de 19. yüzy›ldan bu yana

Uzak Do¤u felsefelerini her zaman desteklemifllerdir. Bu kiflilerin ba-

fl›nda Darwin'in en büyük destekçisi olarak kabul edilen Thomas H.

Huxley gelir. Yarat›l›fl› savunan din veya bilim adamlar›yla yapt›¤› tar-

t›flmalar, Darwinizm'i savunan ateflli yaz› ve nutuklar›, Huxley'i 19.

yüzy›l›n en ünlü Darwinisti olarak tarihe geçirmifltir. Huxley'nin Uzak

370



Harun Yahya

371

Do¤u dinlerine, özellikle de Budizme, olan ilgisi ise o kadar iyi bilinme-

mektedir. 

H›ristiyanl›k ve Yahudilik gibi ilahi dinlerin temsilcileri ile fliddet-

le mücadele eden Huxley, Budizmi, seküler Bat› medeniyetine uygun

bir inanç olarak görüyordu. Philosophy East and West dergisinde yay›n-

lanan "Buddhism in Huxley's Evolution and Ethics" (Huxley'nin 'Evrim

ve Ahlak'›nda Budizm) bafll›kl› makalede bu konu ifllenmektedir. Ma-

kalede Huxley'nin Evolution and Ethics (Evrim ve Ahlak) adl› kitab›n-

dan Budizm hakk›ndaki flu tan›m› aktar›lmaktad›r:

(Budizm) Bat›l› anlamda Tanr› tan›mayan bir sistemdir; insan›n bir ruhu

oldu¤unu kabul etmez; ölümsüzlü¤e inanman›n bir yan›lg› oldu¤unu sa-

vunur hatta bunu ummay› günah sayar; duaya ve kurban ibadetine yer

vermez; insanlar›n kurtulufl için sadece kendi yapt›klar›na güvenmesini

ister... yine de Eski Dünya'n›n kayda de¤er bir bölümünde harika bir h›z-

la yay›lm›fl, yabanc› inançlarla kar›flsa bile insanl›¤›n küçümsenemez bir

k›sm›n›n hakim inanc› olmufltur.160

Huxley Budizme hayrand›r ve bu-

nun tek nedeni Budizmin, aynen Huxley

ve di¤er Darwinistler gibi Allah inanc›na

sahip olmamas›d›r. "Buddhism in Hux-

ley's Evolution and Ethics" makalesinin

yazar› olan Hawai Üniversitesi ö¤retim

üyesi Vijitha Rajapakse'ye göre, Hux-

ley'nin Budizme olan hayranl›¤›nda,

Budizm ile Eski Yunan'›n pagan ve

ateist düflünürleri aras›nda gör-

dü¤ü paralellik de rol oyna-

m›flt›r:

19. yüzy›lda 
Darwinizm'in en önde
giden savunucular›n-
dan Thomas 
H. Huxley
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Huxley'nin Budist düflünceyi Bat›l› fikirlerle iliflkilendirme konusundaki

aç›k e¤ilimi... onun argüman›n›n baflka boyutlar›nda da örneklendiril-

mektedir. Budizmin gayr›-ilahi pozisyonunu Heraklitus'un bak›fl aç›s›na

benzetmifl ve dahas› "Stoac›l›kla Budizm aras›nda" pek çok paralelli¤e

iflaret etmifltir.161

Rajapakse, sadece Huxley'nin de¤il, 19. yüzy›l›n di¤er baz› ateist-

lerinin (veya agnostiklerinin) de Budizme büyük hayranl›k duydukla-

r›n› not etmektedir. Bu devirde Budizm ile materyalist Bat› felsefesi ara-

s›nda kurulan bir paralellik de, David Hume'un fikirleri konusundad›r.

18. yüzy›lda yaflam›fl olan ‹skoç düflünür Hume, ateist ve din karfl›t› bir

felsefecidir. Rajapakse; "‹lginçtir ki, Budizm ve Hume felsefesi aras›n-

daki paralellikler, Budizm hakk›n-

da ilk yorum yapan kifliler ta-

raf›ndan bile do¤ru bir fle-

kilde not edilmifltir" der

ve flöyle devam eder:

Örne¤in Rhys Davids

belirtir ki "d›fltan gelen

bir ruha sahip olma-

ma düflüncesi, daimi

ve de¤iflmez bir ac›

çekme fikri gibi aç›-

lardan, bizden sadece

iki yüzy›l önce yafla-

m›fl olan Hume'dan iki

bin dört yüz y›l önce

ayn› pozisyonu alm›fl-

t›r."162

18. yüzy›lda yaflam›fl olan
ateist ve din karfl›t› felsefeci
David Hume
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Rajapakse'nin belirtti¤i gibi, Victoria dönemi ‹ngilteresi'nde (yani

19. yüzy›lda) daha pek çok felsefeci Budizme ilgi duymufltu ve bunun

nedeni de, Budizmi, o devrin yayg›n felsefeleri olan ateizm ve Darwi-

nizm'e uygun bulmalar›yd›.

Ayn› nedenle Budizme s›cak bakan bir di¤er ateist ise, Friedrich

Nietzsche'ydi. H›ristiyanl›¤a karfl› koyu bir nefret besleyen, buna kar-

fl›n putperest kültürünü ve putperest ahlak›n› savunan Nietzsche, sa-

vundu¤u görüfllerle 20. yüzy›l faflizminin ve özellikle de Nazizm'in fik-

ri öncüsü oldu. ‹lahi dinlere olan bu nefreti, kuflkusuz sadece bu dinle-

rin ahlaki prensiplerinden de¤il, bundan da önemlisi, Nietzsche'nin fa-

natik ateizminden de kaynaklan›yordu. Ancak Nietzsche'nin nefreti sa-

dece ilahi dinlere karfl›yd›, pagan dinlere de¤il. Aksine, paganizmi övü-

yor ve yüceltiyordu. Özellikle de Budizmi... Eighteenth–Century Studi-

es editörü yazar Jason DeBoer'in ifadesiyle "ilginçtir ki, tarihteki en

militan ateistlerden biri olmas›na karfl›n, Nietzsche tamamen din

karfl›t› de¤ildi... Di¤er baz› dinlerin pek çok özelli¤ine sayg› ve hay-

ranl›k duymufltu; bunlar paganizm ve hatta Budizm'di."163

‹ngiliz akademisyen David R. Loy ise, Nietzsche hakk›nda yazd›-

¤› bir makalede ayn› konuda flunlar› belirtir:

Nietzsche ve Budizmi karfl›laflt›rmak neredeyse klasik bir ifl haline gel-

mifltir ve bunun iyi bir gerekçesi vard›r: Aralar›nda derin bir uyum gö-

rünmektedir. Morrison'un belirtti¤i gibi, pek çok ortak ö¤e paylaflmakta-

d›rlar: Her ikisi de ilah olmayan bir evrende insan›n merkezili¤ini vurgu-

lamakta ve hiçbiri varl›k sorununun çözümü için getirdikleri çözümlerde

d›fl bir varl›¤a dayanmamaktad›r... Her ikisi de insan› daima de¤iflen ve

çok çeflitli olan psikofiziksel güçlerin ak›fl› olarak görmekte ve bu ak›flta

otonom ve de¤iflmeyen bir varl›¤a (yani ruha) yer vermemektedir.164

Nietzsche'nin Budizm ile paylaflt›¤› bu fikirler kuflkusuz büyük bi-

rer yan›lg›d›r. Bu yan›lg›lar›n ç›k›fl nedeni ise, insan›n kibirinden ve ce-
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haletinden baflka bir fley de¤ildir. Evreni ve do¤ay› ak›l ve vicdan gö-

züyle inceleyen insan Allah'›n varl›¤›n›n apaç›k delillerini görecektir.

Ayn› gerçek ça¤›m›zdaki bilimsel bulgular taraf›ndan da ortaya kon-

maktad›r. Nietzsche gibi ateistlerin ortaya att›¤› fikir Big Bang ve ‹nsa-

ni ‹lke (Anthropic Principle) gibi bilimsel bulgularla y›k›lm›fl, bilim

Allah'›n evreni yaratt›¤›na ve ola¤anüstü bir dengeyle düzenledi¤ine

dair aç›k kan›tlar ortaya koymufltur. (Ateizmin Çöküflü hakk›nda de-

tayl› bilgi için Bkz. ‹slam'›n Yükselifli, Harun Yahya, 2002, Kültür Yay›n-

c›l›k) Darwin'in evrim teorisinin geçersizli¤ini ve "bilinçli tasar›m"›n

varl›¤›n› gösteren deliller, yarat›l›fl›n do¤rulu¤unu kan›tlamaktad›r.

Freud, Marx, Durkheim gibi 19. yüzy›l ateist düflünürlerinin fikirleri de

yine bilimsel bulgular veya sosyal sonuçlarla birer birer y›k›lm›flt›r. 

Ateist ve materyalist Bat› kültürünün mimarlar›, teorilerinin çö-

küflte oldu¤unu görmekte, buna karfl›l›k ‹lahi dinlere yöneliflin artan

h›z›n›  engellemek için, çözümü pagan inançlar›n körüklenmesinde

bulmaktad›rlar. ‹flte bu amaçla oluflturulan New Age ak›m› da mater-

yalizme sahte bir "maneviyat" takviyesidir. 

Peki materyalist Bat› kültürü buna ne-

den ihtiyaç duymaktad›r? Bat› dünyas›-

n›n iki bin y›ll›k fikri geliflimini (ve deje-

nerasyonunu) inceleyen ‹ngiliz yazar-

lar Michael Baigent, Richard Leigh,

Henry Lincoln Bat› dünyas›n›n 20.

yüzy›lda bir "anlam krizi" içine düfltü-

¤ünü belirtirler. Bir di¤er deyiflle, Bat›-

l› toplumlara empoze edilen materya-

list felsefe ve yaflam biçimi, birçok insa-

n› Allah'›n varl›¤› ve O'na ibadet gerçe-

¤inden kopararak, hayatlar›n› anlams›z

hale getirmifltir. Baigent, Leigh ve Lin-
20. yüzy›l faflizminin
ateist ideologlar›ndan 
Friedrich Nietzsche



coln'ün deyifliyle "Hayat herhangi bir anlamdan ve belirleyicilikten tü-

müyle kopmufl ve hiçbir somut hedefe matuf olmayan tesadüfi bir ol-

gu haline gelmifltir".165

Bu anlam krizine, bir taraftan da materyalist teorilerin bilimsel dü-

zeydeki çöküflünün eklenmesi, insanlar›n ilahi dinlere yeniden yönel-

melerine yol açm›flt›r. Bu nedenledir ki bugün H›ristiyan, ‹slam ve Ya-

hudi dünyas›nda din yükselifltedir; dine inananlar›n ve dini uygula-

yanlar›n oran› giderek artmakta, dini kavram ve de¤erler toplum haya-

t›nda çok daha fazla yer almaktad›r. (Özellikle ‹slam dini, Bat› dünya-

s›n›n içinde yükseliflini sürdürmektedir.)

‹flte pagan bir inan›fl olan New Age de dinsizli¤in "anlam krizi"

içinde bocalayan insanlar›na sahte bir kurtulufl ve ç›k›fl yolu sunmak

için körüklenmektedir. Tüm bunlar ateist ve materyalist dogmadan

kopmak istemeyen, buna ra¤men kendilerine bir tür "maneviyat" ara-

yan insanlar›n kap›ld›klar› bofl ve bat›l ö¤retilerdir. Bu ö¤retilerin bofl

oldu¤unu anlamak içinse sadece biraz düflünmek, onlar› ak›l ve man-

t›k süzgecinden geçirmek yeterlidir. Bu büyük tehlike karfl›s›nda iman

sahiplerinin de yerine getirmeleri gereken çok önemli bir sorumluluk-

lar› vard›r: Allah'›n mutlak varl›¤›n›n ve din ahlak›n›n tebli¤ edilmesi.

New Age ideologlar›n›n yapt›klar› yo¤un propagandan›n önünü kes-

mek için öncelikle yap›lmas› gereken tüm insanlara Allah'›n sonsuz güç

ve kudretinin anlat›lmas›, insanlar›n iman etmeye davet edilmesidir.

E¤er ‹slam ahlak› insanlara eksiksizce anlat›l›r, tüm hayat›n› Rabbimi-

z'in bildirdi¤i flekilde yaflayan bir insan›n sahip olaca¤› eflsiz nimetler

ortaya konursa, insanlar›n sahte maneviyat takviyelerine ihtiyaçlar› ol-

mayacakt›r. 

New Age Hareketinin geliflmesinde ise bizzat evrim teorisyenleri

rol oynam›flt›r. New Age takipçilerinin ço¤u, Theillard de Chardin'i  ru-

hani liderleri olarak kabul etmektedirler. Theillard de Chardin evrim

Harun Yahya
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teorisinin tarihinde önemli yere sahip bir düflünür ve paleontologdur.

Hatta Piltdown adam› gibi tarihin en büyük bilimsel sahtekarl›klar›n-

dan biri say›lan büyük bir skandal›n da ortaklar›ndand›r.166 Onun Dar-

winizm'e ne kadar ba¤l› oldu¤unu anlamak içinse flu sözü yeterlidir:

Evrim bir teori, bir sistem ya da bir hipotez midir? Hay›r o bunlar›n hep-

sinden öte bir fleydir. Evrim, kendisinden kuflku duyulmayan yegane il-

kedir ki, tüm teoriler, tüm sistemler, tüm hipotezler, ciddiye al›nabilir

ve do¤ru olabilmek için ona dayanmak zorundad›rlar. Evrim, tüm ger-

çekleri ayd›nlatan bir ›fl›k, tüm çizgilerin kendisinden ç›kmas› gereken

bir ana çizgidir. ‹flte evrim budur.167

Kendi sözünden de anlafl›ld›¤› gibi Theillard de Chardin evrim te-

orisinin ateflli savunucular›ndand›. O, fiziksel evrimin yan› s›ra, ruhsal

evrimin de gerçekleflti¤ini iddia ediyordu. ‹nsan›n zihinsel ve sosyal

olarak evrimlefltikten sonra sonuçta ruhsal bir mükemmelli¤e ulaflaca-

¤›n› savunuyordu. Ulafl›lacak bu aflamaya ise "Omega Noktas›" ad›n›

vermiflti. 

New Age ideologlar› aras›nda Theilhard de Chardin d›fl›nda Juli-

an Huxley ve Theodosius Dobzhansky gibi bir-

çok evrimci de say›lmaktad›r. Dobz-

hansky'nin "Evrimsel süreç, insan›

yükseltirken, kozmozun tarihinde

ilk ve tek kez, kendi bilinci hali-

ne geldi." sözü günümüz New

Age yorumcular›n›n s›kça kul-

land›klar› anlat›mlardan biridir.

Dobzhansky'nin ölümünden

sonraki bir methiyede, genetikçi

Francisco Ayala flöyle demifltir:

New Age Hareketi'nin kurucular›ndan,
Darwinist paleontolog de Chardin



Dobzhansky Allah'›n varl›¤› gibi geleneksel dinin temel inançlar›n› görü-

nürde kabul etmese de dindar bir kifliydi... Dobzhansky insanda, biyolo-

jik evrimin kendi kendinin fark›na varma ve kültür alan›nda üstün geldi-

¤i görüflünü savunmaktayd›. ‹nsano¤lunun en sonunda uyum ve yarat›-

c›l›¤›n en yüksek seviyelerine evrimleflece¤ine inanmaktayd›.168

Buraya kadar olan anlat›mlarda da görüldü¤ü gibi, New Age ta-

mamen dünya hayat›n› ve insan› temel alan bir ak›md›r. Allah inanc›n›

reddederken insan› sözde ilahlaflt›r›r (Allah'›

tenzih ederiz) ve kutsal özelliklere sahip

bir varl›k olarak kabul eder. Nitekim bu

ak›m›n ünlü savunucular›ndan kabul

edilen bir dönemlerin ünlü flark›c›

ve aktrislerinden Shirley MacLaine

bir yaz›s›nda: 'Kimseye ya da hiç-

bir fleye de¤il, yaln›zca kendinize

tapabilirsiniz, çünkü ilah sizsi-

niz"169 derken, (Allah'› tenzih ede-

riz) New Age'in sapk›n inan›fllar›-

n› da ortaya koymaktad›r. 

Öncelikli hedefi insanlar› Allah

inanc›ndan uzaklaflt›rmak ve ateist

bir toplum meydana getirmek olan

New Age ideologlar›na göre insan ken-

dinin rehberi ve yarg›c›d›r. Bu sapk›n inan›-

fla göre meditasyon, yoga, reiki, ruhlarla ba¤lan-

t› kurma, kristal gibi tafllar›n yard›m›yla sözde mükemmelli¤e ulafla-

cakt›r. Hatta ayn› inan›fl bu kimseleri çok daha sapk›n bir noktaya ka-

dar sürüklemektedir. Bu yan›lg› sözde ilah konumuna sahip olan insan

için "do¤ru - yanl›fl", "günah - sevap" diye kavramlar›n olmamas›d›r.

Yani New Age inan›fl›na göre insan›n yapt›¤› herfley do¤rudur. Michi-
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gan Üniversitesinin Teoloji bölümünden Prof. H. Wayne House bir ma-

kalesinde çarp›k New Age inan›fl›na göre sözde ilah kabul edilen kifli-

nin bir di¤er kifliyi yarg›layamayaca¤›na, do¤ru ve yanl›fl diye bir kav-

ram olamayaca¤›na dikkat çeker.170 Bu çarp›k mant›¤a göre dünya üze-

rindeki tüm cinayetlerin, iflkencelerin, soygunlar›n, ya¤malar›n, zu-

lümlerin, adaletsizliklerin de "yarg›lanamaz" say›lmas› gerekmektedir.

Oysa bu iddiay› ortaya atanlar yan›lmaktad›rlar. Çünkü insan bafl›bofl

ve sorumsuz de¤ildir. Onu yaratan, her an›n› gözleyen, tüm düflünce-

lerini bilen ve öldükten sonra onu sorgulayarak yapt›¤› herfleyin karfl›-

l›¤›n› verecek olan bir Yarat›c›m›z vard›r. Ve Yarat›c›m›z olan Allah in-

san› hayvanlardan farkl› olarak bir ruh, ak›l, irade, muhakeme ve yar-

g› yetene¤i ile yaratm›flt›r. Yani bir insan içinde her türlü eyleme karfl›

bir istek veya dürtü duysa dahi sahip oldu¤u bu özelliklerle onu engel-

leme gücüne sahip olarak yarat›lm›flt›r. Örne¤in bir olay karfl›s›nda flid-

detle öfkelenen, iradesi zay›f bir insan kendini ve karfl›s›ndaki insan›

20. yüzy›l ‹ngilteresi'nin tan›nm›fl yazarla-
r›ndan Aldous Huxley de Uzak Do¤u din-
lerine olan ilgisi ile dikkat çekmekteydi.
New Age hareketinin öncülerinden
Thomas Huxley'nin torunu
olan Aldous Huxley'nin,
Brave New World, Eye-
less in Gaza, Island
gibi kitaplar›nda bat›l
Uzak Do¤u felsefe-
lerinden çok etki-
lendi¤i anlafl›l›yor-
du. Materyalist ve
ateist kimli¤iyle ta-
n›nan Huxley'nin,
son kitab› Island
Budist bir adada ge-
çen bir ütopya üzerine
kuruluydu.
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Çarp›k New Age inan›fllar› yeryüzündeki tüm adaletsizlikleri, cinayetleri, ifl-
kenceleri masum göstermeye çal›fl›r. Tüm dünyay› büyük bir kaosa sürükle-
mek anlam›na gelen bu sapk›n anlay›fl büyük bir yan›lg›d›r. ‹nsan Allah'a
karfl› sorumludur. Hayat› boyunca yapt›¤› her hareket, ald›¤› her karar, iflle-
di¤i her suç ve söyledi¤i her söz için Allah'a hesap verecektir. 
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hayvan gibi görürse, ona hiç düflünmeden zarar verebilir, ac›mas›zca

davranabilir. Karfl›s›ndakinin küçük bir çocuk, savunmas›z bir insan ol-

mas› hiç fark etmez. Ancak, Allah'›n kendisine verdi¤i ruhu tafl›d›¤›n›

bilen, ak›l ve vicdan sahibi insan her türlü durumda öfkesine hakim

olur. Muhakemesi, yarg›s›, vicdan› her an aç›k olur. Allah'a hesab›n› ve-

remeyece¤i en küçük bir harekette bulunmamak için gayret gösterir.

Bunun aksini yapanlar ise bir suç ifllemektedirler. Yanl›fl ve günah ola-

n› seçmelerinin nedeni, Allah'a iman etmemeleri, yapt›klar›ndan dola-

y› Allah'a hesap vermeyeceklerini zannetmeleri ve bu nedenle sak›n-

mamalar›d›r. Çünkü Allah bir ayetinde insanlara hem kötülü¤ün hem

de kötülüklerden sak›nman›n ilham edildi¤ini bildirir. (fiems Suresi, 7-

10). Dolay›s›yla insan do¤ru ve yanl›fl› bilmekte, vicdan›n›n sesini din-

lemedi¤i için yanl›fl olan› seçmektedir. Her insan Allah'›n kendisine

bahfletti¤i ruhu tafl›r ve kendisini yoktan var eden Yarat›c›m›za karfl› so-

rumludur. Ayetlerde flu flekilde bildirilir:
Ki O, yaratt›¤› herfleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir çamur-

dan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den), basbaya¤›

bir sudan yapm›flt›r. Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona Ru-

hundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az

flükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 7-9)

Allah, Kuran'da kendisini bafl›bofl zannedenlere yarat›l›fllar›n› ve

ölümden sonra tekrar dirileceklerini flöyle hat›rlat›r: 

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? 

Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi?

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen

içinde biçim verdi.' 

Böylece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›. 

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

Suresi, 36-40) 
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New Age'in temelini oluflturan ve insan› tüm kainat›n temeline

koyan söz konusu çarp›k inan›fl, Darwinistlerin de temel argümanlar›n-

dan birini oluflturmaktad›r. Darwin'in en önde gelen savunucularından

biri olan Julian Huxley'nin kurdu¤u "evrimsel hümanizm" benzer bir

anlay›fla sahipti. Bu dinin amacı "yeryüzündeki evrimsel sürecin mak-

simum sonuca varmasını sa¤lamak" olacaktı. Bu, yalnızca güçlü orga-

nizmaların daha çok yaflamasına ve daha çok üremelerine çalıflmakla

sınırlı de¤ildi. Ayrıca, insano¤lunun "kendinden kaynaklanan yetenek-

leri"nin "en üst düzeyde gerçeklefltirilmesi" öngörülüyordu. Bir baflka

deyiflle, insano¤lunun bugün içinde bulundu¤u fiziksel ve zihinsel afla-

madan "daha ileri aflamalara" sıçraması için çaba gösterilecekti. "Hü-

manizm" teriminin tam tarifi ise, Huxley tarafından flöyle yapılıyordu:

Ben "hümanist" kelimesini kullanırken, insanın, aynı bir bitki ya da hay-

van gibi do¤al bir varlık oldu¤unu kastediyorum. Yani insanın bedeni,

zihni ve ruhu do¤aüstü bir güç tarafından yaratılmamıfl, aksine evrim sü-

reci sonunda oluflmufltur. Dolayısıyla insan, herhangi bir do¤aüstü gücün

kontrolü ya da yol göstericili¤ine de¤il, sadece kendi varlı¤ına ve kendi

gücüne inanmalıdır.171

Julian Huxley bir di¤er sözünde ise evrimsel hümanizman›n

inançlar›n› flu flekilde say›yordu:

Evrimsel hümanizma dininin inançlar›, do¤aüstü anlamdaki vahye daya-

l› de¤ildir. Fakat bilim ve ilmin bize insan ve evren hakk›nda bildirdikle-

rine dayal›d›r. Bir hümanist bütün güveniyle insan›n do¤aya yabanc› ol-

mad›¤›na, tam aksine do¤an›n bir parças› oldu¤una inanmaktad›r... Ken-

di kaderi, yeryüzündeki evrimin gelecek ak›fl›n› mükemmel flekilde ta-

mamlamaya, toplumun gereksinmelerini karfl›lamaya  önderlik etmesi-

dir."172

Oysa Julian Huxley'nin kurdu¤u bu yapay ak›m hiçbir temele da-

yanmayan, çok büyük yan›lg›d›r. Çünkü dünyadaki kusursuz tasar›-
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m›n tek sahibi alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Darwinistlerin kendilerin-

ce kutsallaflt›rd›klar› insan da Allah'›n yoktan var etti¤i, O'na muhtaç,

aciz bir varl›kt›r. Nitekim Kuran'da, yeryüzündeki yaflam›n Allah'›n bir

mucizesi oldu¤u haber verilmektedir:

Yere (gelince,) onu döfleyip-yayd›k, onda sars›lmaz-da¤lar b›rakt›k ve

onda herfleyden ölçüsü belirlenmifl ürünler bitirdik.

Ve orda sizler için ve kendisine r›z›k vericiler olmad›¤›n›z kimseler

(varl›klar ve canl›lar) için geçimlikler k›ld›k.

Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim kat›m›zda olmas›n; ancak onu

belirlenmifl bir miktar olarak indiririz.

Ve afl›lay›c›lar olarak rüzgarlar› gönderdik, böylece gökten su indirdik

de sizleri sulad›k. Oysa siz onun hazine-koruyucular› de¤ilsiniz. 

fiüphesiz Biz, gerçekten Biz yaflat›r ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

(Hicr Suresi, 19-23)

Huxley'nin ortaya attı¤ı ve insano¤lunun "kutsal" amacının kendi

evrimini hızlandırmak oldu¤unu öne süren bu düflünceler, John Dewey

adlı Amerikalı filozofu derinden etkiledi. Dewey bu çizgiyi gelifltirerek

1933 yılında "Dini Hümanizm" akımını bafllattı ve ünlü Hümanist Ma-

nifesto'yu yayınladı. Manifesto'da vurgula-

nan temel düflünce, ilahi dinlerin orta-

dan kaldırılmasının zamanının artık

geldi¤i ve bunların yerine, insa-

no¤lunun bilimsel ilerleme ve

sosyal ifl birli¤ine dayalı yeni bir

ça¤a girmek üzere oldu¤uydu. 

II. Dünya Savaflı'nda "bilim-

sel ilerleme" (!) sonucunda öldü-

rülen 50 milyon insan, Hümanist

Manifesto'da öngörülen optimizmi

derinden sarstı. Benzeri darbelerin ar-
Amerikal› materyalist
felsefeci John Dewey
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dından Dewey'in yolunu izleyenler onun

görüfllerini az da olsa revize etmek zorun-

da kaldılar ve 1973 yılında II. Hümanist

Manifesto'yu yayınladılar. Bu mesajda "bi-

limin bazen insanlı¤a zarar da verebilece-

¤i" kabul ediliyor, ama yine de temel dü-

flünceden vazgeçilmiyordu. Bu bilimsel te-

mele dayanmayan, içi bofl iddiaya göre in-

san artık kendi evrimini yönetebilirdi ve

bunu da bilimle yapacaktı. fiöyle deniyordu:

Bilimi akıllıca kullanarak, içinde yafladı¤ı-

mız çevreyi kontrol edebiliriz, fakirli¤i yene-

bilir, hastalıkları ortadan kaldırabilir, yaflam sü-

remizi uzatabilir, davranıfllarımızı belirgin bir bi-

çimde de¤ifltirebiliriz. Böylece insano¤lunun evrim

sürecini yönlendirebilir, yeni güç kaynakları olufltu-

rabilir ve insanlı¤ın daha özgür ve anlamlı bir yaflama

kavuflması için gerekli fırsatları yaratabiliriz.173

Aslında her evrimci tarafından bilinçli ya da bi-

linçsiz olarak benimsenen bu fikirler, "evrim dini"nin

temel inanıfllarını ortaya koymaktadır. Önce hayali

bir evrim süreci kurgulanmakta ve bu sürecin herfle-

yi var eden "yaratıcı" oldu¤u varsayılmakta, sonra bu

sürecin insanı kurtulufla ulafltıraca¤ı düflünülmekte ve

en sonunda insano¤lunun "kutsal" amacının da bu sü-

rece hizmet etmek oldu¤una inanılmaktadır. Kısacası,

evrim, hem yaratıcı, hem kurtarıcı, hem de kutsal bir

amaç olarak kabul edilmektedir. Bir baflka deyiflle kendi-

Materyalist felsefeci Dewey'nin ortaya att›¤› Dini Hümanizma
ak›m›n›n büyük bir aldatmaca oldu¤u zaten aç›k bir gerçekti. Ancak
II. Dünya Savaflı'nda hayat›n› yitiren 50 milyon insan bu gerçe¤i bir
kez daha teyid etti. 
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sine tapınılan bir ilahtır. (Allah'› tenzih ederiz) Oysa Darwinistlerin id-

dias›n›n büyük bir aldatmaca oldu¤u 20. yüzy›lda bilim dünyas›nda

yaflanan geliflmelerle pekiflti. Son y›llarda mikrobiyoloji, biyokimya,

anatomi gibi bilim dallar›nda kaydedilen geliflmeler ve elde edilen ve-

riler evrimcilerin teorilerinin geçersizli¤ini gösterirken, canl›l›¤›n bi-

linçli bir tasar›m›n eseri oldu¤u gerçe¤ini koydu. Bilimsel ilerleme ile

insan›n evriminin h›zlanaca¤› ya da ilahi dinlere gerek kalmayaca¤› yö-

nündeki iddian›n büyük bir aldatmaca oldu¤u tüm delilleriyle ortaya

ç›kt›. Çünkü bilim yarat›l›fl› tasdik eder ve insanlar›n Allah'›n varl›¤›n›n

aç›k delillerini görmelerine vesile olur. 

Fort Worth, Teksas, Southwestern Baptist Teolojik ‹lahiyat Fakül-

tesinde fahri profesör olan John Newport yeni bas›lan kitab› The World-

view Crisis and the New Age Movement (Dünya Görüflü Krizi ve New Age

Hareketi) adl› kitab›nda New Age inanc›n›n temel inan›fllar›ndan biri-

nin "insan›n kendi çabalar› ile artan üst ruhani durumlar elde edebile-

ce¤i" fikri oldu¤una dikkat çekmifltir.  Newport bunu flöyle aç›klamak-

tad›r:

Tümü ayn› fikre dayan›yor: "bizim ilahi olabilece¤imiz, bir kurtar›c›ya ih-

tiyac›m›z›n olmamas›, H›ristiyanl›kta bulunan temel inan›fllara ihtiyac›-

m›z olmad›¤›...174

Bu konudaki bir yorumda New Age Hareketinin savunucular›

aras›nda da say›lan ünlü evrimci Jeremy Rifkin'den gelmektedir. Rifkin

Algeny isimli kitab›nda flu yorumda bulunur:

Evrim uzun zamand›r bilinçsiz bir olay olarak görülmüyor, hatta tam ter-

si... Biz uzun zamand›r kendimizi bir baflkas›n›n evinde bir misafir gibi

görmüyoruz. Daha önceden beri var olan kozmik kurallara uymak için

davran›fllar›m›z› düzeltmiyoruz. Bu art›k bir yarat›fl›m›zd›r. Kurallar› biz

yap›yoruz. Gerçekli¤in parametrelerini biz olufltururuz. Dünyay› biz

meydana getiririz. Çünkü biz uzun zamand›r kendimizi d›fl güçlere ba-



¤›ml› görmüyoruz. Uzun zamand›r davran›fllar›m›z› hakl› göstermemiz

gerekmiyor, çünkü evrenin mimarlar› bizleriz. Kendimizin d›fl›nda hiçbir

fleye sorumlu de¤iliz. Çünkü biz krall›¤›z, kuvvetiz ve sürekli olarak ga-

lip olanlar bizleriz.175

Rifkin'in bu sözleri Darwinistlerin New Age Hareketi ile neden bu

kadar yak›n olduklar›n› da ortaya koymaktad›r. As›rlard›r Allah'›n

mutlak varl›¤›n› inkar edip kainat›n var oluflunu tesadüflere ba¤layan

materyalist hayat görüflü, insan› hayat›n merkezine koyan New Age

Hareketi ile ayn› taraftad›r. Oysa daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi in-

san Allah'›n yoktan var etti¤i aciz, Rabbimiz'e muhtaç bir varl›kt›r. Tüm

kainat›, yaflad›¤›m›z dünyay›, yaflam için son derece elveriflli olarak ya-

rat›lan bu gezegenin üzerindeki tüm canl›lar› Rabbimiz eflsiz mükem-

mellikte, kusursuz bir tasar›mla var etmifltir. Dünya üzerinde var olan

tüm canl›larda hayranl›k uyand›r›c› bir yarat›l›fl gözlemlenmektedir.

Her canl› kendisi için en uygun ortamda, uygun bir vücut yap›s›yla ya-

flam sürmektedir. Kainattaki varl›klara ait olan her detayda Rabbimi-

z'in kusursuz sanat›n› görmek mümkündür. Allah yaratt›¤› sistemin

kusursuzlu¤unu Mülk Suresi'nde flöyle haber vermifltir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratm›fl

oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çeliflki ve uygun-

suzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir

çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görüyor musun? Sonra gözünü iki

kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu

kesmifl bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)

Bu konuyla ilgili di¤er ayetler flu flekildedir:

De ki: "O, gökleri ve yeri yarat›rken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslen-

mezken, ben Allah'tan baflkas›n› m› veli edinece¤im?" De ki: "Bana

gerçekten Müslüman olanlar›n ilki olmam emredildi ve: Sak›n müflrik-

lerden olma." (denildi.) (Enam Suresi, 14)

Resulleri dedi ki: "Allah hakk›nda m› flüphe (ediyorsunuz)? O, gökleri
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ve yeri yaratand›r; O, sizi, günahlar›n›z› ba¤›fllamak

için davet etmekte ve sizi ad› konulmufl bir süreye ka-

dar erteliyor." Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan

birer beflerden baflkas› de¤ilsiniz. Siz bizi, babalar›m›-

z›n tapt›klar›ndan çevirip-engellemek istiyorsunuz,

öyleyse bize apaç›k bir delil getirin." (‹brahim Suresi,

10)

‹nsan› ilahlaflt›ran, güç ve kudret sahibi bir varl›k

olarak kabul eden insanlar, gerçekte ne kadar aciz ol-

duklar›n› görmezden gelmektedirler. Gözle görülmeye-

cek kadar küçük olan bir virüs karfl›s›nda dahi çaresiz

kalan, vücudunda kusursuzca iflleyen sistemlere en

ufak bir müdahalede dahi bulunamayan, Allah'›n yaz-

d›¤› eceli bir saniye dahi de¤ifltiremeyen bir insan›n

ilahl›k iddias›nda bulunmas› ak›l ve mant›kla çeliflen

büyük bir sapk›nl›kt›r. Her insan Allah'›n "ol" demesiy-

le var olmufltur. Dünya hayat›nda Rabbimiz her insan›

denemeden geçirmektedir ve tüm yapt›klar›yla mutla-

ka hesaba çekecektir. 

Kuran'da Hz. Hud'un kavminin de Allah'a iman

etmemekte direnen, kendi ilahlar›na ibadette kararl›

olan, müflrik bir kavim oldu¤u haber verilir. Ayetlerde

Hz. Hud'un inkarc› toplulu¤a flu hat›rlatmalarda bulun-

du¤u bildirilir:

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz

olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakala-

y›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak be-

nim Rabbim, dosdo¤ru bir yol üzerinedir) (Hud Sure-

si, 56)
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itap boyunca Uzak Do¤u dinlerini birçok yö-

nüyle ele ald›k ve bu dinlerin ö¤retti¤i gibi put-

lardan medet umman›n, bat›l ritüellerle sorun-

lara çözüm bulunabilece¤ini zannetmenin ne

kadar büyük bir aldan›fl oldu¤unu Kuran ayet-

lerinden çeflitli örneklerle aç›klad›k. Ancak tüm

bu elefltirilerle birlikte belirtilmesi gereken çok

önemli bir husus vard›r: Kuran'da "dinde zorlama yoktur" (Bakara

Suresi, 256) fleklinde bildirilir ve dolay›s›yla herkes vicdan›nda hür-

dür. ‹slam'a göre her insan istedi¤i dini seçip ona inanmakta ser-

besttir. Do¤u dinlerine inanan insanlar›n da kuflkusuz bu inançlar›-

n› sürdürmeye haklar› vard›r. ‹slami bir toplumda da bu haklar›na

mutlaka sayg› gösterilmelidir. 

Ancak ‹slam dininin tüm Müslümanlara yükledi¤i önemli bir

sorumluluk, "yanl›fl yoldaki insanlara hatalar›n› göstermek ve on-

lar› gerçe¤e davet etmek"tir. Bu kitapta Do¤u dinleri bu mant›kta

elefltirilmifl, bu dinlere ba¤l› olan insanlar inançlar›n› sorgulamaya

ve "gerçek nedir" diye samimi bir biçimde düflünmeye davet edil-

mifllerdir. Amaç, bu dinlere inanan insanlara dostça yaklaflmak, on-

lara inand›klar› dinin bat›l yönlerini göstermek, böylece Hak din

olan ‹slam'›n gerçe¤ini görmelerine ve sonsuz hayatlar›n›n kurtul-

mas›na Allah'›n izniyle vesile olabilmektir. 

""‹‹yyiillii¤¤ii  EEmmrreeddiipp,,  KKööttüüllüükktteenn  SSaakk››nndd››rrmmaakk""

TTüümm  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  SSoorruummlluulluu¤¤uudduurr
Müslümanlar gerçek iyilik ve gerçek kötülü¤ün ne oldu¤unu

Allah'›n "do¤ruyu yanl›fltan ay›ran" bir kitap olarak gönderdi¤i Ku-

ran'dan ö¤renirler. Kuran'da, do¤ru ve yanl›fl, iyilik ve kötülük gibi
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kavramlar, örnekler verilerek her insan›n anlayabilece¤i flekilde aç›k-

lanm›flt›r. Müslüman, Kuran ahlak›n› tüm hayat›nda uygulamak için

gayret eder. Ancak onun üzerine yükletilen önemli bir sorumluluk da-

ha vard›r: ‹nsanlar›, do¤rular› görmeye, yanl›fllardan sak›nmaya, Ku-

ran ahlak›n› yaflamaya davet etmek. Bu nedenle müminler bütün ha-

yatlar› boyunca insanlara iyiyle kötünün aras›ndaki fark› anlat›rlar.

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

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

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

Müslümanlara bildirmifltir. 

Salih müminler "Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, ma-

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

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

de dikkat çekilen bu görevin öneminin bilincindedirler. Bu nedenle

çevrelerindeki herkesi, yak›nlar›n›, ailelerini ve ulaflabildikleri tüm in-

sanlar› Allah'a iman etmeye, O'ndan korkup sak›nmaya ve O'nun ö¤-

retti¤i güzel ahlak› yaflamaya davet ederler. Uzak Do¤u dinlerini tek

yol olarak bilen milyonlarca insana veya Ehl-i Kitap olup daha sonra-

dan Uzak Do¤u dinlerine yönelenlere yap›lan tüm bu hat›rlatmalar›n

nedeni de Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i emirdir: "‹yili¤i emredip, kötü-

lükten sak›nd›rmak". 

Kuran'da ayr›ca Allah'›n bu emrini yerine getiren insanlar›n di¤er

insanlar için ne kadar hay›rl› kimseler olduklar›na da dikkat çekilmifl-

tir:

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve ‹s-

lam'a uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve Allah'a

iman edersiniz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›, elbette kendileri için

hay›rl› olurdu. ‹çlerinden iman edenler vard›r, fakat ço¤unlu¤u f›ska

sapanlard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 110)
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Ayetlerde bu davetin nas›l olaca¤› da bildirilmektedir:

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)

Ayette de görüldü¤ü gibi Müslüman bu ça¤r›y› sevgi ile, flefkat ile,

güzellikle yapmakla sorumlu tutulmufltur. Allah bunu "Kullar›ma, sö-

zün en güzel olan›n› söylemelerini söyle…" (‹sra Suresi, 53) ayetiyle

bildirmifltir. Allah Peygamberimiz (sav)'in de yüksek karakterinin ve

üstün ahlak›n›n bir neticesi olarak insanlara hep güzellikle davrand›¤›-

n› bildirmifl ve onu tüm insanlara örnek k›lm›flt›r. Allah Peygamberimiz

(sav)'in bu yumuflak huylu tavr›n› iman edenlere flöyle bildirmifltir:

Allah'tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er ka-

ba, kat› yürekli olsayd›n, onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse

onlar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda onlarla mü-

flavere et. E¤er azmedersen art›k Allah'a tevekkül et. fiüphesiz Allah,

tevekkül edenleri sever. (Ali ‹mran Suresi, 159)

Ayette Peygamberimiz (sav)'in yumuflak huylu ahlak›n›n insanlar

üzerinde çok olumlu bir etki meydana getirdi¤i ve insanlar›n ona daha

da ba¤lanmalar›na vesile oldu¤u haber verilmektedir. Allah'›n elçileri

insanlara Allah'›n emretti¤i flekilde davranm›fl ve güzel ahlaklar›ndan

asla taviz vermemifllerdir. Örne¤in dönemin en azg›n ve en zalim yö-

neticisi olan Firavun'a giden Hz. Musa'ya Allah flu flekilde buyurmufl-

tur:

Sen ve kardeflin ayetlerimle gidin ve Beni zikretmede gevflek davran-

may›n. ‹kiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azm›fl bulunuyor. Ona yumu-

flak söz söyleyin, umulur ki ö¤üt al›p-düflünür veya içi titrer-korkar.

(Taha Suresi, 42-44)

Yukar›daki ayetler tüm iman sahipleri için çok önemli hat›rlatma-

lar içermektedir. Bir Müslüman, insanlar› Allah'a iman etmeye ve Ku-

ran ahlak›na göre yaflamaya davet ederken güzel sözden asla vazgeç-
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memeli, her zaman uzlaflmadan ve

hoflgörüden yana olmal›d›r. Bu,

Allah'›n Kuran'da raz› oldu¤unu bil-

dirdi¤i ahlakt›r.

‹‹nnssaann  DDiilleeddii¤¤ii  DDiinnii

SSeeççmmeekkttee  ÖÖzzggüürrddüürr
Allah Kuran ayetlerinde "dinde

zorlama yoktur" fleklinde buyur-

maktad›r. ‹slam'›n vahyedildi¤i dö-

nemden günümüze kadar geçerli

olan bu anlay›fl, ‹slam ahlak›n›n da

temelini oluflturur. Bu konudaki

ayetler çok aç›kt›r. 

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur.

fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›k-

l›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k

kim ta¤utu tan›may›p Allah'a ina-

n›rsa, o, sapasa¤lam bir kulpa ya-

p›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur.

Allah, iflitendir, bilendir. (Bakara

Suresi, 256)

‹slam ahlak›na göre hiç kimse

bir di¤erini inanç konusunda zor-

layamaz. Müslüman di¤er in-

sanlara sadece tebli¤ yap-

makla, Allah'›n varl›¤›n›,

Kuran'›n Allah'›n hak ki-

tab› oldu¤unu, Hz. Mu-

hammed (sav)'in O'nun
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elçisi oldu¤unu, ahiretin ve hesap gününün varl›¤›n›, ‹slam ahlak›n›n

güzelliklerini anlatmakla ve yaflamakla yükümlüdür. Ama bu yüküm-

lülü¤ü sadece dini anlatmak ile s›n›rl›d›r. Allah Peygamberimiz (sav)'in

de sadece bir tebli¤ci oldu¤unu ayetlerde flu flekilde bildirir:
Onlar, s›rt çevirecek olurlarsa, art›k Biz seni onlar›n üzerine bir gözet-

leyici olarak göndermifl de¤iliz. Sana düflen, yaln›zca tebli¤dir... (fiura

Suresi, 48)

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)

Bir di¤er ayette ise "... Hak Rabbinizdendir; art›k dileyen iman

etsin, dileyen inkar etsin..." (Kehf Suresi, 29) fleklinde buyurulmakta-

d›r. 

Kendisine Allah'›n, kat›ndan bir hidayet olarak indirdi¤i ‹slam di-

ni anlat›ld›¤› zaman kifli kendi iste¤iyle iman eder, hiçbir bask› ya da

zorlama alt›nda kalmadan karar verir. ‹nsan do¤ruyu ya da yanl›fl› seç-

mekte özgürdür. E¤er yanl›fl seçimi yaparsa ahirette bunun karfl›l›¤›n›

alacakt›r. Kuran ayetlerinde bu konuyla ilgili çok aç›k emirler ve hat›r-

latmalar bulunmaktad›r:

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

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

(Yunus Suresi, 99)

Örne¤in bir müminin tebli¤i karfl›s›nda bir kifli derhal iman eder-

ken, di¤er bir kifli inkar ederek alayc› ve sald›rgan tav›rlarla karfl›l›k ve-

rebilir. Baflka bir kifli vicdan›n› kullan›p, hayat›n› Allah'›n raz› olaca¤›

flekilde geçirmeye karar verirken, di¤er kifli ise inkarc›lardan olup, gü-

zel söze kötülükle karfl›l›k verebilir. Ancak bu inkar, daveti yapan kim-

seyi hiçbir flekilde umutsuzlu¤a ya da üzüntüye düflürmez. Allah Yu-

suf Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:
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Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek de¤ildir. Oy-

saki sen buna karfl› onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, alemler için

yaln›zca bir 'ö¤üt ve hat›rlatmad›r.' (Yusuf Suresi, 103-104)

Burada önemli olan Kuran'a uymaya davet eden kiflinin, karfl›lafl-

t›¤› tepkiler ne olursa olsun her zaman için Allah'›n raz› olaca¤› ahlak›

göstermesi, güzel ahlak›ndan kesinlikle taviz vermemesi, tevekküllü

davranmas›d›r. 

Allah insana ak›l ve vicdan vermifltir. Elçileri ve elçilerine vahyet-

ti¤i kutsal kitaplar›yla hak yolunu göstermifltir. Bu nedenle de herkes

kendi seçimlerinden sorumludur. ‹slam ahlak› ancak samimi kararla,

Allah'a teslimiyetle ve her zaman do¤rular› emreden vicdan›n sesini

dinleyerek yaflanabilir. Bir kifliyi ibadet etmeye zorlamak ‹slam ahlak›-

na tamamen ayk›r›d›r. Çünkü önemli olan kiflinin kalben Allah'a teslim

olmas›, samimi olarak iman etmesidir. E¤er bir sistem insanlar› inanca

ve ibadete zorlayacak olursa, bu durumda insanlar o sistemden kork-

tuklar› için dindar olurlar. Din aç›s›ndan makbul olan ise, vicdanlar›n

tamamen serbest b›rak›ld›¤› bir ortamda Allah r›zas› için dinin yaflan-

mas›d›r. Allah ⁄afliye Suresi'nde Peygamberimiz (sav)'e flu flekilde bu-

yurmaktad›r:

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

t›rlat›c›s›n. Onlara 'zor ve bask›' kullanacak de¤ilsin. Ancak kim

yüz çevirir ve inkar ederse Allah, onu en büyük azab ile azablan-

d›r›r. fiüphesiz onlar›n dönüflleri Bize'dir. Sonra onlar› hesaba

çekmek de elbette Bize aittir. (⁄afliye Suresi, 21-26)

‹slam dini, yukar›da da üzerinde durdu¤umuz gibi, insanlar› dini

inançlar›n› seçmede özgür b›rak›rken, onlar›n di¤er dinlerin mensupla-

r›na sayg›l› olmalar›n› emreder. Bir insan Kuran'da bat›l olarak tarif

edilen bir inanca sahip olsa dahi, ‹slam topraklar›nda huzur ve bar›fl

içinde yaflayabilir, ibadetlerini özgürce yerine getirebilir. Allah Pey-
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gamberimiz (sav)'e inkar edenlere flu flekilde söylemesini emretmifltir:

Ben sizin tapt›klar›n›za tapmam. Benim tapt›¤›ma siz tapacak de¤ilsi-

niz. Ben de sizin tapt›klar›n›za tapacak de¤ilim. Siz de benim tapt›¤›-

ma tapacak de¤ilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. (Kafirun

Suresi, 2-6)

‹slam tarihini inceledi¤imizde, herkesin özgürce ibadet edebildi-

¤i, inançlar›n›n gereklerini yerine getirebildi¤i bir toplum modeli görü-

lür. Kuran'da Ehl-i Kitab'›n ibadet yerleri olan manast›r, kilise ve hav-

ralardan da Allah'›n korudu¤u ibadet mekanlar› olarak söz edilir:

... E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini kimiyle defetmesi olmasayd›, ma-

nast›rlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤›

mescidler, muhakkak y›k›l›r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard›m

edenlere kesin olarak yard›m eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz

oland›r. (Hac Suresi, 40)

Peygamberimiz (sav)'in hayat› da bu gibi örneklerle doludur. Hat-

ta Peygamberimiz (sav) kendisiyle görüflmeye gelen H›ristiyanlar›n

kendi mescidinde ibadet etmelerini söylemifl ve bunun için mescidi on-

lar›n kullan›m›na b›rakm›flt›r.176 Peygamberimiz (sav)'den sonraki hali-

feler devrinde de bu hoflgörülü anlay›fl korunmufltur. fiam fethe-

dildi¤i zaman, camiye çevrilen bir kilise ikiye bölünmüfl,

bir yar›s›nda H›ristiyanlar, öbür yar›s›nda Müslümanlar

ibadet etmifllerdir.177 Kitab›n önceki bölümlerinde de

gördü¤ümüz gibi Müslüman topluluklar as›rlar boyun-

ca Hindistan topraklar›nda hüküm sürmüfl, bu toprakla-

ra adalet, huzur, güven ve refah getirmifllerdir. Hindis-

tan'›n dört bir yan›n› saran çeflitli tarihi eserler, camiler

ve saraylar üstün ‹slam medeniyetinin en güzel örnek-

leridir.
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SSoonnuuçç
Bu kitap boyunca Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i "tebli¤" emri gere-

¤i, Uzak Do¤u dinlerini benimseyen tüm insanlara, dinlerinin kendile-

rini nas›l bir sona götürebilece¤i hat›rlat›larak "kötülükten sak›nd›r›l-

m›fl"t›r. Ayr›ca Allah'›n ayetleri ile Kuran ahlak› tarif edilmifl ve tüm in-

sanlara iyilik emredilmifltir. Tüm Hindular, Budistler, Caynistler, Sihler,

fiintoistler, Konfüçyüsçüler, Taoistler, fiamanistler ve di¤er Uzak Do¤u

dinlerini takip edenler Bir ve Tek ‹lah olan Allah'a iman etmeye, tüm

bat›l inan›fllardan uzaklafl›p sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbi-

miz'e teslim olmaya davet edilmifllerdir. 

Onlar da bu müjdeli daveti ak›l ve sa¤duyuyla de¤erlendirmeli,

al›flt›klar› gelenekleri ve putperest ritüelleri tüm ön kabullerden uzak-

laflarak samimiyetle gözden geçirmelidirler. E¤er vicdanlar›n›n sesini

dinler ve kitapta yer alan hat›rlatmalar üzerinde dikkatle düflünürler-

se, hiç flüphesiz onlar da tek bir do¤ruda birlefleceklerdir. Bu, "La ‹lahe

‹llallah" (Allah'tan baflka ‹lah yoktur) gerçe¤idir. Allah'›n d›fl›nda ilah

edindi¤i tüm güçleri b›rak›p sadece Allah'a kuluk etmeye karar veren

ve o ana kadar yapt›klar›ndan piflmanl›k duyan tüm insanlar, bu kara-

r› uygulamak için bir an bile tereddüt etmemelidirler. Tüm geçmifl ha-

yatlar›n› ve bat›l inançlar›n› geride b›rakmal›, Allah'a gönülden teslim

olmal›d›rlar. Bunu yapt›klar› zaman hiç flüphesiz Rabbimiz'i "ba¤›flla-

y›c› ve merhamet edici olarak" (Nisa Suresi, 110) bulacak, gerçek hu-

zura ve mutlulu¤a ulaflacaklard›r. ‹srailo¤ullar›n›n benzer bir durum-

daki tav›rlar› da onlar için çok güzel bir örnektir. Ancak Hz. Musa bu

hatalar›n› onlara hat›rlatm›fl, onlar› hemen tevbe edip Allah'a yönelme-

ye davet etmifltir. Allah Bakara Suresi'nde onlar›n tevbelerini kabul et-

ti¤ini flöyle bildirir: 

Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim, gerçekten siz, buza¤›y› (tanr›) edin-
mekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek
‹lah)›n›za tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu, Yarat›c›n›z Kat›nda sizin
için daha hay›rl›d›r" demiflti. Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul
etti. fiüphesiz O tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. (Bakara Suresi, 54)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini

reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak bafla-

r›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir

fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden te-

sadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evren-

de ve canl›larda çok aç›k bir "tasar›m" bulundu-

¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe-

¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tut-

mak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel ger-

çeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›n-

da söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en 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› ta-

raf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwi-

nizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "bilinçli tasa-

r›m" (intelligent design) kavram›yla aç›klamaktad›rlar. Söz konusu "bi-

linçli tasar›m", tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu¤unun bilimsel bir

delilidir.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›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. 
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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 dün-

yas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859

y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe-

¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde iti-

raf 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 umuyor-

du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti.

Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlar›n›n tam aksine, 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 yer-

yüzünde ilk kez nas›l orta-

ya ç›kt›¤›n› asla aç›klayama-

maktad›r.
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2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya 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 ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme

olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini

iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyo-

loji 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 olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu
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dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deney-

ler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve bi-

raz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerin-

deki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›k-

lar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat olufltura-

bilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 178

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›

ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n ge-

çersizli¤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 biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤i-

ni ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak

ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kö-

keni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› olufltur-

maktad›r." 179



Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ün-

lüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzen-

lendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir

deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, prote-

inlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentez-

ledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin
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geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-

lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 180

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 181

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 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›? 182

HHaayyaatt››nn  KKoommpplleekkss  YYaapp››ss››  
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle

ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z madde-

ler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›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¤in-

de yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz

bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dö-

külmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane olufl-

turaca¤› hesaplanmaktad›r.
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem

daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin)

yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimle-

rin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤-

rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› oldukla-

r›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 ev-

rimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli

say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak 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. 183

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 et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 
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Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan
DNA molekülü, dört ayr› molekülün farkl›
diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›-

d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili
bütün fiziksel özelliklerin flifreleri yer

al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ün-
de, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir an-

siklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r.
Elbette böylesine ola¤anüstü bir bil-
gi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde

geçersiz k›lmaktad›r.



EEvvrriimmiinn  HHaayyaallii  MMeekkaanniizzmmaallaarr››

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n

isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yo-

luyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi 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 sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r.
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Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen
canl›lar hayatta kal›rlar, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksi-
yonun canl›lar› evrimlefltirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini öne sürer-
ler. Oysa do¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay› do¤-
rulayan tek bir delil de bulunmamaktad›r.



Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbet-

te bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türü-

ne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kö-

keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-

leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. 184

LLaammaarrcckk''››nn  EEttkkiissii
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayana-

rak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z

biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fi-

ziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biri-

ken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in

Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açla-

r›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar›

uzam›flt›. 
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri
hayvanlardan türediklerine inan›-
yordu. Ona göre otlara uzanmaya

çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde
boyunlar› uzam›fl ve zürafalara dö-

nüflüvermifllerdi. Mendel'in 1865 y›-
l›nda keflfetti¤i kal›t›m kanunlar›,

yaflam s›ras›nda kazan›lan özellik-
lerin sonraki nesillere aktar›lmas›-

n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›fl-
t›r. Böylece Lamarck'›n zürafa ma-

sal› da tarihe kar›flm›flt›r.



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni ad-

l› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla

balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 185

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bili-

miyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki

nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al se-

leksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma

olarak kalm›fl oluyordu.

NNeeoo--DDaarrwwiinniizzmm  vvee  MMuuttaassyyoonnllaarr
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genle-

rinde 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-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler,

aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek de-
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recede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir

de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gele-

cek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimal-

le zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir fleh-

ri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.186

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak

gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›-

rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi

de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›"

olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›-

na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim meka-

nizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na

göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Harun Yahya
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Evrimcilerin canl›lar› gelifltirdi¤ini

iddia ettikleri rastgele mutasyonlar

insanlara ve di¤er tüm canl›lara

her zaman için zarar verirler. Bu-

güne kadar hiçbir yararl› mutas-

yon örne¤i gözlemlenmemifltir ak-

sine mutasyonlar›n canl›lar üzerin-

deki etkisi resimlerde görüldü¤ü

gibi son derece zararl›d›r.



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 bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 
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Yandaki 150-200
milyon y›ll›k yu-

sufçuk fosili (Ju-
rassic-Recent dö-
nem) resminde de

görüldü¤ü gibi
yap›lan arkeolojik

kaz›lar sonucu
bulunan tüm fosil

örnekleri, günü-
müzde yafla-

yan örnek-
lerinden

farks›zd›r.



Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sü-

rüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›r-

ken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar orta-

ya 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 oldukla-

r›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›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, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitle-

ri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da

sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 187

DDaarrwwiinn''iinn  YY››kk››llaann  UUmmuuttllaarr››
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

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. 188
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-

disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek ye-

gane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er

böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar.

Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir. 189

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'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 yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens
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Evrim yanl›s› gazete ve
dergilerde ç›kan haber-
lerde yandakine benzer
hayali "ilkel" insanlar›n
resimleri s›kl›kla kulla-
n›l›r. Bu hayali resimle-
re dayanarak oluflturu-
lan haberlerdeki tek
kaynak, yazan kiflilerin
hayal gücüdür. Ancak
evrim bilim karfl›s›nda
o kadar çok yenilgi al-
m›flt›r ki art›k bilimsel
dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az rast-
lan›r olmufltur.

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece so-

yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.190

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›la-

ra ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar.

Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrim-

sel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›l-
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‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

daki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapi-

ens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 191

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 192

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bu-

lunmufllard›r. 193

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›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.194

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun

y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l arafl-

t›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord

Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu can-

l›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›fl-

t›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-
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rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dal-

lar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler 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! Zuckerman, yelpazenin

bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin 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. 195

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

DDaarrwwiinn  FFoorrmmüüllüü!!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de  çocuk-

lar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde

di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; can-

l›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri bi-

raraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir

Harun Yahya
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"deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla

inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda 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 (do¤al flartlarda

oluflumu mümkün olmayan) amino asit, istedikleri kadar da (bir teki-

nin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar.

Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikle-

ri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde

gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sü-

rekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi

flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest

olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl›

ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, pa-

pa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri,

muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, kar-

puzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülün-

leri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden

hiçbirini oluflturamazlar. 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 oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
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Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, 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 ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-
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rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine

dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra be-

yindeki bu merkezde görüntü olarak 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 kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.
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Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi 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 ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kali-

tedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon 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 gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤u-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu görecek-

siniz. 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, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyut-

lu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf

daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gö-

zün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›z-

da duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya gel-

di ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsü-

nüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar na-

s›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.
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D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta ku-

la¤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 gibi duyma ifllemi de beyinde-

ki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da 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 ka-

y›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik

sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tek-

Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›-
yaslad›¤›m›zda, bu organlar›m›z›n söz konusu tekno-
loji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha bafla-
r›l›, çok daha kusursuz tasar›mlar oldu¤unu görürüz.



‹slam ve Uzak Do¤u Dinleri

nolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n olufl-

turdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik

sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydet-

ti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka para-

zit 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 za-

man müzik 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›¤› gün-

den 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. An-

cak 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, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹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 de-

tay 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 hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-
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nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh,

görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duy-

maz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, 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› gerekir. 

MMaatteerryyaalliisstt  BBiirr  ‹‹nnaannçç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›l-

mas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi

pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teori-

si ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teori-

nin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-

lü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard

Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf

etmektedir:

Harun Yahya
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Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, ma-

teryalizme 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. 196

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤aç-

lar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki et-

kileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin

içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi 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 biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p fle-

killendiren 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 medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-
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orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacak-

t›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan

profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun

yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inan-

maktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofe-

sörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dün-

ya 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 sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel

olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Gü-

nefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Gü-

nefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putla-

ra, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan

çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n an-

lay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfle-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyle-

dir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n›

mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük

azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r

bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar
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hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil

olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah bir baflka ayetinde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yüksel-

seler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir

toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret   veri-

ci bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,

saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir.

Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atom-

lar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disip-

lin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k

için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sa-

y›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inan-

mas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetleri-

ni sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini bü-

yüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir

getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la

432



- Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebil-

mifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koy-

du¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)

bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor.

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)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkile-

yen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve

bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu-

¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim evrimi savunan ve ate-

ist bir felsefeci olan Malcolm Muggeridge böyle bir durumdan endifle-

lendi¤ini flöyle itiraf etmektedir:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece-

¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›-

na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin

inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 197

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›m-

lanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›n-

da insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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