










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956

yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamam-

ladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim

gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek

çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlık-

larını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan

karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam

55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 72 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki pey-

gamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya

isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında

Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise,

kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı

ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmek-

tedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)’in

sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin

tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam

olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet

ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin

bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliği-

ni dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı,

birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşün-

meye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini

ve sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan

Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan

İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okun-

maktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca,

İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca,
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Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor),

Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman etme-

sine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her

kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın far-

kına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütüle-

mezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların,

artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak

savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savu-

nacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun

Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hidayetine vesi-

le olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında herhangi bir maddi

kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini sağlayan,

hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu-

ğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa meydana

getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmadığı

genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı

kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin

elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek

amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve

samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri eziyetlerin

temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, dinsizliğin fikren

mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp

yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek isten-

diği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etki-

li bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüz-

yılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve

mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Okuyucuya
✺ Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve

dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kay-

betmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatma-

ca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm

insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımı-

zı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm

ayrılması uygun görülmüştür.

✺ Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitapla-

rında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetleri-

ni öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, oku-

yanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

✺ Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe

herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde,

kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme

konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden

etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

✺ Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşı-

lıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup

okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de

birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

✺ Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okun-

masına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında

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

li yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

✺ Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebep-

leri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve oku-

maktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğu-

nu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin

bulunduğuna şahit olacaktır.

✺ Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara

dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen üsluplara,

burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız. 
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lk baskısı 2001 yılında yapılan bu kitapta yer alan koşulların ve bilgile-

rin bir kısmı, geçen süre içerisinde bazı değişikliklere uğramıştır.

Ancak, dünyanın dört bir yanında eziyete uğrayan, baskı gören, şehit

edilen, sakat bırakılan, evlerini terk etmek zorunda kalan Müslümanlar

olduğu gerçeği değişmemiştir. Kitabın bu baskısı yapılırken de, bu gerçek göz

önünde bulundurularak bazı bilgiler güncellenmiş, ancak belirli bir döneme has

olmayan, bu eseri okuyan herkesin vicdanına hitap eden ve her Müslümanın

üzerindeki sorumluluğu hatırlatan bölümler aynen muhafaza edilmiştir. 

Kitabın ilerleyen sayfalarında detaylarıyla anlatılan İslam dünyasının

büyük kısmının içinde bulunduğu durum, kuşkusuz tüm vicdan sahibi insanla-

rı rahatsız etmektedir. Ancak insanların büyük kısmı, televizyonda seyrettikleri,

gazetelerde okudukları, internet aracılığıyla ulaştıkları bu bilgileri kısa sürede

unutmakta, hiçbir suçu olmayan mazlum insanların acımasızca öldürülüşünü,

çocukların katledilmesini, evlerin yakılıp yıkılmasını, pek çoğunun mülteci

kamplarında yokluk içinde yaşamaya terk edilmelerini unutarak kendi işlerine

dalmaktadır. Bir kısım insanlar da zaman zaman bu acılardan duydukları rahat-

sızlığı dile getirmekte, belki saatlerce bu konu üzerinde konuşmakta, hatta yazı-

lar yazmakta ancak iş bu acıları ortadan kaldıracak bir çözüm oluşturmaya gel-

diğinde geri çekilmektedirler. Bir kısım insanlar ise çözümü çok yanlış yollarda

aramakta, Kuran ahlakına ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine hiç uygun olma-

dığı halde, şiddetle ve terörle çözüme ulaşacaklarını zannetmektedirler.

Oysa Allah Kuran'da ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde

Müslümanlara kurtuluş yolunu açıkça bildirmiştir. Bu yol, tüm Müslüman ale-

minin kardeş olduklarının bilinciyle birlik olması ve Türk İslam Birliği'nin

hemen kurulmasıdır.

ÖNSÖZ

İ



Türk İslam Birliği akan kanı durduracak çözümdür
İslam ahlakının özünde birlik vardır. Allah Kuran'da "... Eğer siz bunu yap-

mazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve

büyük bir bozgunculuk (fesat) olur." (Enfal Suresi, 73) ayetiyle yeryüzünde boz-

gunculuğun son bulması için iman edenlerin birbirleriyle dost olmaları, ittifak

etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bildirmiştir. Tüm

Müslümanlar bu emre uymakla sorumludurlar. Türk İslam dünyasının bu birliği

istemesi lazımdır. Birlik istemeyen ayrılık istiyor demektir ve ayrılığın Türk İslam

dünyasına hiçbir faydası yoktur. Müslümanların gücü, kuvveti ve menfaati birlik-

tedir. Kitabın ilerleyen sayfalarında detaylarıyla görüleceği üzere, Müslüman ale-

minin bir kısmında acılar sadece dış dünyadan kaynaklanmamakta, farklı etnik

kökenler, farklı mezhepler, farklı kültürlerden Müslümanlar arasında da -Kuran

ahlakına tamamen aykırı olarak- çatışmalar yaşanmaktadır. Allah'ı bir, dini bir,

Kitab'ı bir, Peygamberi bir olan ve Allah'ın emriyle kardeş olmaları gereken

Müslümanların birbirleriyle çatışıyor olması hiç şüphesiz üzerinde önemle düşü-

nülmesi gereken bir durumdur. Çünkü Kuran'a göre müminlerin birlik olmaları

farzdır. Ayetlerde şöyle buyrulur: 

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin

üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin

arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahla-

dınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı.

Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.  (Al-i

İmran Suresi, 103) 

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin

ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat Suresi, 10) 

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yıl-

gınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle bera-

berdir. (Enfal Suresi, 46) 

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirini-

ze yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir boz-

gunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır. (Şura

Suresi, 39)

Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi

saf bağlayarak cehd edenleri (mücadele edenleri) sever. (Saff Suresi, 4)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Burada Müslümanların birlik olmasıyla ilgili olarak sadece birkaç ayete yer

verilmiştir. Bu ayetlerden ve Kuran'ın genelinden açıkça anlaşıldığı gibi;

• Müslümanların birlik olmaları,

• Kardeşçe bir sevgi ve şefkatle birbirlerine bağlı olmaları,

• Çekişip tartışmamaları,

• Birbirlerinin velileri ve dostları olmaları,

• Birbirlerini her koşulda koruyup kollamaları,

• Birbirleriyle istişare halinde olmaları,

• Birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf halinde inkara karşı ilmen

mücadele etmeleri farzdır. 

Bu durumda tüm bunların aksi bir tutum sergilemek, yani;

• Birleştirici değil ayırıcı olmak,

• Müslüman kardeşlerine sevgiyle ve şefkatle yaklaşmamak,

• Müslüman kardeşlerine karşı affedici, koruyucu ve kollayıcı olmamak,

• İnkara karşı verilen ilmi mücadelede Müslümanlarla kenetlenmiş bir

bina gibi saf bağlamamak haramdır. 

Eğer İslam alemi güçlü, istikrarlı, müreffeh bir medeniyet olmak, dünyaya

her alanda yön vermek ve ışık tutmak istiyorsa, birlik halinde hareket etmek

zorundadır. Bu birliğin yokluğu, Müslüman ülkeler arasındaki ayrılık ve dağı-

nıklık, İslam dünyasından ortak bir ses yükselmemesi, mazlum Müslüman halk-

ları da savunmasız bırakmaktadır. Filistin'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da,

Moro'da ve daha pek çok yerde zavallı kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ihtiyaç için-

de zulümden kurtarılmayı beklemektedirler. Bu masum insanların sorumluluğu

herkesten önce, İslam dünyasının üzerindedir. Müslümanlar, Peygamberimiz

(sav)'in "Müslüman, Müslümana zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz" sözü-

nü hatırlarından çıkarmamalıdırlar.

Dünya Müslümanlarının, güçlü ve aktif bir Türk İslam Birliği sağlayama-

mış olmaları, günümüzde yaşanan çeşitli sorunların temelinde yer alan önemli

bir eksikliktir. Güçlü bir birlik sağlandığında bugün yaşanan sorunların benzer-

leriyle ya hiç karşılaşılmayacak ya da karşılaşılan tüm sorunlar tahmin edilen-

den çok daha kısa süre içinde çözüme kavuşturulacaktır.

İslam dünyasında farklı kültürler, gelenekler ve anlayışlar olması son dere-

ce doğaldır. Önemli olan, bu farklılıkların inanç birliği altında, çoğulcu bir daya-

nışma içinde toplanmasının sağlanmasıdır. Görüş, düşünce ve uygulama farklı-
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lıkları her toplum içinde karşılaşılan olağan durumlardır. İslam ahlakının gere-

ği, tüm farklılıklara rağmen Müslümanların birbirlerinin kardeşleri oldukları

gerçeğini unutmamalarıdır. Irkı, dili, vatanı, mezhebi ne olursa olsun tüm

Müslümanlar kardeştirler. Bu nedenle İslam dünyası içindeki farklılıklar birer

zenginlik olarak değerlendirilmeli, bunlar, Müslümanların birbirleri ile çekiş-

mesine neden olan, onları ana konulardan uzaklaştırıp, acil ve önemli sorunlara

tedbir alınmasını engelleyen çatışma ve ayrılık nedenlerine dönüşmemelidir. 

Müslümanların birbirleri ile olan ilişkilerinde temel ölçü karşılarındaki kişi-

nin ırkı, etnik kökeni, dili gibi özellikleri, sahip olduğu imkanları, makamı veya

mevkisi değil, imanı ve güzel ahlakıdır. Samimi iman eden kişiler arasında

sevgi, bir diğerinin Allah'tan korkup sakınmasına, Rabbimiz'e duyduğu içli sev-

giye, yaptığı salih amellere, gösterdiği güzel ahlaka göre şekillenir. Eğer bir kişi

hayatını Allah yolunda vakfetmiş olduğunu tüm tavır ve davranışları ile ispatlı-

yor, her anında Allah'ın rızasını ve rahmetini gözeterek güzel davranışlarda

bulunuyorsa, müminler o kişiye karşı sevgi ve hürmet duyarlar. Bu kişinin deri-

sinin rengini, ait olduğu milleti, maddi imkanlarını kıstas olarak değerlendir-

mezler, bunlar sevgilerinde olumlu ya da olumsuz bir etki yapmaz. Aynı kıstas-

lar, Müslüman toplumlar arasındaki ilişkilerde de geçerli olmalıdır. İki

Müslüman toplum arasındaki ilişkinin özü, Kuran'da bildirildiği gibi olmalıdır. 

Müslümanlar, birlikte hareket etmelerini engelleyen durumlar olduğunda

şu sorular üzerinde düşünmelidirler: 

"Bu konu, İslam ittifakını zedeleyecek kadar önemli mi?" 

"Üzerinde uzlaşılması mümkün olmayan bir konu mu?" 

"İnkarcı ideolojilere karşı fikri çalışma içinde olmak yerine, Müslüman bir

diğer toplulukla uğraşmak makul mü?" 

Bu sorulara vicdanına başvurarak cevap veren herkes, sonu gelmeyen

çekişmelerden uzak durmanın ve Müslümanlar arasındaki Kuran ahlakına

dayalı bu ittifakı korumanın öncelikli olduğunu görecektir. 

İslam dünyası, ayrılıkları ve farklılıkları bir kenara bırakıp, tüm

Müslümanların "kardeş" olduğu gerçeğini hatırlamalı ve bu manevi kardeşliğin

getirdiği güzel ahlak ile tüm dünyaya örnek olmalıdır. İman edenlerin birbirleri

ile kardeşliği, Yüce Allah'ın bir lütfu ve nimetidir. Samimi Müslümanlar bu

nimet için Rabbimiz'e şükretmeli ve Allah'ın "dağılıp-ayrılmayın" emrini unut-

mamalıdırlar.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Peygamberimiz (sav)'in Gösterdiği Yola Uymak
Peygamberimiz (sav), içinde bulunduğumuz ahir zamanı çok detaylı olarak

tarif etmiştir. Ahir zamanın en önemli özelliklerinden biri bu dönemde

Müslümanların pek çok zorluk, sıkıntı ve acıyla karşılaşacak olmasıdır. Çünkü

bu dönem, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği üzere, dinsizliğin yaygınlaşa-

cağı, materyalist ve Darwinist ideolojilerin yoğun propagandasının yapılacağı,

insanların büyük kısmının din ahlakından uzaklaşacağı, samimi olarak iman

edenlerin sayıca çok az olacağı, Allah'ın açıkça inkar edileceği (Allah'ı tenzih

ederiz), Irak, Afganistan gibi İslam ülkelerinin işgal edileceği, Beytül Makdis'de

Müslümanların kuşatma altına alınacağı, pek çok İslam ülkesinde zalim idareci-

lerin halka zulüm edeceği, tüm dünyayı kargaşa ve terörün kaplayacağı, fitne-

lerden biri sona ererken diğerinin başlayacağı, masum insanların haksız yere

öldürüleceği, kadınların ve çocukların dahi katledileceği, insanların korku ve

dehşet içinde olacakları, tüm bunlara rağmen Müslümanların dağınık olacağı bir

dönemdir. (Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz www.ahirzaman.net)

Ancak Peygamberimiz (sav), Müslümanları karşılaşacakları bu zorlukları

çok detaylı anlatarak uyarırken, bu sıkıntılardan nasıl kurtulabileceklerinin

çözümünü de göstermiştir. Ahir zamanda musibetlerin en şiddetlendiği dönem-

de Yüce Allah Hz. Mehdi (as)'ı göndererek İslam alemini ve tüm insanları her

türlü zorluk ve sıkıntıdan kurtaracaktır. Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in

soyundan, hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında haber verildiği üzere

Hicri 1400'de yani bu yüzyılda ortaya çıkacak, insanlığı içine düştüğü karanlık-

lardan aydınlığa ulaştıracak olan mübarek bir zattır. Resulullah (sav), Hz. Mehdi

(as)'ın fiziksel özelliklerini, nasıl bir mücadele yürüteceğini, nereden çıkacağını,

neler yapacağını çok detaylı olarak anlatmıştır. Hatta tüm bu konularda hayret

uyandıracak kadar çok detay haber vermiştir. Buna göre, Hz. Mehdi (as),

İstanbul'da görev yapacak, Darwinizm ve materyalizme karşı ilmi mücadele

yürütecek, insanları din ahlakından uzaklaştıran bu fitneleri tam anlamıyla etki-

siz hale getirecek, dağınık olan İslam alemini birleştirerek Türk İslam birliğini

tesis edecek, her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe son verecek, insanların maddi

ve manevi yönden müthiş zenginleşmesine ve gelişmesine vesile olacak, Hz. İsa

(as)'la birlikte İslam ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılacaktır. Allah'ın Hadi

(hidayet veren) sıfatının yeryüzünde tam anlamıyla tecelli ettiği, insanların

Allah'ın emrettiği güzel ahlakı mükemmel şekilde yaşadığı, her yeri bolluk ve
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bereketin kapladığı, mutluluk, neşe ve sevincin hakim olduğu, Asrı Saadet

döneminin bir benzerinin tüm dünya çapında yaşanacağı bir döneme vesile ola-

caktır. (Daha detaylı bilgi için bkz www.hazretimehdi.com)

Dolayısıyla bugün İslam aleminin genelinde yaşanan acılar, dünyanın dört

bir yanındaki kargaşa ve fitne bu mübarek zatın gelişinin bir habercisi niteliğinde-

dir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkış alametleri olarak haber

verdiği yüzlerce olayın her biri, Hicri 1400 yılı itibariyle arka arkaya gerçekleşmiş-

tir. Tam Peygamber Efendimiz (sav)'in haber verdiği şekilde Fırat'ın suyu kesilmiş;

İran-Irak Savaşı yaşanmış; Kabe'de kanlı baskın olmuş; Ramazan Ayı'nda 15 gün

arayla Ay ve Güneş tutulmaları olmuş; Afganistan işgal edilmiş; Irak işgal edilmiş;

Bağdat alevlerle kuşatılmış; Halley Kuyruklu Yıldızı çıkmış; Irak'ın Kuveyt'i işga-

li sırasında petrol kuyularının ateşe verilmesiyle Doğu'dan bir ateş görülmüş; 11

Eylül'de Amerika'daki ikiz kulelerin saldırıya uğramasıyla tozlu, dumanlı, karan-

lık bir fitne zuhur etmiş; Şam ve Mısır melikleri öldürülmüş; Azerbaycan işgal

edilmiş; iki kuyruklu, diğer yıldızların ters yönünde hareket eden Lulin kuyruklu

yıldızı görülmüş ve daha bu şekilde yüzlerce alamet tahakkuk etmiştir. Tüm bu

yaşananlar Hz. Mehdi (as)'ın çağında olduğumuzun delillerindendir. 

Peygamberimiz (sav) tarafından müjdelenen bu kutlu çağın içinde olup,

Hz. Mehdi (as)'ı aramamak, O'nun öncüsü olarak İslam aleminin birliği, bera-

berliği, kurtuluşu için gayret göstermemek Peygamberimiz (sav)'e tabi olmuş

samimi bir Müslüman için kabul edilir bir durum değildir. Tüm İslam alemi Hz.

Mehdi (as) çağında olmanın şevki ve heyecanıyla birlik olmalı, Hz. Mehdi (as)'ı

arayıp bulmalı, O'nun vesilesiyle dünyanın huzura, barışa ve esenliğe kavuşma-

sını sağlamalıdır. Unutmamak gerekir ki, Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru ve İslam

ahlakının yeryüzüne hakim olması Allah'ın takdir ettiği kaderdir. İnsanlar Hz.

Mehdi (as)'a destek olsalar da olmasalar da Allah onu başarılı kılacak, inkar

edenlerin tüm fitnelerini onun vesilesiyle ortadan kaldıracak ve İslam ahlakını

hakim edecektir. Dolayısıyla, Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarından olmak için

niyet eden, bunun için çaba gösteren, Türk İslam aleminin birlik olmasını iste-

yen, dünyanın dört bir yanında eziyet gören Müslümanları kurtarmak için fik-

ren mücadele eden herkes aslında kendi nefsi için mücadele etmektedir.

Rabbimiz'in Ankebut Suresi'nde buyurduğu gibi, "Kim cehd ederse (çaba göste-

rirse), yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müs-

tağnidir." (Ankebut Suresi, 6)
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

n san sık ça rast la dı ğı olay la ra kar şı

he men bir alış kan lık ka za nır. Hat ta

za man için de bu alış kan lık öy le bir

hal alır ki, ilk gör dü ğün de ken di sin -

de şid det li bir şaş kın lık ya da tep ki oluş tu ran

olay lar, bir sü re son ra ru tin ko nu la ra dö nü şür. 

Dün ya üze rin de sü ren sa vaş lar ve ça tış ma -

lar da böy le olay lar dan dır. Bir ül ke de bir iş ga -

lin, kat li amın veya soy kı rı mın baş la ma sı dün ya -

nın dört bir ya nın da ilk ön ce şid det li bir tep ki

oluş tu rur. Ör ne ğin Bos na'da ilk ça tış ma la rın

baş la dı ğı gün le ri dü şü ne lim, ya da Çe çe nis tan'ı,

Fi lis tin'i... Ya kın za man da ba ba sı nın ku ca ğın da

İs ra il as ker le ri nin kur şun la rı na he def olan Fi lis -

tin li ço cu ğun gö rün tü sü, kun dak la rın da kat le -

di len Çe çen bebekler, Bos na'da bü yük bir soy kı -

rı ma ma ruz ka lan ka dın lar, yaş lı lar, genç ler... 

İn san lar, bu gö rün tü le ri gör dük le ri ilk gün -

ler de iç le rin de duy duk la rı tep ki yi, bir şey ler

yap ma is te ği ni sık sık di le ge tir miş ler dir. An cak
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ar dı ar ka sı ke sil me yen ha ber ler za man için de dik kat le ri ni çek mez olur. Her gün

ye ni ki şi ler ölür, ka dın lar te ca vü ze uğ rar, ço cuk lar kur şun la ra he def olur, ma -

yın la ra ba sıp ko lu nu ya da ba ca ğı nı kay be der... An cak in san la rın ilk gün ler de

ver dik le ri tep ki ler ye ri ni ga rip bir du yar sız lı ğa bı ra kır. Hat ta ga ze te le ri aldıkla-

rında, sa vaş ha ber le rin den çok he men yan sü tun da yer alan ma ga zin içe rik li bir

ha ber il gi le ri ni çe ker. Çün kü Fi lis tin'de, Afganistan'da, Irak’ta, Keş mir'de ya da

Do ğu Tür kis tan'da her gün bir kaç ki şi nin öl me si, neredeyse "sı ra dan bir ha ber"

ha li ne gel miş tir. 

Da ha sı bu vah şet le ri san ki ma kul bi rer si ya si ge liş me gi bi gös te ren bir pro -

pa gan da da bir ta raf tan yü rür lük te dir. Bu ne den le bir çok in san, Çe çe nis tan'da

yaşanmış olan bü yük kat li amı Rus ya'nın bir iç so ru nu, Fi lis tin'de ya şa nan la rı İs -

ra il ile Fi lis tin ara sın da bir top rak mü ca de le si, Keş mir hal kı na yö ne lik Hint zul -

mü nü ise böl ge nin stra te jik ko nu mun dan kay nak la nan bir prob lem ola rak de -

ğer len dir mek te dir. Di ğer pek  çok ne de nin ya nın da, ta ri hi ve eko no mik ne den -

le rin de ça tış ma la rın mey da na gel me sin de et ki li ol du ğu doğ ru dur. An cak yakın

geçmişte Çe çen hal kı nın bazı Ruslardan gör dü ğü bas kı nın, Ortadoğu'da yaşa-

nan çatışmaların, Af ri ka'da ki Müs lü man halk la rın ma ruz kal dı ğı şid de tin, Bal -

kan lar'da ki Müs lü man la rın tüm dün ya nın göz le ri önün de gör dük le ri şid det li

bas kının ve uygulanan et nik te miz li ğin tek ne de ni eko no mi ya da iç so run lar de -

ğil dir. Bu in san la rın Müs lü man olmaları -ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de de ör -

nek le riy le in ce le ye ce ği miz gi bi- bu ça tış ma la rın ana ne den le rin den bi ri ni oluş -

tur mak ta dır. 

Bu in san lar Allah'a iman et tik le ri, ha yat la rı nı inanç la rı nın ge rek tir di ği şe kil -

de ge çir mek is te dik le ri ve ço cuk la rı nı da inanç lı kim se ler ola rak ye tiş tir me yi

amaç la dık la rı için çe şit li bas kı la ra ma ruz kal mak ta dır lar. Güç lü bir İs lam dev le ti

ya da İs lam ül ke le ri nin oluş tur du ğu güç lü bir bir lik ise pek  çok Ba tı lı ül ke de bü -

yük bir ra hat sız lık uyan dır mak ta, pek  ço ğu nun da çı kar la rı nı teh dit et mek te dir.

Oysa Kuran ahlakına tam uyan bir ülke ya da birlik sadece Müslümanların

değil, dini ve inancı ne olursa olsun tüm insanların koruyucusudur. Böyle bir

birliğin varlığı hiç kimse için bir tehdit unsuru değildir, tam tersine tüm dünya

ülkeleri ve halkları için güvenlik ve barışın teminatıdır. 

Ko nu nun bir baş ka yö nü ise, bazı insanların bu ül ke ler de ya şa nan lar hak -

kın da hiç bil gi sa hi bi ol ma ma la rı, hat ta bir çok ül ke nin adı nı da hi bil me me le ri -

dir. Su dan'da, Ce za yir'de, En do nez ya'da, Pa ta ni'de, Bur ma'da, Ci bu ti'de, Tu -
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nus'ta, Bangladeş’te ya şa yan Müs lü man la rın kar şı kar şı ya bu lun duk la rı zor luk -

la rın, bas kı la rın, her  gün bir ye ni si ger çek le şen şid det ey lem le ri nin, aç lı ğın ve se -

fa le tin far kın da da hi ol ma yan bir in sa nın du ru mu çok da ha dü şün dü rü cü dür.

Çün kü bu ki şi nin, var lık la rın dan ha ber dar ol ma dı ğı iman sa hi bi ki şi le re yar dım

eli ni uzat ma sı el bet te müm kün ol ma ya cak tır. Bir ke sim ise ya pı lan zu lüm ve

hak sız lık la rın far kın da dır. An cak bu ki şi le re yar dım ede bi le ce ği ni, zul mün en -

gel len me si için ça ba sarf ede bi le ce ği ni ak lı na da hi ge tir mez. Üs te lik hiç bir şey

ya pa ma ya ca ğı ko nu sun da ken di si ni o ka dar inan dır mış tır ki, ne oku du ğu ha -

ber ler ne de gör dü ğü gö rün tü ler vic da nın da en ufak bir et ki oluş tur maz. 

Oy sa iman eden bir in san, her duy du ğun dan ve her gör dü ğün den so rum -

lu dur. Al lah Ku ran'da Müs lü man la ra şöy le ses len mek te dir:

Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı za lim olan bu ül -

ke den çı kar, bi ze Ka tın dan bir ve li (ko ru yu cu sa hib) gön der, bi ze Ka tın dan

bir yar dım eden yol la" di yen er kek ler, ka dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl -

mış lar adı na mücadele etmiyorsunuz? (Ni sa Su re si, 75)

Al lah'ın ayet te ki em ri ni tu tan iman ve vic dan sa hi bi ki şi le rin olan bi ten le re

göz le ri ni ka pa ma ları, on la rı gör mez lik ten gel me leri müm kün de ğil dir. Bir

Müslümanın dün ya üze rin de böy le si ne şid det li bir zu lüm de vam eder ken, ra hat

ya ta ğın da ka yıt sız ca uyu ma sı, boş iş ler le oya lan ma sı, yal nız ca ken di eğ len ce si -

ni ve çı kar la rı nı dü şün me si im kan sız dır. Çün kü iman eden bir ki şi hak sız sa vaş -

la rın, kat li am la rın, zul mün, aç lı ğın, ah la ki de je ne ras yo nun, kı sa ca dün ya üze rin -

de ki tüm so run la rın te mel çö züm yo lu nun Ku ran ah la kı nın in san lar ara sın da

yay gın laş ma sı ol du ğu nu bil mek te dir. Bu bil gi ona çok bü yük bir so rum lu luk

yük le miş tir; dün ya ya İs lam di ni ni ve di nin ge tir di ği gü zel lik le ri an lat mak, Ku -

ran ah la kı nı yay mak ve din siz liğe karşı fik ri bir mü ca de le yürütmek... 

Bu şe ref li so rum lu lu ğa sa hip çı kan ki şi ler, dün ya üze rin de zu lüm gö ren

tüm in san la rı Ku ran'ın reh ber li ğin de ay dın lı ğa çı ka ra cak lar dır: 

… Si ze Al lah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di. Al lah, rı za sı na uyan la rı

bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan

nu ra çı ka rır. On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide Su re si, 15-16) 

Bu ki tap ya zı lır ken amaç la nan da, dün ya nın dört bir ya nın da ki maz lum

Müs lü man la rın du rum la rı nı tüm açık lı ğıy la or ta ya koy mak ve vic dan lı in san la -

rı bu ger çe ği dü şü nüp çö züm yol la rı ara ma ya da vet et mek tir. İçin de bu lun du -

ğu muz de vir, gaf le te ka pıl ma ya, ses siz kal ma ya, umur suz dav ran ma ya, dün ya

ha ya tı nın kı sa ya ra rı nın pe şi ne düş me ye, nef sa ni tar tış ma ve çe kiş me ler le va kit
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öl dür me ye uy gun bir de vir de ğil dir. Mil yon lar ca Müs lü man bu ka dar bü yük bir

zu lüm al tın day ken İs lam için bir ça ba içe ri sin de ol ma mak, çok bü yük bir vic -

dan sız lık olur. Ve kuş ku suz in sa nı ahi ret te bü yük bir ve bal al tın da bı ra kır. 

MÜSLÜMANIN MÜCADELESİ İLİMLE, FİKİRLE OLUR
MUHABİR: Evet, biraz hocam terör hakkında konuşsanız, şu an

Afganistan’da intihar saldırıları oluyor. İslam’da böyle bir şey var mı? İnsanların

intihar edip de ben cihat ediyorum demeleri gibi bir şey var mı?

ADNAN OKTAR: İntihar etmesine ne gerek, bir kere intihar zaten haram-

dır. Bir insanı suçsuz ve haksız yere öldürmek, cehennemden hiç çıkmayacak

şekilde cezaya mucip olan bir şeydir. Kendini öldüren insan bir insan öldürmüş

oluyor ve büyük bir harama girmiş oluyor ve mazaAllah tövbe etmeden de git-

tiği için, ömür boyu cehennemde kalması tehlikesi vardır. Onun için Müslüman

kendini öldüreceğine kendini eğitir, çok kaliteli hale getirir, bilgisini arttırır,

sevgisini, şefkatini, merhametini, gücünü arttırır, gider insanlara tebliğ yapar.

Gidip orada insanları bombalamaya ne gerek, git aralarına konuş, tebliğ et,

İslam’ı anlat. Peygamber Efendimiz (sav) ilk zuhur yıllarında biliyorsunuz, ken-

dini belli etmediği bir dönem vardı, yoğun olarak tebliğ yapıyorlardı, gizli gizli,
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sonra açık açık tebliğe başladılar, hakaret gördüler, baskı gördüler, dövüldüler,

sövüldüler, tecrit edildiler, ambargo uygulandı hatta o ülkeyi bırakıp hicret edip

başka yere gittiler. Bu kadar zorluklar içerisinde tebliğ yaptılar, Müslümanlar da

bu şekilde yapacak, tebliğ yapacaklar, anlatacaklar, asmayla, kesmeyle bombala-

mayla bu yolda faydalı olamazlar, bu yanlış, Kuran’a da uygun değil, akıllı man-

tıklı hiç değil yani Kuran aklıyla, Kuran mantığı ile hiç uygun değil, çok yanlış. 

Medrese açıyorlarsa çok güzel, maşaAllah. Dini imanı anlatsınlar, bilimden

bahsetsinler, Darwinizm’in aleyhinde faaliyet yapsınlar, felsefeleri çürütsünler,

Marksizm’e, Leninizm’e, faşizme, komünizme karşı ciddi bir ilmi faaliyet içinde

olsunlar. Kültürlerini arttırsınlar, çok şık temiz giyinsinler, güzel ahlakı etrafa

yaysınlar. İslam böyle yayılır. Gidip garibanların, ilgisiz ala-

kasız adamların gidip ağzını burnunu kırmak, onları

delik deşik etmek, bombalamak, bunlar İslam’da

yok. Bunlar Peygamber Efendimiz (sav)’in hiçbir

şekilde tasvip etmediği, Kuran’da olmayan,

sonradan çıkarılmış, çirkin uygulamalar. Ve

çirkin yanlış uygulamalar ve harama giri-

yorlar. 

Doğrusu o medreseleri güllük gülis-

tanlık hale getirmek. Modern ve güzel

medreseler kurmak, orada insanları

eğitmek, aydınlatmak değil mi, sevgiyi,

barışı, kardeşliği, sevecenliği, insancıl

olmayı, yardımseverliği, kısaca güzel

ahlakı anlatmak ve etrafa yaymak.

Bombalamayla din yayılmaz, bilakis ters

etki yapar. Terör tamamen zarar verir.

Ama bu tarzda bir çalışma dini çığ gibi

yayar ve her yere İslam ahlakının hakim

olmasına sebep olur inşaAllah. (Sayın Adnan

Oktar'ın Afganistan Ayna röportajından, 12 Aralık

2008)
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Müslümanların Mücadelesi Kuran Ahlakına Uygun Olmalıdır 
Bir Müslüman tüm hayatını Allah'ın Kuran'da emrettiği ahlak üzerine kur-

malıdır. Günlük hayatında, ticaret sırasında, bir iş üzerindeyken ya da insanlar-

la ilişkilerinde nasıl adaletli, hakkaniyetli davranıyorsa, savaşta, savunma sıra-

sında ya da topraklarından sürüldüğü zaman da aynı ahlakı göstermelidir. Yine

tevekküllü olmalı, adaleti ayakta tutmalı, Allah'ın emir ve tavsiyelerine titizlikle

uymalıdır. 

Bilindiği gibi İslam kelimesi, Arapçada 'barış' kelimesiyle aynı anlama gel-

mektedir. Kuran ayetlerinde insanlar, yeryüzünde sevginin, şefkatin ve barışın

yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağrılmaktadır. Allah, insanlar ara-

sında hiçbir ayrım yapmadan adaletle hükmetmeyi, insanların hakkını koruma-

yı, zulme asla rıza göstermemeyi, zalime karşı mazlumdan yana tavır almayı,

ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmayı emretmektedir. Bu adalet, bir karar

vermek gerektiğinde her iki tarafın da hakkını korumayı, olayları çok yönlü

değerlendirmeyi, ön yargısız düşünmeyi, tarafsızlığı, hakkaniyeti, dürüstlüğü,

sevgiyi, merhameti ve şefkati gerektirmektedir. 

Kuran'da, "Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta

tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O,

takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta

olduklarınızdan haberi olandır" (Maide Suresi, 8) ayetinde de bildirildiği gibi

kin, nefret ve öfke gibi duygular iman eden bir kişinin aldığı kararları, ahlakını

ve uygulamalarını etkilememelidir. Müslüman her zaman Kuran ayetlerine göre

hareket etmeli, sabırlı, tevekküllü ve itidalli davranmalı ve fevri bir tepki gös-

termekten şiddetle kaçınmalıdır. Allah'ın "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık

ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz.

Sabır gösterenleri müjdele" (Bakara Suresi, 238) ayetinde de bildirdiği gibi

dünya hayatında bir denemeden geçirildiğini asla aklından çıkarmamalıdır.

Allah Kuran ayetlerinde hiçbir suçu olmayan, savunmasız kadınların, yaşlıların

ve çocukların öldürülmelerini yasaklamıştır. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in hayatına baktığımızda da, savaşın

ancak zorunlu hallerde ve savunma amaçlı olarak başvurulan bir yöntem oldu-

ğunu görebiliriz. 

Kuran'ın Peygamberimiz (sav)'e vahyi tam 23 yıl sürdü. Bunun ilk 13 yılın-

da Müslümanlar Mekke'deki putperest düzenin içinde azınlık olarak yaşadılar

Harun Yahya (Adnan Oktar)

21



ve çok büyük baskılarla karşılaştılar. Pek çok Müslümana fiziksel işkenceler

yapıldı, bazıları öldürüldü, çoğunun evi ve malları yağmalandı, sürekli hakaret

ve tehditlerle karşılaştılar. Buna rağmen Müslümanlar şiddete başvurmadan

yaşamaya devam ettiler ve putperestleri hep barışa çağırdılar. 

Sonunda putperestlerin baskıları dayanılmaz bir noktaya vardığında,

Müslümanlar daha özgür ve dostane bir ortamın bulunduğu Yesrib (sonradan

Medine) şehrine hicret ederek burada kendi yönetimlerini kurdular. Kendi siya-

si yapılarını bu şekilde oluşturduktan sonra bile, Mekke'nin saldırgan putpe-

restlerine karşı savaşa girişmediler.

Dahası Peygamberimiz (sav), putperestlerin pek çok talebini kabul eden bir

barış anlaşması (Hudeybiye Barışı) yaparak, barış ve güvenlik ortamı sağladı ve

putperestlerle barış içinde yaşanacak bir sosyal yapı tesis etti. Anlaşmayı bozan

taraf yine putperestler oldu ve bu durumda yeni bir savaş durumu başladı. Ama

Müslümanların sayısının hızla artması sonucunda İslam ordusu putperest

Arapların karşı koyamayacağı bir güce ulaştı ve Peygamberimiz (sav) bu güçlü

orduyla Mekke üzerine yürüyüp şehri fethetti. Bu fetihte hiçbir şekilde kan

akmadı, tek bir kişinin burnu bile kanamadı. 

Peygamberimiz (sav) geçmişte kendisine ve Müslümanlara karşı ağır baskı-

lar ve işkenceler uygulayan müşriklerin  hiçbirine dokunmadı ve onları affede-

rek inançları içinde serbest bıraktı. Bu yüksek karaktere hayran olan müşrikler,

daha sonra kendi rızalarıyla İslam'ı kabul ettiler. Sadece Mekke fethinde değil,

Peygamber Efendimiz (sav) döneminde yapılan tüm savaş ve fetihlerde masum

ve savunmasız insanların hakları titizlikle korunmuştur. Mübarek

Peygamberimiz (sav) müminlere bu konuda birçok kez hatırlatmalarda bulun-

muş, kendi uygulamalarıyla onlara örnek olmuştur. Nitekim bir hadisinde sava-

şa çıkan müminlere "Resulullah'ın dini üzerine sefere çıkın. Ancak; ihtiyar, kadın ve

çocuklara ilişmeyiniz. Islah ve ihsan ehlinden olunuz. Allah muhlisleri sever"1 şeklin-

de seslenmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) Müslümanların sıcak savaştayken

dahi nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini bir diğer hadisinde şu sözleriyle

ifade etmiştir:

"Çocukları öldürmeyiniz. Kiliselerinde kendilerini ibadete vermiş kimselere dokunmak-

tan sakınınız! Kadınları, yaşlanmış pir-i fanileri öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve

kesmeyiniz. Evleri de yıkmayınız!"
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İntihar İslam'a Aykırıdır
İslam hakkında yanlış bilgilere sahip olan çevreler, bu barış dininin intihar

saldırılarına izin verdiği yönünde son derece hatalı bir düşünceye sahiptirler.

Oysa başka insanları öldürmek gibi insanın kendini öldürmesi de İslam'a aykı-

rıdır. Allah, "Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin" (Nisa Suresi, 29) ayetiyle inti-

harı açıkça haram kılmıştır. Bir insanın, her ne sebepten olursa olsun, kendisini

öldürmesi İslam'a göre yasaktır. Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde intiharın

haram olduğunu belirtmekte ve bu hareketi yapanların ateşle karşılık bulacak-

larını bildirmektedir:

Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o cehennemlik olur. Orada ebedî olarak ken-

dini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, cehennem ateşinin içinde elinde zehir

olduğu halde ebedî olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar eder-

se, cehennemde ebedî olarak o demiri karnına saplar. 

Hadiste de görüldüğü gibi intihar etmek, dolayısıyla intihar saldırısında

bulunmak -ve bu saldırıyla birlikte masum insanların hayatına da son vermek-

İslam ahlakına kesinlikle aykırıdır. 

İslam'da Terör Yoktur
Günümüzde İslam adına ortaya çıkarak terör uygulayanlar veya bunu des-

tekleyenler -ki bunlar İslam dünyasındaki küçük bir azınlığı temsil etmektedir-

İslam'dan değil Darwinist, ateist ve materyalist ideolojilerden yola çıkmaktadır-

lar. İslam'ın özünü hiçbir şekilde anlamamakta, bir barış, huzur ve adalet dini

olan İslam'ı, kendi sosyal ve kültürel yapılarından kaynaklanan barbarlığa kendi

akıllarınca alet etmeye çalışmaktadırlar. Bu barbarlığın kaynağı ise, Darwinizm

ve materyalizmdir, insan sevgisinden nasibini almayan kişilerin akılsızlıklarıdır.

Şu bir gerçektir ki, son bir kaç asırdır İslam dünyasının dört bir yanındaki

Müslümanlar bazı Batılı güçler veya onların uzantıları tarafından zulme uğratıl-

mıştır. Sömürgeci anlayışa sahip Avrupa devletleri, Batılı bazı odaklar tarafın-

dan desteklenen yerel sömürgeciler veya yerel baskıcı rejimler, Müslüman kitle-

lere büyük acılar yaşatmıştır. Ama bu, Müslümanların Kuran'a göre anlaması,

yorumlaması ve tepki vermesi gereken bir durumdur. Kuran'da hiçbir zaman

"zulme karşı zulüm" uygulanmasına izin verilmez. Aksine, Allah ayetlerinde

Müslümanlara "kötülüğe karşı iyilikle cevap vermelerini" emreder:
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İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaş-

tır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse,

sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. (Fussilet Suresi, 34)

Müslümanların, kendilerine uygulanan zulme karşı elbette tepki duymala-

rı, bunu uygulayanlara buğz etmeleri meşru bir haktır. Ama bu hiçbir zaman

gözü kapalı bir nefrete, adaletsiz bir husumete neden olmamalıdır. Allah, bu

konuda Müslümanları "... bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya

sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada

yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının" (Maide Suresi, 2) diyerek uyar-

maktadır. 

Dolayısıyla, "dünyadaki mazlum milletlerin temsilciliği" iddiasıyla ortaya

çıkarak diğer milletlerin suçsuz insanlarına karşı terör uygulamanın İslam'la hiç-

bir ilgisi olamaz. 

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus, Batı içinde yer alan bazı odak-

ların Müslümanlara karşı yukarıda sözünü ettiğimiz zulüm ve baskılarının,

Batı'nın tümünün değil, bu medeniyete 19. yüzyılda hakim olan

materyalist, din-dışı felsefe ve ideolojilerin suçu olduğudur.

Avrupa sömürgeciliği, Hıristiyan ahlakından doğmamıştır,

aksine bu ahlaka karşı çıkan din-dışı akımdan doğmuş ve en

büyük vahşetlerini 19. yüzyıldaki Sosyal Darwinist ideoloji-

nin desteğiyle gerçekleştirmiştir. Bugün de Batı
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dünyasının içinde hala zalim, bozguncu, çatışmacı unsurlar olduğu gibi, özel-

likle Hıristiyanlıktan kaynak bulan barışçı, iyiliksever ve adalet yanlısı bir kül-

tür de vardır. Aslında dünya üzerindeki temel fikir ayrılığı Batı ve İslam dünya-

sı arasında değil, hem Batı'da hem de İslam dünyasında dindarlar ile din aleyh-

tarları (materyalistler, ateistler, Darwinistler vs.) arasındadır. 

Kendilerince İslam adına teröre başvuranların, İslam'la hiçbir ilgisi bulun-

madığının diğer bir göstergesi, bu eylemlerin yakın zamana kadar komünist

ideoloji ile özdeşleşmiş oluşudur. Bilindiği gibi günümüzdeki Batı karşıtı terör

eylemlerinin benzerleri 1960'lı ve 70'li yıllarda da Sovyetler Birliği'nden destek

alan komünist örgütler tarafından gerçekleştirilmiştir. Komünist ideolojinin

etkisini yitirmesiyle birlikte, söz konusu örgütleri doğuran sosyal yapıların bir

kısmı kendilerince İslam adına ortaya çıktıklarını iddia etmektedirler. Eski

komünist söylemlerine İslami bazı kavramlar ve semboller katarak oluşturmak

istedikleri bu "din kisvesine bürünmüş vahşet", gerçekte İslam'ın özünü oluştu-

ran ahlaki değerlere tamamen aykırıdır. 

Bu konuda belirtilmesi gereken son bir husus da, İslam'ın herhangi bir mil-

lete veya coğrafyaya ait olmadığıdır. İslam, Allah'ın insanlara yol gösterici ola-

rak indirdiği son dindir ve tüm insanlığa hitap etmektedir. Müslümanlar, inan-

dıkları hak dini her kültürden her millete anlatmak, tanıtmak ve onların kalple-

rini İslam'a ısındırmakla yükümlüdürler. 

Dolayısıyla, İslam adına ortaya çıkarak terör uygula-

yan, baskıcı rejimler oluşturan, dünyayı güzelleştirmek

yerine çirkinleştiren kişi ve gruplara karşı tek bir çözüm

vardır: İslam ahlakının ortaya konması, anlatılması, kit-

leler tarafından anlaşılması ve yaşanması.
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DARWİNİZM TERÖRÜN KAYNAĞI, 
İSLAM İSE TERÖRÜN ÇÖZÜMÜDÜR
ADNAN OKTAR: 11 Eylül saldırısını yapanların hepsi Darwinist, mater-

yalist ateist eğitimden geçmiş, Avrupa’da eğitim görmüş, maddeci görüşe sahip

insanlar. Yani kimliğinde Müslüman yazıyor olması önemli değil ki. Filistin’de

de komünistler vardı, Suriye’de de komünistler vardı, Irak’ta da komünistler

vardı, ama şu an elhamdülillah çok dindar oldu bu ülkeler. Ama Marksist yetiş-

miş, solcu eğitim almış, Darwinist, materyalist eğitimden geçmiş insanların adı-

nın Hasan olması, Mehmet olması bir şeyi değiştirmez. Yani materyalist mater-

yalisttir. Materyalist bir insanın yaptığı, Darwinist bir insanın yaptığı eylem

materyalist Darwinist bir eylemdir. Marksist bir eylemdir. Dolayısıyla bunları

Müslümanlara mal etmenin alemi yok. Yani her türlü terör eylemini yapan

insanlara baktığımızda mutlaka Darwinist eğitimden geçtiğini görüyoruz.

Materyalist eğitimden geçtiğini görüyoruz. Allah’tan korkan, Allah’ı canından

çok seven, ahirete gideceğine inanan, cennete cehenneme inanan bir insan gidip

masum çocukları masum kadınları gelip bombalayabilir mi? Ne cesaret bu?

Allah’tan korkan bir insanın gücü yeter mi buna? Tahayyül dahi edemez, tahay-

yül. Yani aklından geçiremez, değil eylem yapmak. Bunu yapanlar genellikle o

tarz insanlar, anlattığım tarzda, yani dini eğitimi olan fakat görüş olarak

Darwinist materyalist olan insanlar.  Bunu İslam’a mal edemeyiz. Terörün kay-

nağı Darwinizmdir ve materyalizmdir.  Marksizm, Leninizm vardır, Leninist
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düşüncede terör zaten şarttır yani. Marksizm teorik, Leninizm pratiğidir komü-

nizmin. Komünist düşüncenin pratiğidir. Pratiğe ulaşmanın yolunun da terör

olduğunu söyler Lenin. Yani terörsüz bir komünizm düşünemiyor Lenin. Klasik

Marksizm, Leninizm düşüncesinde terör şarttır. Ve adamlar bunun gereğini

yapıyorlar. Bu kadar. 

Bakın bunlar Baas partisinin eski üyeleri ve onların yetiştirdiği insanlar.

Irak Baas ve Suriye Baas bunlar hep Marksist, Leninist ve Stalinist eğitimden

geçmiştir. Irak özellikle kum gibi Stalinist kaynar. Stalinizm'de zaten şiddet ana

konulardan bir tanesidir. Yani şiddet yoksa Stalinizm yoktur zaten. Irak devlet

başkanı Saddam tipini bile Stalin’e benzetmeye çalışıyordu ve tam bir Stalin hay-

ranıydı. Marksist Leninist görüşe sahipti. Stalin’e hayranlığını defalarca dile

getirmiştir. Ve uygulamaları da Stalinist uygulama olmuştur. Kitle katliamları,

kitle şeklinde insanları öldürme Stalin'in yöntemlerinden biridir.

Hayranlığından dolayı aynı uygulamaları yapmıştır. Baascı askerler, Baascı bir

kısım insanlar halkın arasına dağılmışlardır. Halen bu eylemleri yapmaktadır-

lar. Cennete gideceğiz sözü de onun zahirdeki bir ilavesidir. Cennete cehenne-

me inanan bir insan Allah’tan korkar, gidip çoluk çocuğu öldüremez. Masum

insanları öldüremez. 

İslam’da savaşın bir hukuku vardır. Kuran'da bu belirtilmiştir.

Peygamberimiz (sav)'in sünnetiyle sabittir. Savunma savaşları vardır ve kadına

ve çocuğa da asla dokunulmaz, asla... Sadece savaş ilan edilir bir ülkeye, ülke de

sana savaş ilan eder. Legal bir savaş vardır, legal aleni bir mücadele yapılır. Ama

barış anlaşması yaptığın bir ülkeye, barış anlaşması sabit duruyorken üç beş kişi

çıkıp ben buna savaş ilan ettim derse bu olmaz. Hele çoluğa çocuğa saldırırsa bu

hiç olmaz. Yani bunları bıraksınlar. İslam kültürle, bilgiyle, sevgiyle şefkatle,

sanatla estetikle akılla yayılır. Rezalet çıkarılarak yayılmaz. Kan dökerek yayıl-

maz. Peygamber Efendimiz (sav) Ukaz panayırına gidiyordu, adamlar haşa, o

nurlu güzel insana hakaret ediyorlardı. Diken atıyorlardı geçtiği yollara. Deve

işkembesi attılar üstüne. O yine gitti tebliğ yaptı. İslam’ı anlattı, Kuran’ı anlattı.

Şefkatle ve yıllarca, yılmadan. Artık şiddetli baskılarına dayanamadı biliyorsu-

nuz hicret etti. Hicret ettiği yerlerde de tebliğ yaptı. Bütün savaşları Peygamber

Efendimiz (sav)'in savunma savaşıdır. Canını koruma savaşıdır yani bir yere

böyle gidip gaspen ve zorla ele geçirmemiştir. Her yerde savunma savaşıdır.

(Sayın Adnan Oktar'ın Azernews röportajından, 23 Ekim 2008)
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i ta bın iler le yen bö lüm le rin de İs lam dün -

ya sı nın dört bir ya nı nı ül ke ül ke in ce le -

ye cek ve dün ya Müs lü man la rı na ya pı -

lan bas kı ve zu lüm le ri gö re ce ğiz. An cak

bun dan ön ce, İs lam dün ya sı na yö ne len sal dı rı la rın

kö ken le ri hak kın da ba zı te mel tes pit ler de bu lun -

mak ge re kir. 

İslam dünyası denen coğrafya, nüfusunun

büyük bölümü Müslüman olan ülkeleri kapsar. Bu

coğrafya, en Batı'da Afrika'nın Atlas Okyanusu

kıyılarında yer alan Fas'a ve Moritanya'ya kadar

uzanmaktadır. En Doğu'da ise Pasifik Okyanusu

kıyılarındaki Endonezya'ya kadar varır. Bu büyük

coğrafyada yaşayan farklı milletlerden yaklaşık 1,5

milyar Müslümanın büyük bölümü, son iki yüzyıl

içinde, sırf "Müslüman" oldukları için, çeşitli saldı-

rı, baskı, terör ve hatta katliamlarla yüzyüze kal-

mıştır. Çünkü pek çok Müslüman, Müslüman
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olmayan, dahası İslam'a nefretle bakan bazı yönetimlerin hakimiyeti altında

yaşamak zorunda bırakılmıştır.

Bugün İslam dünyasına baktığımızda; Bosna-Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta,

Eritre'de, Mısır'da, Afganistan'da, Irak'ta, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da,

Çeçenistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da ya da Sudan'da dünya

Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışıldığını

açıkça görebiliriz. Bu sayılan coğrafyalardaki Müslümanlar görünüşte farklı teh-

ditlerle karşı karşıyadırlar. Bosna'da Sırplar, Keşmir'de Hindular, Cezayir, Mısır,

Fas gibi ülkelerde de baskıcı rejimler tarafından Müslümanlar hedef alınmakta-

dırlar. Ama her nedense, birbirinden bağımsız gibi gözüken bu İslam-karşıtı güç-

ler, hep benzer mantıklarla hareket etmekte, benzer stratejiler izlemekte ve benzer

yöntemler kullanmaktadırlar. İşte bu noktada karşımıza söz konusu güçlerin

ortak bir yönü olan "din ahlakından uzak, materyalist ve Darwinist yapıları" çıkar. 

Allah'ın varlığını inkar eden, İlahi dinleri kendi kurdukları din ahlakına

karşı sistemler için büyük bir tehdit olarak gören ve bu nedenle de dine ve din-

darlara karşı çok şiddetli bir savaş açan bu güçler dinsiz ideolojileri temsil

etmektedirler. Üstelik bunlar sadece Müslümanlara değil, dindar Musevilere ve

dindar Hıristiyanlara da büyük baskı uygulamaktadırlar. Bu nedenle de

Müslümanların ve Allah'a bir olarak iman eden tüm samimi dindarların karşıla-

rındaki tehdit gerçekte çeşitli milletler ya da baskıcı rejimler değil, dünya gene-

linde etkin olan ateist, materyalist ve Darwinist ideolojiler ve bunların uygula-

yıcılarıdır. Bugün devam eden Müslümanlar üzerindeki baskının temeli de din-

sizlikle beslenmekte ve kökenleri çok eskilere dayanmaktadır. 

Sö mür ge ci lik ve İs lam Karşıtlığı
İs lam dün ya sı her za man bu du rum da de ğil di. Bun dan birkaç asır ön ce, İs -

lam dün ya sı nı Müs lü man im pa ra tor luk lar yö ne ti yor du. 1700'le rin ba şın da İs lam

dün ya sı nın ne re dey se ta ma mı na ha kim olan üç bü yük im pa ra tor luk bu lu nu yor -

du: Hin dis tan'da Mogul İm pa ra tor lu ğu var dı. İran ve çev re sin de Sa fa vi Dev le ti

hü küm sü rü yor du. Üçün cü ve en bü yük im pa ra tor luk ise, tüm Bal kan Ya rı ma -

da sı' nı, Ana do lu'yu, Me zo po tam ya'yı, Arap Ya rı ma da sı'nı ve Ku zey Af ri ka'yı

yö ne ten bü yük Os man lı Dev le ti'ydi. 

An cak bu üç im pa ra tor luk za man la yok ol du. Mogul İm pa rator lu ğu za yıf -

la dı, kü çül dü ve so nun da yı kıl dı. Ar dın dan tüm Hint Ya rı ma da sı İn gi liz sö mür -

ge ci li ği nin kont ro lü ne geç ti. (Hin di çi ni ola rak bi li nen böl ge de, Fran sız lar ta ra -
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fın dan sö mür ge leş ti ril di.) Or ta As ya'ya ha kim olan Sa fa vi Dev le ti, İn gil te re ve

Rus ya'nın ha ki mi ye ti ne gir di. İs lam im pa ra tor luk la rı nın en bü yü ğü ve güç lü sü

olan Os man lı ise, 19. yüz yıl dan iti ba ren ka de me li ola rak kü çül tül dü. Os man -

lı'nın Ba tı'da ki top rak la rı, Rus ya'nın ve Rus ya'nın kış kırt tı ğı Bal kan dev let le ri nin

eli ne geç ti. Or ta do ğu, Arap Ya rı ma da sı ve Ku zey Af ri ka ise, İn gi liz ler, Fran sız -

lar ve İtal yan lar ta ra fın dan is ti la edil di. I. Dün ya Sa va şı bit ti ğin de, dün ya üze -

rin de ki Müs lü man la rın çok bü yük bir bö lü mü, Müs lü man ol ma yan yö ne tim le -

rin hakimiyetinde ya şar ha le gel miş ler di.

Bu yönetimler, sömürgeci zihniyete sahipti. İn gil te re ve Fran sa gi bi kla sik

sö mür ge ci le re, 1920'ler de Sov yet Rus ya ve Fa şist İtal ya da ka tıl dı. Bu ül ke le rin

her bi ri, İs lam dün ya sı nın bir bö lü mü nü iş gal et ti ve sö mür dü. Müs lü man hal ka

kar şı ise en acı ma sız kat li am ve iş ken ce le ri uy gu la mak tan çe kin me di. İn gil te re

ve Fran sa, Or ta do ğu, Ku zey Af ri ka ve Uzak do ğu'da ki Müs lü man la rı "yö ne ti -

yor", da ha doğ ru su Müs lü man ül ke le rin do ğal kay nak la rı nı ken di ulu sal men fa -

at le ri için kul la nı yor lar dı. Sov yet Rus ya, tüm Kaf kas ya ile Or ta As ya'yı ele ge çir -

di ve bu böl ge ler de ki Müs lü man la rı ko mü nist re ji min bas kı sı al tın da kö le leş tir -

di. Lib ya'yı 1911 yı lın da iş gal et miş olan İtal ya, 1930'lar da da Ha be şis tan'a kar şı

kan lı bir iş ga le gi riş ti.

İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu politikasının önemli bir özelliği, bölgeyi

kendi menfaat ilişkilerine uygun şekilde bölmekti. Ortadoğu'daki bu yapay düzen-

leme, bir türlü bitmek bilmeyecek çatışmaların da tohumuydu. Bu iki Avrupalı

sömürgeci güç, II. Dünya Savaşı'nın ardından Ortadoğu'yu terk etmek zorunda

kaldılar. Ama bölgede kargaşa ve çatışma hiç son bulmadı, akan kan durmadı. 
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Fran sa, İn gil te re,

İtal ya gi bi sö -

mür ge ci dev let -

ler ta ra fın dan iş -

gal edi len İs lam

top rak la rın da

Müs lü man hal ka

kar şı çok acı ma -

sız iş ken ce ler uy -

gu lan dı, top lu

kat liam lar ger -

çek leş tiril di.



Çok kısa bir biçimde özetlediğimiz bu tablonun geneline baktığımızda,

İslam dünyasının 19. yüzyılın başlarından itibaren, dış güçler tarafından hedef

alındığını açıkça görürüz. Dünya Müslümanları geçen 200 yıllık süre boyunca,

bu güçler tarafından işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş, baskı ve zulüm görmüş-

tür. Bu güçlerin bazı Müslüman ülkelerde kurdukları kukla yönetimler de

Müslümanlara bir o kadar zulmetmiştir ve hala da zulmetmeye devam etmekte-

dirler. Ayrıca dış güçler, İslam dünyasına yabancı olan birtakım ideolojileri (aşırı

milliyetçilik, faşizm veya komünizm) Müslüman toplumlara empoze etmişler,

bu ideolojilerle kışkırttıkları bazı kimseleri de Müslüman toplumların geneline

karşı kullanmışlardır.  

İslam'a Karşı Olan İdeolojilerin Temeli
İslam dünyasını baskı altına alanları  analiz ettiğimizde, bunların  üç temel

fikri kökeni olduğunu görürüz:

1) Ba tı em per ya liz mi: Ör ne ğin, yu ka rı da de ğin di ği miz İn gi liz ve Fran sız

sö mür ge ci li ği. 

2) Fa şizm/Aşı rı mil li yet çi lik: Ör ne ğin, İtal yan fa şiz mi ya da İs lam dün ya -

sın da iç sa vaş lar çı ka ran çe şit li fa şi zan grup lar.

3) Ko mü nizm: Ör ne ğin, Sov yet Rus ya, Kı zıl Çin, Kı zıl Khmer dö ne mi Kam -

boç ya, Af gan ko mü nist le ri ve Or ta do ğu'da ki çe şit li ko mü nist ör güt ler.

Dik kat edi lir se, her üç et ken de, 19. yüz yıl da or ta ya çık mış ve  20. yüz yıl da

ge liş miş fi kir le re da yan mak ta dır. Aşı rı mil li yet çi lik ve onu iz le yen fa şizm, ta ma -

men 19. yüz yıl da or ta ya çık mış, ilk bü yük uy gu la ma la rı nı da 20. yüz yıl da or ta -

ya koy muş ide olo ji ler dir. Ko mü nizm, 19. yüz yıl da Marx ve En gels ta ra fın dan

or ta ya atı lan di ya lek tik ma ter ya list te oriy le baş la mış, dün ya üze rin de ki ilk ko -

mü nist re jim de an cak 1917'de Rus ya'da ku rul muş tur. Bir tek Ba tı sö mür ge ci li -

ği nin da ha ön ce ki yüz yıl la ra uzan dı ğı söy le ne bi lir, an cak da ha ön ce sin de sı nır lı

bir eko no mik gi ri şim olan sö mür ge ci li ğin, fel se fi ve ide olo jik te mel le ri olan glo -

bal bir si ya set ha li ne gel me si 19. yüz yıl da ol muş tur.

Bu ise, biz le re İs lam dün ya sı nın düş ma nı nın şu ve ya bu mil let ve ya me de -

ni yet (ör ne ğin Ba tı me de ni ye ti) de ğil, asıl ola rak söz  ko nu su mil let le ri ve ya me -

de ni yet le ri eli kan lı bi rer za lim ha li ne ge ti ren "ide olo ji ler" ol du ğu nu gös te rir. Bu

ide olo ji ler 19. yüz yıl da dün ya nın bü yük bö lü mü ne ha kim ol muş ve ha kim ol du -

ğu her coğ raf ya ya zu lüm ve vah şet gö tür müş tür. İs lam dün ya sı nı iş gal eden,
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İSLAM
DÜNYASINDA 200
YILDIR DEVAM
EDEN ZULÜM...

Fi lis tin li Müs lü man lar yak la şık

ya rım asır dır, hiç bir ge rek çe

gös te ril me den ev le rin den çı ka -

rıl mak ta, kur şun lan mak ta, iş -

ken ce ye ve şid de te ma ruz bıra-

kılmaktadırlar. 



İs lam dün ya sı nın düş ma nı  şu ve -

ya bu mil let ve ya top lu luk de ğil,

asıl ola rak söz  ko nu su mil let le ri

ve ya top lu luk la rı eli kan lı bi rer

za lim ha li ne ge ti ren "ide olo ji -

ler"dir. Bu ide olo ji ler, 19. yüz yıl -

da dün ya nın bü yük bö lü mü ne

ha kim ol muş ve ha kim ol du kla rı

her coğ raf ya ya zu lüm ve vah şet

gö tür müş tür.



par ça la yan, yağ ma la yan, kö le leş ti ren, kat li am dan ge çi ren güç ler, as lın da bu ide -

olo ji ler dir. 

Üstte saydığımız üç temel ideolojiye baktığımızda ise, hepsinin temelinde

Batı medeniyetinin din ahlakından uzaklaştırılmasının yattığını görürüz. Her üç

temel ideoloji de, Batı dünyasının Allah inancından ve dinden uzaklaşıp, mater-

yalist bir dünya görüşünü benimsemesiyle ortaya çıkmıştır. 

Bu teşhisi doğrulayan çok önemli bir gerçek, her üç ideolojinin de, "ateizmin

sözde bilimsel temeli" olarak gösterilen  Darwin'in evrim teorisine dayanmasıdır. 

Dar wi nizm, Sö mür ge ci lik ve Fa şizm Bağ lan tı sı
Darwinizm, sömürgeciliğin sözde bilimsel temeli olmuştur. Çünkü Darwin,

insan ırklarını ileri sürdüğü hayali evrim süreci içinde farklı basamaklara yer-

leştirmiştir. Avrupalı Beyaz Adam'ı kendince en ileri ırk saymış, Asyalı ve

Afrikalı kavimleri ise neredeyse maymunlarla aynı düzeyde göstermiştir.

Dahası, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde, tüm insanlığın daimi bir çatış-

ma ve yaşam mücadelesi sürdürdüğünü, bu mücadele içinde Batı'nın kazanma-

sının ve diğerlerini köleleştirmesinin sözde "doğanın kanunu" olduğunu öne

sürmüştür. Darwin, İnsanın Türeyişi adlı kitabında şöyle yazmıştır:

Bel ki de yüz yıl lar ka dar sür me ye cek ya kın bir ge le cek te, me de ni in san ırk la rı, vah şi ırk -

la rı ta ma men yer yü zün den si le cek ler ve on la rın ye ri ne ge çe cek ler. Öte yan dan in san sı

may mun lar da… kuş ku suz eli mi ne edi le cek ler. Böy le ce in san ile en ya kın ak ra ba la rı

ara sın da ki boş luk da ha da ge niş le ye cek…1

Dar win bu il ginç so nu ca "ya şam mü ca de le si" yalanıyla var mış tı. Bu id di ası -

na gö re ya şam mü ca de le si için de za yıf bi rey ler ele nir ken, güç lü ve uy gun ya pı -

ya sa hip bi rey ler de se çi lip ha yat ta ka lı yor lar dı. Da ha sı, bu mü ca de le nin ev rim -

sel ge liş me için ge rek li ol du ğu nu, ya ni ba zı in san ırk la rı nın yok edil me si nin in -

san lı ğın ge liş me si ni sağ la ya cak bir sü reç sa yıl dı ğı nı sa vun muş tu. 
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Darwin'in yaşam

mücadelesi yalanı,

emperyalizm

kadar ırkçılık,

komünizm ve

faşizm için de

önemli bir ilham

kaynağı olmuştur.



"Sos yal Dar wi nizm" ola rak anı lan bu bi lim dı şı hu ra fe ler, dö ne min il kel bi -

lim dü ze yi için de bü yük ka bul gör müş ve Av ru pa em per ya liz mi nin te mel meş -

ru iyet kay na ğı ha li ne gel miş tir. Kı sa ca sı Dar wi nizm, em per ya liz min "bi lim sel"

te me li dir. (Ay rın tı lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Dar win'in Türk Düş ma lı ğı,

Sosyal Silah Darwinizm)

Sos yal Dar wi nizm, em per ya lizm ka dar ırk çı lık, aşı rı mil li yet çi lik ve fa şiz -

min de kay na ğı dır. Fa şiz min ku ru cuları sa yı lan 19. yüz yıl te oris yen le ri nin hep -

si (ör ne ğin Fri ed rich Ni etzsc he, He in rich von Tre itsch ke, Fran cis Gal ton, Ernst

Ha ec kel) Dar win'in ev rim te ori sin den ve özel lik le "ya şam mü ca de le si" kav ra -

mın dan şid det le et ki len miş kim se ler dir. İlk fa şist re ji mi ku ran İtal yan dik ta tör

Mus so li ni, genç lik yıl la rın da Dar win'i öven ma ka le le riy le dik kat çek miş ko yu

bir Dar wi nist'tir. Hit ler'in ve di ğer Na zi kur may la rı nın ya zı la rın da, Sos yal Dar -

wi nizm'den il ham al dık la rı çok açık ola rak gö rül mek te dir. (Ay rın tı lı bil gi için

bkz. Ha run Yah ya, Dar wi nizm'in Kan lı İde olo ji si: Fa şizm)

Ko mü nist İde olo ji nin İs lam Karşıtlığı 
Dar wi nizm ko mü niz min de te me li dir. Bu ger çek, ko mü niz min iki ku ru cu su

olan Marx ve En gels ta ra fın dan açık lık la ifa de edil miş tir. Her iki si de ko yu bi rer

ate ist olan Marx ve En gels, di ni inanç la rın yok edil me si ni ko mü nizm açı sın dan zo -

run lu gö rü yor lar dı ve ev rim te ori si nin de bu he de fe hiz met et ti ği ni an la mış lar dı. 

En gels, Dar win'in ki ta bı ya yın la nır ya yın lan maz Marx'a şöy le yaz dı: "Şu

an da ki ta bı nı oku mak ta ol du ğum Dar win, tek ke li mey le muh te şem.2" Marx ise 19 Ara -

lık 1860 ta ri hin de En gels'e yaz dı ğı ce va bın da şöy le di yor du: "Bi zim gö rüş le ri mi -

zin do ğal ta rih te me li ni içe ren ki tap, iş te bu dur."3 Marx, bir baş ka sos ya list dos tu La -

sal le'a 16 Ocak 1861'de yaz dı ğı mek tup ta ise, "Dar win'in ya pı tı bü yük bir ya pıt tır.

Ta rih te ki sı nıf mü ca de le si nin do ğa bi lim le ri açı sın dan te me li ni oluş tu ru yor."4 di ye rek,

ev rim te ori si nin ko mü nizm için öne mi ni açık lı yor du. 

Ko mü niz me ila ve yo rum lar ge ti ren Le nin, Troçki, Sta lin, Mao gi bi dik ta tör -

ler de Dar win'e olan ide olo jik bağ lı lık la rı nı hem ifa de et miş ler hem de fi ili ola -

rak gös ter miş ler dir. Ev rim te ori si tüm ko mü nist re jim ler de eği ti min ve hat ta ta -

rım po li ti ka la rı nın te me li ha li ne gel miş, tüm ko mü nist akım lar ara dık la rı fik ri

te me li Dar wi nizm'de bul muşlardır.

Dar win'in ev rim te ori si ni be nim se yen ko mü nist ide olo ji için top lum bir "hav -

yan sü rü sü"dür. İn san ise "in san–hay van-ma ki ne" ara sın da ka lan can sız, ruh suz,

do nuk bir var lık tır ve de ğer siz dir. "Za ten sü rü de çok var, bir ta ne kay bol sa birşey
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İs lam top rak la rın da zu lüm le ri ni sür dü -

ren ko mü nist güç ler, her za man için he -

def ola rak sa vun ma sız in san la rı, ka dın la -

rı, yaş lı la rı, ço cuk la rı, hat ta kun dak taki

bebek leri seç miş ler dir. 



KOMÜNİST
ZULÜM
DEVAM
EDİYOR...

Darwin'in evrim teorisini benim-

seyen komünist ideoloji için top-

lum sözde bir "havyan

sürüsü"dür. İnsan ise "insan–hay-

van-makine" arasında kalan can-

sız, ruhsuz, donuk bir varlıktır

ve değersizdir. Çeçenistan'da

yaşanan vahşet, bu ideolojinin

etkisiyle gerçekleşen katliamlar-

dan yalnızca biridir.



ol maz" man tı ğı ge çer li dir. Ça lı şa ma yan ya da sa kat olan lar sü rü den atı lır, ölü me

terk edi lir. Has ta lık lı ve za rar lı ola rak ka bul edi lir. Af, mer ha met, ve fa duy gu su

yok tur. İn san lar öl dük ten son ra yok ola cak la rı na inan dık la rı için, ya şa ma dört el -

le vah şi ce sa rı lır lar. Her ke si düş man ve ken di ya şam mü ca de le sin de ra kip gör -

dük le ri için, her ha re ke ti ken di aleyh le rin de yo rum lar ve kin tu tar lar. 

İşte böyle her türlü insani ve manevi değerden, güzel ahlaktan uzak bir top-

lum oluşturan komünist ideoloji doğal olarak dine karşıdır. Çünkü dinin getirdi-

ği güzel ahlak, sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık, yardımlaşma, affedicilik gibi

özellikler komünizmin hedeflediği modele uymamaktadır. Marx, Engels, Lenin,

Stalin, Troçki, Mao veya bir başka komünist ideoloğun yazılarına bakıldığında,

bunun açıkça ifade edildiği görülebilir. Marx, kendi cahil aklınca dini "halkın

afyonu" olarak tanımlamış ve sözde "fakir halk kesimlerini uyutmak için yöneti-

ci sınıf tarafından oluşturulan bir kültür" diye tarif etmiştir. Dahası, komünizme

ulaşmak için de dini inançların yok edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. 

Le nin, 1905 yı lın da No va ya Zihn der gi sin de ya yın la nan "Sos ya lizm ve Din"

baş lık lı ya zı sın da ise di ni söz de da ğı tıl ma sı ge re ken bir "sis" ola rak ta nım la mış ve

di ne kar şı ko mü nist ler ce yü rü tül me si ge re ken bir ate izm pro pa gan da sı ta rif et -

miş tir. Yi ne Le nin, 1909 yı lın da Rus Sos yal De mok rat Par ti si'nin (son ra ki Ko mü -

nist Par ti) li de ri ola rak kaleme aldığı ve Pro le ter ya der gi sin de ya yın la nan "Pro le -

ter ya Par ti si nin Din Ko nu sun da ki Tu tu mu" baş lık lı ma ka le de şun ları yazar:

Marx ve En gels'in çe şit li ke re ler tek rar la dık la rı gi bi Mark siz m'in fel se fi te me li,
Fran sa'da ki 18. yüz yıl mad de ci li ği nin ve Al man ya 'daki Fe uer bach (19. yüz yı lın ilk ya -

rı sı) mad de ci li ği nin ta rih sel ge le nek le ri ni be nim se miş olan, ta ma men ate ist ve di ne
kar şı ta vır da ki di ya lek tik mad de ci lik tir... "Din hal kı uyut mak için kul la nı lan
af yon dur." Marx'ın bu sö zü din ko nu sun da ki Mark sist gö rü şün te mel ta şı dır.5

Oy sa Marx bu sö züy le di ne olan karşıtlığını ifa de et mek te ve din ko nu sun -

da ki ca hil li ği ni göz ler önü ne ser mek te dir. Onun di ne yö ne lik bu ifa de le ri ger -

çek le ri ifa de et me mek te dir. Çün kü Al lah in san la ra dü şün me yi, araş tır ma yı em -

re der. İn san la rı dü şün me me ye, söy le nen le ri hiç dü şün me den bir hay van sü rü sü

gi bi uy gu la ma ya yö nel ten ise ko mü nizm gi bi din siz ide olo ji ler dir. Dü şün me yen

in sa nın ger çek ler den ta ma men uzak ka la ca ğı ve yan lış lar la, ya nıl gı lar la do lu bir

ha yat sü re ce ği açık tır. İn sa nın, dün ya nın ya ra tı lış ama cı nı ve ken di si nin yer yü -

zün de bu lu nuş ama cı nı kav ra ma sı "dü şün mek le" müm kün olur. Çün kü Al lah

her şe yi bir amaç la ya rat mış tır. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Biz, gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı bir 'oyun ve oya lan ma ko nu -

su' ol sun di ye ya rat ma dık. Biz on la rı yal nız ca hak ile ya rat tık. An cak on la rın

ço ğu bil mez ler. (Du han Su re si, 38-39)
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Do la yı sıy la her in sa nın baş ta ken di si nin, da ha son ra ev ren de gör dü ğü her-

şe yin ve ya şa mı bo yun ca kar şı laş tı ğı her ola yın ya ra tı lış ama cı nı dü şün me si ge -

re kir. Dü şün me yen bir in san ger çek le ri an cak öl dük ten son ra Al lah'ın hu zu run -

da he sap ve rir ken an lar, ama ar tık çok geç kal mış tır. Al lah bi ze dün ya ha ya tın -

da fır sat ver miş ken dü şün mek ve dü şün dük le ri miz den so nuç çı kararak ger çek -

le ri gör mek ahi ret ha ya tı mız da biz le re bü yük bir ka zanç sağ la ya cak tır. Bu ne -

den le Al lah, el çi le ri ve ki tap la rı ara cı lı ğı ile tüm in san la rı, ken di le ri nin ve tüm

ev re nin ya ra tı lı şı hak kın da dü şün me ye ça ğır mış tır:

Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri, ye ri ve bu iki -

si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir sü re (ecel) ola rak ya rat -

mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar.

(Rum Su re si, 8)

Din ahlakına karşı olan kişiler ise -komünist liderler gibi- insanları din ahla-

kından uzaklaştırmak için türlü iftiralar atar, dinin düşünmeyi engellediği gibi

mantık dışı yalanlar öne sürerler. Ancak buraya kadar anlattıklarımızdan ve

Kuran ayetlerinden de anlaşıldığı gibi din, bu iftiraların aksine insanlara düşün-

meyi emreder. 

So nuç
Kısacası, İslam dünyasına baskı uygulayan üç ideolojinin de, aynı kaynak-

tan, 19. yüzyılda Batı dünyasını ele geçiren Darwinist, dinsiz, materyalist kül-

türden çıkmış olduğu aşikardır.

Bu durum, dinsizliğe karşı yürütülecek fikri mücadelenin ne kadar önemli

olduğunu bize bir kez daha göstermektedir: Dinsizlik sadece insanların imanla-

rını yok ederek onların ahiretlerini mahvetmeye çalışan bir güç değildir. Aynı

zamanda, dünyayı da mahvetmeyi, bir karmaşa ve savaş alanına çevirmeyi

hedeflemektedir. Müslümanları ise bu karmaşa ve savaş ortamında en büyük

hedef olarak belirlemektedir. 

Dolayısıyla dinsizliğe karşı fikri mücadele, hem büyük bir imani hizmet

hem de dünyayı saran "fitne"ye karşı verilecek büyük bir "kültürel

mücadele"dir. Halen dünyanın dört bir yanında, dinsiz sistemler tarafından ezi-

len pek çok Müslümanın var oluşu, bize bu ilmi mücadelenin ne kadar önemli

olduğunu hatırlatan bir gerçektir. Dinsizliğe (ve dinsizliğin dayanakları olan fel-

sefe, ideoloji ve Darwinizm gibi sözde bilimsel teorilere) karşı kazanılacak her

fikri zafer, aynı zamanda dünyadaki mazlum Müslümanlara yardım anlamını

taşıyan bir moral zaferidir. 
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

ov yet ler Birliği'nin dağılmasından

sonra eski Sovyet coğrafyasındaki

pek çok ülkede çok sıkıntılı bir

dönem yaşandı ve bazılarında halen

de yaşanmaya devam ediyor. Kazakistan'da,

Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Özbekistan'da,

Kırgızistan'da ve Dağıstan'da Rusya'nın yayılma-

cı politikasının etkileri halen tam olarak silinme-

di. Sovyet yönetiminin baskılarından kurtulup,

barış ve huzur dolu bir düzen kurabileceklerine

inanan bu toplumlar, bu kez şekil değiştirmiş bir

baskıyla karşılaştılar. Ancak bu ülkelerden özel-

likle bir tanesi var ki, tarihe cesaretiyle ve bağım-

sızlığına düşkünlüğüyle geçen Çeçenistan'dır.

Müs lü man Çe çen lerin Rus lar'a kar şı sür dür -

dü ğü bü yük mü ca de le nin baş lan gı cı 18. yüz yı lın

son la rı na da ya nır. 1816 yı lın da Rus Ça rı'nın Ge -

ÇEÇENİSTAN
Tüm Dünyanın Gözleri

Önünde Yaşanan Zulüm

S



ne ral Yer ma lov'u Rus or du su nun ba şı -

na ge çir me si nin ar dın dan, Ku zey Kaf -

kas ya'da ki Çe çen hal kı çok bü yük bir

kat li ama ta bi tu tul du. Çe çen Müs lü -

man la rı nın li de ri İmam Ham zat'ın şe hit

edil me si nin üzerine, Çe çen or du su nun

ba şı na ge çen Şeyh Şa mil, gü nü müz de

ha la ku şak tan ku şa ğa an la tı lan ba ğım -

sız lık mü ca de le si ni baş lat tı. 

Şeyh Şa mil'in or du la rı 1834 yı lın -

dan 1859'a ka dar, yak la şık 25 yıl Rus

ya yıl ma cı lı ğı na kar şı kah ra man ca di ren di ler. Ama so nun da Rus ya böl ge ye ha -

kim ol du ve  bu toprakları bir da ha bı rak ma dı.

Sorunun kökeninde ne var?
Müslüman Çeçen halkının maruz kaldığı şiddetli baskı ve zulmün altında

-tarihi ve ekonomik nedenler başta olmak üzere- pek çok neden sayılmaktadır.

Ger çek ten de Çe çe nis tan Rus ya için di ğer Kaf kas ya Cum hu ri yet le rine göre çok

da ha bü yük önem ta şı mak ta dır. Bu böl ge de baş ta pet rol ve do ğal  gaz ol mak

üze re, yük sek re zerv li do ğal kay nak lar bu lun mak ta dır. Ko mü nist Rus ya, So -

ğuk Sa vaş dö ne min de ih ti ya cı olan tüm ham mad de le ri bu ül ke den çok ucuz fi -

ya ta alıp, ken di ih ti ya cı için kul la nı yor du. An cak SSCB'nin da ğıl ma sın dan son -

ra ken di si için bü yük bir ham mad de kay na ğı olan Çe çe nis tan'ın ve di ğer cum -

hu ri yet le rin bi rer bi rer ba ğım sız lık la rı nı ilan et me si, Rus ya'yı da bü yük bir çık -

ma za sok tu. 

Yukarıda bahsettiğimiz ekonomik etkinin yanı sıra, Rusya'nın yüzyıllardır

devam eden genişleme politikası da, Orta Asya ve Kafkasya'da yaşanan karışık-

lıkların tarihi nedenini oluşturmaktadır. SSCB'nin dağılmasından sonra kısa

süreli bir bocalama dönemi geçiren Moskova, hemen toparlanmış ve bağımsızlı-

ğını ilan eden yeni cumhuriyetler üzerinde tekrar etki sağlamak için çok yönlü

girişimlerde bulunmuştur. Aslında Rusya'nın bu cumhuriyetler için geliştirdiği

stratejiler, Boris Yeltsin'in 1993 yılında yaptığı bir konuşmayla ilk sinyallerini

vermiştir. Yeltsin yaptığı bir açıklamada, "yitirdiği mevzileri yeniden ele geçire-
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rek Rusya'nın süper güç niteliğini yeniden kazanacağını" ifade etmiştir.6 Yani

Rusya bu ülkelerin bağımsızlıklarını ilan etmelerini, özgürlüklerine kavuşup,

kendi ayakları üzerinde duracak hale gelmelerini kabul edememekte, bu bölge-

leri "yeniden ele geçirilmesi gereken mevziler" olarak görmektedir. Elbette ki bir

ülkenin güvenliğini korumak, ekonomik güç sağlamak ve istikrarlı bir yapı oluş-

turmak için iç ve dış stratejiler geliştirmesi, etkin güç olmak için gayret etmesi

doğal bir haktır. Dolayısıyla, Rusya'nın da kendi menfaatleri doğrultusunda bir

siyaset izlemesi olağandır. Ancak yanlış olan ve burada eleştirilen, sahip olduğu

bu hakkı bir başka toplumun aleyhine kullanmak, kendi gücü için onu acıma-

sızca ezmektir. 

Sovyetlerin dağılma döneminde Müslüman cumhuriyetlerin bir bölümü

bağımsızlıklarını kazanamamış ve Rusya Federasyonu toprakları içinde kalmış-

tır. Bunlardan biri olan Çeçenistan ise, baskının en çok hedefi olan ve bu neden-

le de çok büyük zulümlere maruz kalan ülkedir.

Çeçenistan’da neler olup bittiğinin doğru anlaşılması için, öncelikle bazı

noktaların üzerinde durulması gerekir. Çeçenistan’da yaşanmış olan savaş, iki

ülke arasındaki anlaşmazlık artık barış yolu ile çözülemeyecek boyuta geldiği

için, iki tarafın da silaha sarıldığı -dünyanın diğer herhangi bir bölgesinde de

karşılaşılabilecek türden- bir savaş değildir. Çeçenlerin bağımsızlık taleplerinin

haklılığı bazı uluslarası çevrelerde tartışılmakta ve farklı görüşler öne sürül-
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mektedir. Bu görüşlerin her biri üzerinde tartışılabilir. Ancak üzerinde herkesin

hemfikir olduğu husus, o dönemde Rus yönetimi etkili olan bazı karanlık çevre-

lerin yönlendirmesiyle bu savaşta hiçbir kural tanınmaması, sivillerin ve masum

insanların hedef alınması ve savaşın, sadece cephede askeri birlikler arasında

yaşanan bir çatışmadan çıkarılıp, Çeçen halkını toptan yok etmeye yönelik bir

soykırım hareketine çevrilmesidir. Ve bu, kabul edilebilir bir durum değildir.

Kitabımızın bu bölümünde bizim de önemle üzerinde durduğumuz konu

budur. 

Rusya, kendisini uluslararası arenada haklı gösterebilmek için, Çeçenistan

savaşının kendi "iç meselesi“"olduğunu öne sürmekte ve bu yolla yaşanan vah-

şeti kamuoyundan saklayabileceğini düşünmektedir. Ancak bu mazeret, hamile

kadınların katledilmesini, hiçbir şeye güç yetiremeyen yaşlı insanların işkence

görmesini, Çeçen erkeklerin sokaklardan toplanıp işkence merkezlerine götü-

rülmesini, yakalanan esirlerin ayaklarından tanklara bağlanarak sürüklenmesi-

ni, henüz kundak çağında olan bebeklerin üzerine ateş açılmasını ve halkın tüm

malvarlığının yağmalanmasını açıklamak için yeterli değildir. Dönemin Rus

yönetimi, Çeçenistan’ı kendi sınırları içinde tutabilmek için, tarihte eşine az rast-

lanır bir vahşet uygulamış ve pek çok siyaset bilimci ve uzmanın da hemfikir

olduğu gibi bölgede adeta bir soykırım gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra, bazı Çeçenler tarafından başvurulan ve sivil Rus vatan-

daşlarını hedef alan saldırılar da kuşkusuz kınanması gereken eylemlerdir. Çeçen

halkının onurlu ve özgür bir yaşam sürmek istemesi haklı ve doğal bir taleptir.

Ancak söz konusu eylemler, bu haklı talebi lekelemekte, Çeçenistan davasını

savunulması zor bir zemine çekmektedir. Ayrıca unutmamak gerekir ki, masum

insanları hedef almak İslam ahlakıyla taban tabana zıttır. Peygamber Efendimiz

(sav) hayatı boyunca, savaşın en kızıştığı anlarda dahi, sivillerin haklarını her

zaman korumuş ve tüm Müslümanlara da itidalli olmayı ve her türlü aşırılıktan

kaçınmayı emretmiştir. Kuran ahlakının gereği de budur. Allah, Kuran’da bizle-

re affedici ve şefkatli olmayı ve savaşta dahi adaletle davranmayı emretmiştir.

Müslüman, kendisi aç bile olsa öncelikle esiri doyuran, savaş ortamı da dahil

olmak üzere her zaman itidalli davranan, zulme ve haksızlığa uğrayanın hakkını

koruyan, dürüstlükten ve adaletten asla ayrılmayan bir kişi olmalıdır. Dolayısıyla

Çeçen halkı da, maruz kaldıkları zulme karşı mücadele ederken, Rabbimizin “Ey

iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa
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1990'lı yıllarda Çeçenleri içten

çökertme yolu başarısız olunca,

bu kez korkunç bir vahşet başla-

dı. Bu vahşette Stalin ve Lenin'in

on milyonlarca insanın hayatına

malolan katliamlarını aratmaya-

cak yöntemler kullanıldı.
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Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara
işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler;

işte onlar için, cehennem azabı vardır ve 
yakıcı azap onlaradır.

(Buruc Suresi, 10)



olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır.

Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi

olandır.” (Maide Suresi, 8) hükmünü hiçbir zaman unutmamalı, hiçbir suçu

olmayan savunmasız halkı asla hedef almamalıdır.

Dileğimiz, İslam dünyasının diğer bölgelerinde de olması gerektiği gibi,

Çeçenler ile Rusya yönetimi arasındaki anlaşmazlığa ılımlı ve barışçı bir zemin-

de çözüm aranmasıdır. 

Moskova'nın "Birleşik Kafkasya" Endişesi
Geçtiğimiz 10 yılda dünyanın gündeminde olan Çeçenistan, 16 bin kilomet-

rekarelik yüzölçümü ile aslında çok küçük bir ülkedir. Şu an Rusya Federasyonu

içerisinde Çeçenistan ile aynı durumda olan 19 özerk cumhuriyet daha bulun-

maktadır. Bu cumhuriyetler Rusya'nın genel topraklarının %28'i kadar bir yüz-

ölçümüne sahiptir. Moskova, bu cumhuriyetler üzerinde hala çok büyük bir

etkiye sahiptir ve bu etkinin hiçbir şekilde zarar görmesini istememektedir.

Çeçenistan'ı kaybetmesi ise Rusya'nın bu ülkeler üzerinde nüfuzunun kırılması

ve bu durumun diğer ülkelere bir örnek teşkil etmesiyle sonuçlanacaktır. Zira

toplam nüfusları ancak Rus Ordusu'nun asker sayısına ulaşabilen Çeçenlerin,

Rusya'dan kopması, diğer özerk cumhuriyetlerde de bağımsızlık mücadelesinin

fitilini ateşleyebilir. Çünkü Rusya Federasyonu içindeki cumhuriyetlerin en

önemli özelliklerinden biri, birbirleriyle çok büyük bir etkileşim içinde olmaları

ve bir ülkede yaşanan değişikliğin hemen diğer ülkeleri etki altına almasıdır.

Tüm bunlardan başka, Çeçenistan'ı Rusya için önemli kılan ana bir unsur

daha vardır. Moskova'da zaman zaman etkin olan komünist zihniyetin  asıl kor-

kusu -aynı Bosna ve Kosova örneğinde de olduğu gibi- hemen yanıbaşında

kurulacak bir Müslüman devletin varlığıdır. Yıllar boyunca Kafkas halklarının

dini kimliklerini yok etmek için mücadele veren, onlara şiddetli baskılar uygu-

layan, camilerini yıkan, ibadet etmelerini engelleyen, dini eğitimi yasaklayan

komünist zihniyetin, Çeçenistan'a karşı yürüttüğü insanlık dışı savaşın altında

yatan en önemli neden budur. Çeçen halkı dinine bağlılığıyla tanınan, özgürce

dinlerini yaşayabilmek için mücadele etme konusunda kararlı olan ve diğer

Müslüman Kafkas devletleri üzerinde etki uyandıran bir İslami kimliğe sahiptir.

İmam Mansur'un 1780'li yıllarda başlattığı, tüm Kafkaslar'ı tek bir çatı altında

toplamayı hedefleyen "Birleşik Kafkasya" fikri, bu çevreleri rahatsız etmektedir.
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Türk-İslam birliğinin de

önemli adımlarından biri

olacak bu birliğin en önem-

li özelliği Müslüman olması

olacaktır ve bu kimi karan-

lık odakların çıkarlarını

ciddi bir şekilde tehdit

etmektedir. 

Oysa Çeçenistan'daki

Müslüman varlığı hiçbir

şekilde Rusya aleyhinde bir

durum değildir. Rusya,

Müslüman nüfusun en

yoğun olduğu ülkelerden

biridir ve bu

Müslümanların varlığı

Rusya için bir zenginlik ve

güzelliktir. Gerçek Kuran

ahlakını yaşayan Müslümanlar, ahlakları, çalışkanlıkları, itidalli tutumları ve

adaletleriyle Rusya'ya önemli katkılarda bulunmaktadır. Rusya'nın etkin oldu-

ğu coğrafyada Müslümanların birlik olması, ortak hareket etmesi de Rusya için

bir tehlike değildir. Tam tersine bu, ekonomik, ticari ve siyasi olarak Rusya için

çok avantajlı bir durum olacaktır. Böyle bir birliğin tesis edilmesi, sadece bu bir-

liğin mensubu olan ülkeler için değil Rusya da dahil olmak üzere bölgedeki tüm

ülkeler için teröre karşı en önemli teminat, yer altı kaynaklarına ulaşmak için en

güvenilir yol olacak, tüm bölgenin hem kültürel hem de ekonomik olarak hızla
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Çeçen halkına karşı yürütülen büyük

soykırım bazı yabancı yayınlarda da

yer aldı. Ancak Batılı ülkelerin yaptık-

ları, kınama bildirileri yayınlamaktan

öteye gitmedi.



kalkınmasını sağlayacaktır. Çünkü bu birlik hiçbir ülkeye karşı dışlayıcı bir siya-

set izlemeyecek, diğer toplumları ezme ve tahakküm etme amacında olmayacak,

"biz zengin olalım ve refah içinde yaşayalım, diğerleri bizi ilgilendirmez" zihni-

yetinde hareket etmeyecektir. Tam tersine her bir Müslümanın güvenliğini,

rahatını, huzurunu nasıl koruyorsa ve garanti altına alıyorsa, Ermenilerin de,

Rusların da, Gürcülerin de ve diğer toplumların da hepsini koruyacak ve kolla-

yacaktır. 

Savunmasız Çeçen Halkının Yaşadığı Büyük Acılar
Rusya'nın barışı değil de şiddeti tercih eden politikalarının hep ters teptiği

bugüne kadar pek çok örnekle ortaya çıkmıştır. Ancak şunu da belirtmek gere-

kir ki, Rus yönetimi tek cephe olarak şiddet yanlısı değildir, Çeçenistan'da 90'lı

yıllarda izlenmiş olan baskıcı politikadan da tüm Rus yönetimini ve halkını

sorumlu tutmak doğru değildir. Bu baskı ve şiddet politikası, komünist zihni-

yetten vazgeçmemiş olan, halen Politbüro günlerinin özlemini taşıyan, insanları

adeta bir tür hayvan olarak gören batıl ideolojiyi savunan bir kısım çevrelerin

ürünüdür. Bu çevrelerin etkisiyle Rusya, özellikle 1990'lı yılların başından itiba-
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On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Al lah'tır" de me le rin den do la yı, 

hak sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar...  

Al lah Ken di (di ni)ne yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. 

Şüp he siz Al lah, güç lü olan dır, aziz olan dır. 

(Hac Su re si, 40)
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Özellikle sivilleri hedef alan 

Rus askerleri, pazar yerlerini,

doğumevlerini, mülteci 

konvoylarını bombaladılar.
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Si ze ne olu yor ki,
Al lah yo lun da ve:
"Rab bi miz, bi zi
hal kı za lim olan bu
ül ke den çı kar, bi ze
Ka tın dan bir ve li
(ko ru yu cu sa hib)
gön der, bi ze Ka tın -
dan bir yar dım eden
yol la" di yen er kek -
ler, ka dın lar ve ço -
cuk lar dan za yıf bı -
ra kıl mış lar adı na
sa vaş mı yor su nuz?
(Ni sa Su re si, 75)
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ren Çeçenistan'da gizli bir plan uygulamaya geçirdi. Sarsılmaz bir birlik içinde

olan Çeçenleri silahla yok edemeyeceğini düşünenler, onları, içlerinden çökert-

me yoluna başvurdu ve bunun için çeşitli yollar denediler. Komünist derin dev-

let, seçimlere müdahale ederek kargaşa çıkarmaya çalışmaktan vaatlerle devlet

adamlarını satın almaya, adam kaçırma ve terör hadiselerinden Rus yanlısı olan

din adamlarını kullanarak dini ayrılıklar oluşturmaya, ayrıca ekonomik ve siya-

si baskılara kadar türlü yöntemlerle Çeçenistan'da kaos çıkarmaya, halktaki

güçlü birliği bozmaya çalıştı. Ancak bu girişimlerinden beklediği başarıyı elde

edemedi. 

Rusya'nın Çeçenistan'ı 1991 yılındaki fiili işgali, Cahar Dudayev tarafından

bertaraf edildi. Bunun ardından 1994 Kasımındaki ciddi tacizler, aynı yılın 11

Aralıkında fiili bir savaşa dönüştü. 100.000'in üzerinde Çeçen bu savaşta hayatı-

nı kaybederken, on binlerce insan yurdundan göç etmek zorunda kaldı.

Kullanılması yasak olan kimyasal silahlarla insanlar bir tür soykırıma tabi tutul-

du. Üstelik Rusya, Çeçenistan'ı dünya kamuoyuna "iç meselesi" olarak lanse etti-

ği için, dış dünyadan ciddi bir tepki görmedi. Birkaç Avrupa ülkesi dışında

Çeçen halkına yardım eli uzatan çıkmadı.

Savaş Ruslar’ın, 1996'nın Ağustos ayında yenilgiyi kabullenmeleriyle son
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Çeçen halkının yaşadığı zulme karşı onlara

yardım elini uzatmak, dünyadaki tüm

Müslümanlar üzerine düşen bir sorumluluk-

tur. Allah'tan korkan, O'nun Kuran'da

bildirdiği adalet anlayışına sahip, daima hak-

lının yanında olan, mazlum insanları kol-

layan cesur insanların bu zulme karşı kayıtsız

kalamayacakları açıktır.



buldu. Çeçenistan'ın Ruslar karşısında elde ettiği bu başarı Kafkasya’daki diğer

cumhuriyetleri de çok derinden etkiledi. 1998 yılında Çeçenistan'ın başkenti

Grozni'de Kuzey Kafkas halklarının öncülüğünde "Kuzey Kafkasya Halkları

Şurası" toplandı. Bu buluşma sonrasında Kuzey Kafkasya halkları arasında

çatışma çıkmaması ve olası bir Rus saldırısına karşı birbirlerine destek konu-

sunda tüm katılımcı ülkelerce fikir birliğine varıldı. İşte bu birlik, Komünist Rus

derin devletinin yıllardır içinde yaşattığı büyük korkunun yavaş yavaş hayata

geçirilmesi demekti. Bu, Çeçenistan’a ikinci bir harekat başlatılmasının ana

nedenlerinden biri oldu. Bu sefer çok daha acımasız yöntemler uygulanıyor, tüm

dünyanın gözleri önünde savunmasız insanlara insanlık dışı işkenceler yapılı-

yordu. Ne var ki, yaşanan vahşete çoğunlukla "Rusya'nın iç meselesi" olarak

bakıldı. 

Çeçenlerle Ruslar arasındaki bu ikinci büyük savaş Ruslar'ın 1999 yılının ilk

aylarında Dağıstan'daki bazı köyleri kuşatarak bombardımana tutmasıyla başla-

dı. Toplam 1.500 kişilik nüfusu olan bu köyler kendilerine bir önder olarak gör-

dükleri Çeçenistan'dan yardım istediler. Savaşta gösterdiği başarılarla ünlü

Çeçen komutan Şamil Basayev, 1999 yılının yaz aylarında kendilerinden yardım
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Katliamdan kaçan yüz binlerce Çeçen şiddetli kış koşullarıyla, susuz-

lukla, açlıkla ve salgın hastalıklarla mücadele ederken, dünya bu

zulmü görmezlikten gelmektedir. 
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isteyen Dağıstan halkına yardıma başladı. Bombardıman altında kalan köyler-

den sadece iki kişi kurtulmuştu. Bu köylerde çok büyük bir katliam yaşanmış ve

masum insanlar sebepsiz yere vahşice öldürülmüştü. Rusya-Çeçenistan savaşı

bu olayla yeniden alevlendi. Rus kuvvetleri 2 Ekim 1999 tarihinde girdikleri

Çeçenistan topraklarında önlerine çıkan herkesi, kadın, çocuk ya da yaşlı deme-

den acımasızca katletmeye ve sivil hedefleri bombalamaya başladılar. Kimyasal

bombaların, scud ve napalm füzelerinin kullanıldığı bombalamalar sırasında da,

özellikle hastaneleri, doğum evlerini, çarşıları, mülteci konvoylarını hedef ola-

rak seçtiler. 

Sivil halka yönelik yaptığı saldırılardan biri de birçok Çeçen köyünün kul-

landığı Argun Nehri'ne zehir katmak oldu. Zehirli sudan içen kadın ve çocuk-

lardan büyük çoğunluğu ölürken, yüzlercesinde de kalıcı etkiler oluştu. İki yıl

içinde Çeçenistan, nüfusunun dörtte üçünü kaybetti. Bir kısmıysa sığındıkları

komşu ülkelerde çok zor koşullarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlardı.

Komünist dönemin zihniyetini aynen sürdüren bazı Rusların Çeçen halkına

yaptığı bu katliamın bir benzeri, Firavun'un yaptığı katliamdır. Firavun da kendi

döneminde savunmasız, zayıf bırakılmış kişileri hedef almış, onları vahşice kat-

letmiştir. Allah, Firavun'un zulmünü şu şekilde haber vermiştir:

Ha ni Mu sa kav mi ne şöy le de miş ti: "Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la -

yın; ha ni O si zi Fi ra vun ai le sin den kur tar mış tı, on lar si zi en da ya nıl maz iş -

ken ce le re uğ ra tı yor, ka dın la rı nı zı sağ bı ra kıp er kek ço cuk la rı nı zı bo ğaz lı -

yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi niz den bü yük bir sı nav var dır." "Rab bi niz

şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der se niz ger çek ten si ze art tı rı rım

ve an dol sun, eğer nan kör lük eder se niz, şüp he siz, be nim aza bım pek şid det -

li dir." (İb ra him Su re si, 6-7)

Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve ora nın hal kı nı

bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir bö lü mü nü güç ten dü şü rü -

yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o,

boz gun cu lar dan dı. (Ka sas Su re si, 4)

Çocukları katleden, hamile kadınların karınlarını deşen, yaşlıları tankların

altında ezen, doğum evlerini bombalayan ve daha pek çok vahşete imza atan

zihniyet, her türlü ahlaki duyarlılıktan, insani duygulardan, merhametten, şef-

katten, sevgiden, acıma duygusundan uzaktır.  Bu kişilerin büyük bir bölümü

yaptıkları vahşetin nedenini dahi bilmemekte, ancak dinsizliğin getirdiği
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karanlık ruh hali nedeniyle her türlü kötülüğü kolaylıkla yapabilmektedir. 

Moskova'dan umulan, Çeçenistan politikasını, Kızılordu döneminden

miras kalan bu karanlık zihniyetin yönlendirmesine bir son vermesi ve hem

Rus hem de Çeçen halkları için huzur ve barış getirecek ılımlı bir politikayı

benimsemesidir. 

Çe çen Mül te ci le ri n Du ru mu
Çe şit li in san hak la rı ör güt le ri nin Rus kat li amın dan ka çan Çe çen mül te ci le -

rin du ru muy la il gi li yap tı ğı in ce le me ler, in san hak la rı ih lal le ri nin çok bü yük bo -

yut lar da ol du ğu nu gös ter mek te dir. Sa vaş tan ka çan Çe çenlerin iki yüz el li bi ni

İn gu şet ya'da, di ğer le ri de kom şu böl ge ler de bulunmaktadır. Ki lo met re ler ce yo -

lu yü rü ye rek ka tet me ye ça lı şan Çe çen ler bir yan dan da aç lık la, su suz luk la ve

sal gın has ta lık lar la mü ca de le et mek te dir ler. Şid det li so ğuk ve kar ya ğı şı al tın da

ka dı nı, ço cu ğu, yaş lı sı, gen ci ile göç et me ye zor la nan in san lar, ter k e dil miş tren

va gon la rın da, sı ğın dık la rı ka sa ba la rın ahır la rın da 2-3 ai le ile bir lik te çok zor

şart lar da ya şam mü ca de le si ver mek te dir ler. 

Ör ne ğin Çe çe nis tan'ın ku ze yin de ki Zna mens ko ye mül te ci kam pı na sı ğı nan

Çe çen ler, kış lık gi ye cek bu la ma dık la rı için ço cuk la rı nı okul la rı na gön de re me -

mek te dir. Bu ra ya sı ğı nan la rın ne re dey se ya rı sı şart la rın kö tü lü ğü ve şid det li so -

ğu ğun et ki siy le has ta ol mak ta dır .7 Haf ta lar ca sı cak ye mek yi ye me yen ve bün ye -

le ri bu ağır şart lara da ya na ma yan Çe çen mül te ci ler ara sın da ve rem, he pa tit gi bi

has ta lık lar hız la yayılmış, ölümler artmıştır.8 

En şa şır tı cı olan ise, in san hak la rı ko nu sun da ön cü lük yap tı ğı nı id dia eden

Ba tı lı dev let le rin, bu in san la ra bir yar dım eli uzat ma ma la rı dır. Dün ya, Rus kat -

li amın dan ka çan yüz bin ler ce Çe çenin ya şa dı ğı bu bü yük zul mü ıs rar la gör mez -

lik ten gel mek te dir. Böl ge ül ke le rin den ya pı lan yar dım lar da sü rek li kı sıt la ma lar

ya pıl mak ta, şid det li kış ko şul la rıy la, su suz luk la, aç lık la mü ca de le eden bu in -

san lar tek bir di lim ek mek bul mak ta da hi zor luk çek mek te dir ler. Mül te ci le rin

için de bu lun du ğu bu du ru mun aci li yet le çö züm len me si ge rek ti ği açık tır. 

An cak çö züm na sıl bu lu na bi lir? 

Çözümün yolu, Allah'ın insanlara emrettiği barışsever ve ılımlı yaklaşım

esas alınarak, hem Rusya'nın hem de Çeçen direnişçilerin barışa davet edilmesi-

dir. Moskova, Kafkasya'daki Müslüman halkların varlığını ve milli taleplerini

kendine karşı bir tehlike olarak görmekten vazgeçmeli, söz konusu halklar da

ılımlı ve barışçı bir siyaset izleyerek çatışmayı ve gerilimi en aza indirmelidirler.
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Rusya'nın Çeçenistan'da uyguladığı terör, buraya kadar detaylarıyla açıkladığı-

mız gibi, kabul edilemez bir vahşettir. Ancak öte yandan sivil Ruslara karşı terör

eylemleri düzenleyen bazı Çeçen direnişçilerin yolu da yanlıştır. Her iki tarafın

da daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmesi ve barış için çaba göstermesi

gereklidir. 

Çeçen halkının yaşadığı zulme karşı onlara yardım elini uzatmak ise, dün-

yadaki tüm Müslümanlar üzerine düşen bir sorumluluktur. Allah'tan korkan,

O'nun Kuran'da bildirdiği adalet anlayışına sahip, daima haklının yanında olan,

mazlum insanları kollayan cesur insanların bu zulme karşı kayıtsız kalamaya-

cakları açıktır. İman eden bir insan her zaman fakirlere, ihtiyaç içinde olanlara,

yurtlarından sürülenlere yardımcı olur, onlar için her türlü fedakarlıkta bulu-

nur. Peygamberimiz (sav) döneminde yurtlarından sürülenlere ya da hicret

edenlere karşı, iman edenlerin gösterdikleri fedakar ve sevgi dolu davranışları

Allah şu şekilde bildirmiştir: 

(Bun dan baş ka bu mal lar)  Hic ret eden fa kir le re dir ki, on lar, Al lah'tan bir

fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp, Al lah'a ve O'nun Re sû lü'ne yar dım eder ler ken

yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-çı ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık

olan lar bun lar dır. Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı

(gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra ve ri len şey -

ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar. Ken di le rin de bir açık -

lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si -

nin "cim ri ve ben cil tut ku la rın dan" ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş)

bu lan lar dır. (Haşr Su re si, 8-9)

İnsanlar arasında bu üstün ahlakın yaygınlaşması, elbette din ahlakının

tebliğ edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle akıl ve vicdan sahibi insanların

öncelikle yapması gereken, Kuran ahlakını tüm dünyaya anlatmanın en güzel

yollarını bulmak ve bunları uygulamaktır. Allah, dinine yardım edene, mutla-

ka yardım edeceğini vaat etmiştir:

Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurt-

larından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle

defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve

içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi.

Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz

Allah, güçlü olandır, aziz olandır. (Hac Suresi, 40)
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

itabın bu bölümünde yaklaşık 60

yıldır Filistinli kardeşlerimizin

yaşadığı zulmü ve acıları inceleye-

ceğiz. Ancak Filistin'de yaşananları

incelemeye başlamadan önce üzerinde durul-

ması gereken önemli bir konu vardır, o da

Müslümanların İsrail'e, Siyonizm'e ve

Musevilere karşı tavrının nasıl olması gerektiği-

dir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, diğer

eserlerimizde olduğu gibi bu kitapta da, yer

alan eleştiriler tüm Musevi halkına veya tüm

İsrail'e yöneltilen eleştiriler değildir. Bazı

Musevilerin, batıl birtakım geleneklerin veya

radikal düşüncelerin ya da ateizme dayalı ideo-

lojilerin etkisinde kalarak şiddeti kışkırttıkları

ve şiddete dayalı bir politikadan taraf oldukları

bilinen bir gerçektir. Ancak bu, yaşanan acılar-

FİLİSTİN
Müslümanların İsrail'e ve

Musevilere bakış açısı
nasıl olmalıdır?

K



dan ve çatışmalardan tüm Musevilerin sorum-

lu olduğu anlamına asla gelmez. Nitekim

Allah'a bir olarak iman eden dindar Museviler

de İsrail yönetimindeki bazı çevreler tarafından

yürütülen şiddet politikasını eleştirmekte, hatta

çoğu zaman onlar da bu baskının hedefi olmak-

tadırlar. 

Özetle eleştirilen husus, Kitabı

Mukaddes'e birtakım yanlış anlamlar yükleye-

rek şiddeti ve acımasızlığı sözde makulleştir-

meye çalışan batıl gelenekler ve bu geleneklere

dayanarak, diğer insanları ikinci sınıf olarak

gören, onları haksızlık ve zulme uğratmayı nor-

mal karşılayan radikal dünya görüşüdür. Yani,

sosyal Darwinist ve işgalci bir ideoloji olan

radikal, ateist Siyonizm'dir. Bilindiği üzere,

Siyonizm 19. yüzyılın ortalarında, yurtları

olmayan Musevilerin vatan sahibi olmasını

savunan bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır.

Ancak zaman içerisinde pek çok ideolojide

olduğu gibi Siyonizm de dejenarasyona uğramış, bu haklı talep, uygulamada

şiddet ve teröre başvuran, aşırı güçlerle ittifak eden radikal ve din dışı bir anla-

yışa dönüşmüştür. 

Günümüzde Siyonizm iki farklı şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki,

İsrail'de huzur ve barış içinde, Müslümanlarla birlikte yaşamak isteyen, güven-

lik arayan, dedelerinin topraklarında ibadet edip, ticaret yapıp varlıklarını sür-

dürmek isteyen, dindar Musevi halkının düşüncesi olan Siyonizm'dir.

Müslümanlar bu anlamdaki Siyonizm'e karşı değildir. Dindar Musevi halkının,

kendileri için kutsal olan topraklarda güven ve huzur içinde yaşamaları, Allah'ı

anmaları, sinagoglarında ibadetlerini yapmaları, topraklarında bilim ve ticaretle

uğraşmaları kısaca burada diledikleri gibi yaşamaları ve yerleşmeleri

Müslümanları rahatsız edecek bir durum değildir. Hatta bu, Müslümanların

sevinç duyacakları bir güzelliktir. Tarih boyunca Musevilere karşılaştıkları çile

ve zorluklarda yardımcı olan, onlara varlıklarını devam ettirme imkanı tanıyan,
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onları barındırıp kollayan hep Müslümanlar olmuştur. Samimi dindar bir

Musevi'nin, yukarıda anlattığımız şekliyle, Tevrat'a dayandırdığı Siyonist inan-

cı bu açıdan İslamiyet'le çelişmez. Zira, Kuran'da Allah İsrailoğulları'nı yaşadık-

ları bu topraklarda yerleşik kıldığını şöyle bildirmektedir:

Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki

nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve

alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin

için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza

dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide Suresi,

5:20-21)

Dolayısıyla Museviler bu topraklarda hür yaşama hakkına sahiptirler,

ancak bu hak söz konusu topraklarda asırlardır varlıklarını devam ettiren ve

bölgenin kutsallığına inanan Müslümanlar ve elbette Hıristiyanlar için de geçer-

lidir. Bu mübarek topraklar her dinden her toplumdan insanın birarada huzur

içinde yaşayabileceği kadar geniş, güzel ve bereketlidir. Birinin yaşam hakkı

diğerinin yaşam hakkını asla ortadan kaldırmaz. 

Bizim eleştirdiğimiz ve tüm insanlar için büyük bir tehlike olduğunu ifade

ettiğimiz, "dinsiz, Allah'sız Siyonizm"dir. Allah'ın varlığını, birliğini savunma-

yan, materyalist, Darwinist anlayışı teşvik ederek dinsizlik propagandası yapan,

ateist Siyonistler, dindar Museviler için de dindar Hıristiyanlar için de çok

büyük bir tehlikedir. Ateist Siyonizm, günümüzde barışa, huzura, güzel ahlaka

karşı mücadele vermekte; sürekli fitne, kargaşa çıkarmakta, kan dökmektedir.

Müslümanlar ve dindar Museviler ve Hıristiyanlar, Allah'sız Siyonizm'e karşı

Allah inancının yayılması konusunda birlik olmalıdır.

Samimi olarak iman eden Museviler ve Müslümanların birbirleriyle olan

ilişkileri de, şefkat, saygı ve merhamet çerçevesinde olmalıdır. Zira bu, Kuran-ı

Kerim'de Allah'ın Müslümanlara bildirdiği ve Peygamber Efendimiz (sav)'in

hayatıyla bize gösterdiği ahlak ve tavırdır. 

Fi lis tin Hal kı nın Sür gün Edil me si
1900'lerin başında Filistin'deki Musevi nüfusu %10'un altında idi. 1920'ler-

de 100.000 olan Musevi göçmen sayısı, resmi kayıtlara göre 1930'larda 232 bine

ulaştı. 1939'a gelindiğinde toplam 1,5 milyon olan Filistin nüfusunun 445 bini

Musevi idi. Bundan yirmi yıl önce %10'dan daha az olan nüfus oranı, 1939'da
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%30'a ulaşmıştı. Nüfusla birlikte Musevi yerleşim alanları da büyük bir hızla

genişledi. 1939'da Musevilerin sahip oldukları toprak miktarı 1920'li yıllarla

kıyaslandığında iki katına çıktı. 1947 yılına gelindiğinde ise Filistin'de 630 bin

Musevi, 1 milyon 300.000 Filistinli vardı. BM tarafından Filistin'in taksim edildi-

ği 29 Kasım 1947'den İsrail Devleti'nin kurulduğu 15 Mayıs 1948'e kadar

İsrailliler Filistin topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirdi. Bu arada belirt-

mek gerekir ki, Musevilerin kendilerine ait bir vatana sahip olmak istemeleri en

doğal haklarıdır. Bu vatanın, Musevilerin tarihsel yurdu olan Filistin toprakları

olmasında da bir yanlışlık yoktur. Ancak ateist Siyonistlerin, bu ülkede yaşa-

makta olan Müslüman Arapları sürgün veya yok etmek gibi saldırgan bir plana

inanmaları ve bunu uygulamaya koymaları büyük bir haksızlık ve zulümdür.

Bu topraklar Arapların ve Musevilerin birarada huzur içinde yaşayabilecekleri

kadar geniştir. Birinin varlık hakkı diğerinin yok edilmesine dayalı değildir. Biri

Yakupoğulları diğeri İsmailoğlları olan iki kavmin kardeşçe birarada yaşama-

ması için hiçbir sebep yoktur. 

Ne var ki İsrail'in kurulması aşamasında ateist Siyonistler, Müslüman

Arapları yok etmeye yönelik acımasız bir politika izlemişler ve bu esnada Filistin

köylerine yapılan baskınlar ve katliamlar sonucunda 500 kadar kent, kasaba ve

köyde yaşayan 950 bin Filistinlinin sayısının 138 bine düşmesine sebep olmuş-

lardır. Bunların büyük bir bölümü öldürülmüş, bir bölümü de sürgün edilmişti.

Ateist Siyonist terör örgütleri Müslüman köylerine ve kasabalarına gece baskın-

ları düzenliyorlar ve Müslümanları kurşuna dizip, geçtikleri yerleri yakıp yıkı-
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yorlardı. Bu şekilde 1948 ve 49 yıllarında yaklaşık 400 Filistin köyü haritadan

silindi. Filistinlilerin geride bıraktıkları mallarına ise "Ülke Dışında Yaşayan Mal

Sahiplerinin Mülkleri Yasası" ile ateist Siyonistler tarafından el konuldu.

1947'den önce Filistin topraklarının %6'sına sahip olan Museviler, devlet resmen

kurulduğunda tüm toprakların yaklaşık %90'ını ele geçirmişlerdi.9 Filistinli

Araplara sadece Gazze Şeridi ve Batı Şeria olarak bilinecek iki ayrı bölge kaldı. 

Görüldüğü gibi, Museviler ve Müslümanların rahatlık içinde birarada yaşa-

ma imkanı olmasına rağmen, ateist Siyonistler Müslüman Filistin halkını zulüm,

baskı ve şiddetle yaşadıkları topraklardan sürüp çıkartıyor ve göçe zorluyorlar-

dı. Hatta Göçmen Dairesi Başkanı Joseph Weitz 1940'da yaptığı bir konuşmada,

"Şu anda bu topraklar arasında iki ayrı halka yer yoktur. Eğer Araplar bu küçü-

cük ülkede yaşayacaklarsa hedefimize asla varamayacağız. Öyleyse Arapları

buradan uzaklaştırıp, komşu ülkelere sürmeliyiz, hem de hepsini" diyordu.10

Dönemin Tel Aviv Belediye Başkanı General Shlomo Lahat ise, "Filistinliler bu

topraklarda köle olarak yaşamayı kabul edinceye kadar katliamı sürdürmeliyiz"

sözleri ile ateist Siyonistlerin Filistin halkına bakış açısını dile getiriyordu.11

Mül te ci Kamp la rı
Binlerce yıldır yaşadıkları yerlerden ateist Siyonistler tarafından zorla sürü-

lüp çıkarılan Filistinli Müslümanların büyük bir çoğunluğu halen mülteci kamp-

larında yaşamlarını sürdürmektedir. Şu anda kamplarda ve Lübnan, Ürdün gibi

komşu ülkelerde mülteci konumunda yaşayan Filistinlilerin sayısı 3.5 milyonu

bulmaktadır. (Bu, 90'ların sonunda yapılan istatistiklere dayalı bir rakamdır.)

Fi lis tin li lerin, mül te ci kamp la rın da ve İsrail'in işgali altındaki bölgelerde

ya şa mak zo run da bı ra kıl dık la rı ko şul lar ise son de re ce çe tin dir. Bu in san lar en

te mel ih ti yaç la rı nı kar şı la mak ta bi le zor lan mak ta, elekt ri ği ve su yu İs ra il Dev le -

ti izin ver di ği müd det çe kul la na bil mek te, ge çim le ri ni sağ la ya bil mek için ki lo -

met re ler ce yol gi dip ol duk ça dü şük ma aş lar la ça lış mak ta ve böy le bir or tam da

ayak ta kal ma mü ca de le si ver mek te dir ler. İşi ne git mek ve ya ya kın bir mül te ci

kam pın da ya şa yan ak ra ba la rı nı zi ya ret et mek mak sa dıy la yo la çı kan bir Fi lis tin -

li için, 10-15 da ki ka dan uzun sür me ye cek yol cu luk lar ise son de re ce sı kın tı ve ri -

ci bir ha le dö nüş mek te dir. Çün kü sık ara lık lar la ku rul muş olan kont rol nok ta la -

rın da Fi lis tin li ler, sü rek li kim lik kont ro lün den ge çi ril mek te ve her kont rol de

söz lü ve fi ili ta ci ze uğ ra mak ta dır lar. Üs te lik İs ra il as ker le ri za man za man "gü -
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ven lik" ge rek çe siy le yol la rı ka pa dı ğı için iş le ri ne, is te dik le ri her han gi bir ye re ve

hat ta has ta ol ma la rı na rağ men has ta ne ye bi le gi de me mek te dir ler. Tüm bun la rın

ya nı sı ra her gün öl dü rül me, ya ra lan ma ve ya tu tuk lan ma kor ku su için de ya şam -

la rı nı sür dür mek te dir ler. Çünkü mülteci kamplarında yaşayan halk, özellikle

geceleri, bazı fanatik İsraillilerin silahlı saldırısına maruz kalmaktadır. 

İs ra il Hay fa Üni ver si te si'nde psi ko lo ji pro fe sö rü olan Ben ja min Be it Hal lah -

mi, The Is ra eli Con nec ti on (İs ra il Bağ lan tı sı) ad lı ki ta bın da, Gaz ze Şe ri di'nde ya şa -

yan Müs lü man la rın için de bu lun du ğu du ru mu ve İs ra il'in bu ra da ki le re ba kış

açı sı nı şöy le di le ge tir mek te dir:

Bu sa tır la rın ya zıl dı ğı sı ra da İs ra il iş ga li al tın da ki Gaz ze Şe ri di'nin nü fu su 525.000 ve

km2 ba şı na 2.150 ki şi dü şü yor. Sağ lı ğı ye rin de olan ço ğu Gaz ze li 8 ya şın dan iti ba ren

or ta la ma İs ra il üc ret le ri nin %40 al tın da ki üc ret ler le İs ra il'de ça lış ma ya baş lı yor. Ge lir

ver gi si ve sos yal gü ven lik ver gi si ödü yor lar, ama hiç bir hak tan fay da la na mı yor lar.

Çün kü va tan daş lık hak la rı yok... İs ra il an la yı şı na gö re Gaz ze ça re siz li ğin ve fa -
kir li ğin sem bo lü dür. Ama Gaz ze va tan daş la rı na acı ma yok tur, çün kü on lar
düş man dır...12

Mül te ci kamp la rın da ki kö tü ko şul la ra da ha ya kın dan göz ata bil mek için

Ame ri kan va tan da şı bir Fi lis tin linin bu kamp la ra yap tı ğı zi ya ret sı ra sın da edin -

di ği iz le nim le re kı sa ca yer ver mek te fay da var dır. Ya se min Sub hi Ali isim li bu
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tıp öğ ren ci si nin, 1999 yı lın da Şa til la Kam pı'na yap tı ğı zi ya re te da ir iz le nim le ri

şu şe kil de dir: 

Yol bo yun ca si vil sa va şın ve yıl lar ca sü ren İs ra il iş ga li nin ne ti ce si yı kın tı la rı sey ret tim.

Kamp de ni len ye rin bir ka pı sı, bir gi ri şi ve bir çı kı şı ola ca ğı nı tah min edi yor dum. Oy -

sa yok tu. Ge rek de yok tu. Kamp ile çev re sin de ki yer le şim ler ara sın da, bu çev re de çok

ya şa nı lır bir yer ol ma dı ğı hal de, öy le si ne ba riz bir me de ni yet ve şe hir leş me far kı var dı

ki, bu ra nın he de fi miz de ki kamp ol du ğu nu he men an la dım. Mül te ci kamp la rı ile ala ka lı

duy du ğum ve ço ğu nu abar tı za nnet ti ğim bü tün se fa let man za ra la rı göz le ri min önün -

de akı yor du. Yol de nen şey çöp, mo loz, taş yı ğın la rı ara sın da ma nev ra ya pan birşey di...

Bu gün ka la ba lık dük kan lar la do lu olan cad de nin ara so kak la rın da kur şun iz le ri ni, ba -

rut ya nık la rı nı ser gi le yen bi na lar ve bi raz öte de kamp sa kin le ri nin bir anıt dik me le ri ne

bi le izin ve ril me miş olan bir me zar lık o kö tü ha tı ra yı (yak la şık 2.000 Müs lü ma nın kat -

le dil di ği Sab ra ve Şa til la kat li amı) can lı tu tu yor du.13

Sivil Halka Karşı Yürütülen Eziyet
İsrail yönetimi içinde etkin olan bazı çevreler, en başından itibaren Filistin

halkına karşı sistemli bir devlet terörü uygulamıştır. Bu terörden en çok nasibi-

ni alan da doğal olarak bölgede yaşayan Müslüman halktır. Filistinli

Müslümanlar yaklaşık yarım asırdır, hiçbir gerekçe gösterilmeden evlerinden

çıkarılmakta, kurşunlanmakta, saldırıya uğramakta, evleri başlarına yıkılmakta,

tarlaları ve bahçeleri yok edilmekte, işkenceye ve şiddete maruz kalmaktadırlar.

Filistin topraklarında yaşanan manzara, bu ülkede büyük bir baskı ve şiddetin

hüküm sürdüğünü gözler önüne sermektedir.

Fi lis tin'de sal dı rı ya uğ ra yan, üzer le ri ne ateş açı lan, bom bar dı ma na tu tu lan

ço cuk la rın, genç le rin ve ka dın la rın an cak çok az bir kıs mı dün ya med ya sı na

yan sı mak ta dır.

Nüfusunun %70'i gençlerden oluşan Filistin'de çocuklar da 1948'den bu

yana işgal ile birlikte göçü, sürgünü, gözaltıları, hapis ve katliamları yaşamaya

başladılar. Kendi topraklarında ikinci sınıf insan muamelesi gördüler.

Tahammülü zor koşullar altında yaşamayı öğrendiler. Ariel Şaron'un Ekim

2000'deki provokatif Mescid-i Aksa ziyaretiyle başlayan Aksa İntifadası'nda da

hayatını kaybedenlerin %50'sini 16 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyordu.

Yaralıların %60'ı 18 yaşın altındaydı. Çatışmaların halen devam ettiği bölgelerde

ise her gün en az 5 çocuk ölmekte ve 10'un üzerinde çocuk da yaralanmaktadır.  

Ak sa İn ti fa da sı'nda ya şa nan in san lık dı şı man za ra la rı ga ze te ci-ya zar Ruth
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An der son, Fi lis tin'de ya yın la nan The Pa les ti ne Chro nic le'da şöy le ak tar mak ta dır: 

Hiç kim se ye ni ev li bir Fi lis tin linin sa de ce pro tes to için so ka ğa çı kıp, şe hit ola rak eşi ni

dul bı rak tı ğı nı duy ma dı bi le. Kim Fi lis tin li genç le rin bar bar ca kat le dil me den ön -
ce kol la rı nın ya da ka fa tas la rı nın par ça lan dı ğın dan ha ber dar? Ya da han gi

Ame ri kan va tan da şı, se kiz ya şın da ki kü çük Fi lis tin linin İs ra il li as ker ler ta ra fın dan kur -

şun la na rak öl dü rül dü ğü nü bi li yor?  (Bazı) Musevi yer le şim ci le rin el le rin de ki çe şit li si -

lah la rı ne re den te min et ti ği ni ve Ba rak hü kü me ti ta ra fın dan ce sa ret len di ri le rek, Fi lis -
tin köy le ri ni ba sıp, tar la la rı yer le bir et ti ği ni, Fi lis tin li si vil le ri kat let ti ği ni
kim an la tı yor? Fi lis tin li be bek le rin ev le rin de uyur ken ha va bom bar dı ma nı sı ra sın da

öl dü ğü nü ya da gü ven li bir ye re gö tü rül me ye ça lı şı lır ken İs ra il as ker le ri ta ra fın dan kur -

şun yağ mu ru na tu tul du ğu nu bi len var mı? Her kes çok iyi bi li yor ki be bek ler taş
ata maz. Her kes bu nu bi li yor, sa de ce İs ra il li ler ve Ame ri ka lı lar ne den se bil mi yor!"14
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Filistin'de yaşanan tüm bu insanlık dışı manzaralara karşı dönemin

Başbakanı Ehud Barak'ın verdiği cevap ise oldukça dikkat çekicidir:  

Ba na Gaz ze'de, Ba tı Şe ria'da ve di ğer mın tı ka lar da ki ça tış ma la rın na sıl di ne ce ği ni sor -

ma yın. Fi lis tin li ka la ba lık la ra kar şı her tür lü ara cı kul lan mak meş ru dur. Kaç Fi lis tin -
linin öl dü ğü be ni ala ka dar et mez. Be nim için önem li olan hal kı mın em ni ye ti -
dir.15

İs ra il or du sunun ge ne ral le rin den E. Ey tan'ın ver di ği ce vap ise çok da ha dü -

şün dü rü cü dür: 

Yap tı ğı mız hiç bir şe ye piş man de ği liz. Biz hal kı mı zın ve as ker le ri mi zin em ni ye ti için

herşe yi kul lan ma ya ha zı rız. Fi lis tin li gös te ri ci le re kar şı as ker le re si lah kul lan ma em ri

ve ril miş tir. Özel lik le gö ğüs ve baş la ra vu ru la rak hal kın kal bi ne kor ku ve ril me li dir.16

Kimi İsrailli yetkililerin yukarıdaki ifadeleri, zalim bir bakış açısının en açık

ifadelerindendir. Rakamlar İsrail askerlerinin çoğunun kendilerine verilen bu

emirleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini göstermektedir. Fi lis tin Sağ lık Ör gü -

tü'nün ha zır la dı ğı ra po ra gö re Ak sa İn ti fa da sı'nda ha ya tı nı kay be den 400'den

faz la ki şi nin %34'ü 18 ya şın dan kü çük tür. An cak asıl önem li olan, ölen le rin

%47'sinin gös te ri le re ve ya ça tış ma la ra ka tıl ma mış ki şi ler  olmasıdır. Ba tı Şe ria'da

ya ra la nan la rın %38'i ger çek kur şun lar la ya ra lan mış tır ve bun la rın da %75'i vü cu -

du nun üst kıs mın dan ya ra lan mış tır. Gaz ze Şe ri di'nde ise ya ra la nan la rın %40'ı

ger çek kur şun lar dan ya ra lan mış ve bun la rın da %61'i vü cu du nun üst kıs mın dan,
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15 yaşından
küçükler

60 14.9

16-18 yaş 75 18.7

19-29 yaş 176 43.8

30-39 yaş 50 12.4

40-49 yaş 18 4.5

50 üstü 23 5.7

Hayatını
Kaybedenlerin Yaş

Dağılımı
Sayı %

Baş ve boyun
(Arkadan vurulan 9

kişi dahil)
154 41.8

Göğüs (Arkadan
vurulan 12 kişi

dahil)
117 31.8

Karın 32 8.7

Genel tüm vücut 61 16.6

Kol 4 1.1

Vurulma Noktaları Sayı %

Aksa İntifadası'ndaki ölümlerin oranlarını ve vurulma nokta-

larını gösteren tablo. Bu tablodan özellikle gençlerin ve

çocukların hedef alındıkları, öldürmek amacıyla göğüs ve baş

bölgelerine ateş edildiği anlaşılıyor.
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Savunmasız halka karşı orantısız

güç kullanımı pek çok mazlumun

hayatını kaybetmesine sebep

olmaktadır.

Son olarak da 2008 yılında Gazze’de

sivil halka yönelik olarak gerçekleş-

tirilen saldırılarda yüzlerce masum

insan şehit edilmiş ya da yaralan-

mış, çocuklar zarar görmüştür. Tüm

bu gibi zulüm örnekleri, Müslüman

aleminin harekete geçerek, ittihad-ı

İslam’ı kurmaları için önemli hatır-

latmalardır. Allah’ın izniyle Hz.

Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle, dünyada

süregelen zulüm sisteminden eser

kalmayacaktır. Bolluk ve bereketin

hakim olduğu bu dönemde, Filistin

halkı güçlük ve zorluklardan arına-

cak, bütün insanlar güvenlik, huzur

ve bolluk içinde yaşayacaktır. 
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ya ni göğ sün den vu rul muş tur. Ya ra lı la rın top lam sa yı sı 10 bi ni geç miş tir. 1.500 ki -

şi de ise ka lı cı sa kat lık lar mey da na gel miş tir. Bu nun ya nı sı ra ya ra lı la rın te da vi

edil di ği has ta ne ler de sık sık sal dı rı ya uğ ra mış tır. Top lam 1.450 ki şi gö zal tı na

alın mış tır ve bu ki şi ler den 750'si ha la İs ra il ha pi sa ne le rin de bu lun mak ta dır.

Top lam 2.760 bi na ağır ha sar gör müş tür. Bun lar dan 773'ü si vil Fi lis tin li lerin

ev le ri dir ve bu ev ler den 180'i ta ma men yı kıl mış tır. Ha sar gö ren bi na lar ara sın da

29 ca mi, 12 ki li se ve 44 su de po su bu lun mak ta dır. 41 okul ta ma men kul la nı la -

maz ha le gel miş tir, hat ta bu okul lar dan 4 ta ne si İs ra il li ler ta ra fın dan as ke ri de po

ola rak kul la nıl mak ta dır. 30 okul bi na sı ise İs ra il as ker le ri ta ra fın dan ya kıl mış, bu

du rum yak la şık 400 bin do lar lık bir ha sa ra ne den ol muş tur. Ak sa İn ti fa da sı'nın

ilk iki ayın da ise okul dan ev le ri ne dö nen 45 öğ ren ci öl dü rül müş tür.17

Tüm bu ra kam lar açık bir ger çe ği gös ter mek te dir: Fi lis tin hal kı na kar şı bi -

linç li ve sis tem li bir yok et me po li ti ka sı uy gu la mak ta dır. Yukarıdaki ra kam lar

İs ra il as ker le ri nin si lah la rı nı, gü ven lik ge rek çe si ile et ki siz ha le ge tir me amaç lı

de ğil, öl dür me ve sa kat bı rak ma amaç lı kul lan dık la rı nı gös ter mek te dir. Ha ya tı -
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nı kay be den le rin ve sa kat ka lan la rın bü -

yük ço ğun lu ğu ba şın dan, göğ sün den

veya ar ka dan vu rul muş tur. Sa de ce et ki -

siz ha le ge tir me yi amaç la yan bir as ke -

rin kar şı ta ra fı ba şın dan ve göğ sün -

den, üs te lik de ar ka sı nı dö nüp

ka çar ken vur ma ya ca ğı açık tır. 

Tüm bunların yanı sıra, bazı Filistinlilerin sivil ve masum İsrail halkına

yönelik şiddet eylemleri yapmaları da kabul edilebilir bir durum değildir.

Müslümanlar, hayatlarının her anlarında Allah’ın kendilerine emrettiği şekilde

ve Peygamber Efendimiz (sav)'in rehberliğinde hareket etmekle yükümlüdürler.

Kuran ayetlerinde insanlar, yeryüzünde sevginin ve barışın yaşanabileceği bir

model olarak İslam ahlakına çağırılmaktadır. Allah, insanlar arasında hiçbir

ayrım yapmadan adaletle hükmetmeyi, insanların hakkını korumayı, zulme asla

rıza göstermemeyi, zalime karşı mazlumdan yana tavır almayı, ihtiyaç içinde
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olanlara yardım eli uzatmayı emretmektedir. Bu adalet, bir karar vermek gerek-

tiğinde her iki tarafın da hakkını korumayı, olayları çok yönlü değerlendirmeyi,

ön yargısız düşünmeyi, tarafsızlığı, hakkaniyeti, dürüstlüğü, anlayışı merhame-

ti ve şefkati gerektirmektedir. Sivil halka yönelik bu gibi saldırıların mazur görü-

lemeyeceği açıktır. Kuran ayetlerini ve Peygamber Efendimiz (sav)'in uygula-

malarını incelediğimizde sivillere yönelik saldırılara İslam ahlakında hiçbir

şekilde yer olmadığı açıkça görülmektedir. Hz. Muhammed (sav) gerek

Mekke'nin fethinde gerekse diğer savaşlarında masum ve savunmasız insanla-

rın haklarını titizlikle korumuş, onlara bir zarar gelmesini engellemiştir.

Müminlere bu konuda çeşitli hatırlatmalarda bulunmuş, "Resulullah'ın dini üze-

rine sefere çıkın. Ancak; ihtiyar, kadın ve çocuklara ilişmeyiniz. Islah ve ihsan elinden

olunuz. Allah muhlisleri sever" şeklinde emretmiştir. Müslüman her türlü haksız

uygulamanın, gereksiz silah kullanımının, zorbalığın ve barbarlığın karşısında

yer almaktadır. 

İsrailli sivillere yönelik söz konusu saldırılar incelenirken üzerinde durul-

ması gereken bir diğer konu ise intiharın İslam'daki yeridir. İslam hakkında yan-

lış bilgilere sahip olan çevreler, bu barış dininin intihar saldırılarına izin verdiği

yönünde son derece hatalı bir düşünceye sahiptirler. Oysa başka insanları öldür-

mek gibi insanın kendini öldürmesi de İslam'a aykırıdır. Allah, "Ve kendi nefis-

lerinizi öldürmeyin" (Nisa Suresi, 29) ayetiyle intiharı açıkça haram kılmıştır. Bir

insanın, her ne sebepten olursa olsun, kendisini öldürmesi İslam'a göre yasaktır.
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Çocuk denecek yaştaki Filistinli gençler, savunmasız insanlar

sık sık kurşunlara maruz kalmaktadır.



Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde intiharın haram olduğunu belirtmekte ve

bu hareketi yapanların ateşle karşılık bulacaklarını bildirmektedir:

Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o cehennemlik olur. Orada ebedî olarak ken-

dini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, cehennem ateşinin içinde elinde zehir

olduğu halde ebedî olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar eder-

se, cehennemde ebedî olarak o demiri karnına saplar. (Ramuz El Hadis, cilt 1, 76/12) 

Dolayısıyla, her Müslüman, Filistin halkının haklı davasına gölge düşüren

bu eylemlere karşı çıkmalıdır. Unutmamak gerekir ki, Kuran ahlakının dışında

herhangi bir mücadele şekli -örneğin komünist ideolojinin öngördüğü 'gerilla'

yöntemleri- ne doğrudur ne de başarıya ulaşabilir. Bu nedenle Filistin toprakla-

rındaki mevcut durum çok akılcı ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmeli ve

Kuran ayetleri rehberliğinde temel hedefi barış ve insanların mutluluğu olan

yeni bir strateji belirlenmelidir. 

Sonuç
Kuşkusuz Filistin topraklarında yaşanan olaylar ile ilgili verilebilecek çok

fazla örnek, söylenecek çok söz, yapılacak çok yorum vardır. Ancak unutulma-

ması gereken gerçek, tüm bu yaşananlar karşısında vicdanlı insanların üzerine

düşen sorumluluktur. Filistin'de yaşanan olaylar bir Arap-İsrail savaşından çok
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Filistin halkı aynı zamanda, çok büyük bir ekonomik sıkıntı, açlık ve susuz-

lukla da mücadele etmektedir. 
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İs ra il'in Ku düs Ca mii ya kı nın da ki asır lar dır

ka pa lı du ran bir tü ne li aç ma sı üze ri ne çı -

kan olay lar da Fi lis tin Ma li ye Ba ka nı  İs ra il -

li as ker le rin so pa lı sal dı rı sı na uğ ra mış tı.

(en üst sol da)

Filistin halkının yarım asırdan uzun

zamandır devam eden çilesi, bombalarla,

mermilerle ve sopalarla karşılık buluyor.
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Filis tin'de ya şa nan la ra tam ya rım

asır dır tüm dün ya şa hit olu yor.

Bu vah şet do lu zu lüm her gün

dün ya nın dört bir ya nın da ki ga -

ze te le re ko nu olu yor ve mil yar -

lar ca in sa nın göz le ri önün de ce -

re yan edi yor.
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25 Şubat 1994 günü El Halil

(Hebron) kentindeki İbrahim

Camii’nde namaz kılan Müslümanlar

fanatik bir Musevi tarafından toplu-

ca tarandılar. 67 Müslüman olay

yerinde şehit olurken, 300’den fazla

kişi yaralandı. Alt iki resimde cami

saldırısında hayatını yitiren insanlar

görülmektedir. Aynı zulüm 2008

yılında da devam etmiş ve Gazze

saldırısında yüzlerce Müslüman

şehit edilmiştir. (Yandaki resim)
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daha öte anlamlar ifade etmektedir. Herşeyden önce Filistin'de zor ve baskı

altında yaşayan Müslüman halk, önemli bir hak arayışı içerisindedir. Üstelik ate-

ist Siyonistlerin baskısı dindar Musevileri ve dindar Hıristiyanları da mağdur

etmektedir. Duvarlar arkasına mahkum edilen sadece Filistinliler değildir.

Bölgedeki herkes dilediği gibi seyahat edip, ticaret yapabilecekken İsrail vatan-

daşları da duvarlar arkasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. İşte bu yüzden

Filistin topraklarında devam eden bu büyük zulme dayanak sağlayan ideoloji-

lerle fikri mücadele etmek, bir çözüm yolu bulmak tüm iman edenlerin üzerine

düşen bir sorumluluktur. Vicdan sahibi her insanın bu gerçeği düşünmesi ve bir

çıkış yolu bulmak için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu çıkış yolu ise -kitabın

diğer bölümlerinde de ifade ettiğimiz gibi- Kuran ahlakının insanlar arasında

yaygın bir şekilde yaşanmasıdır. Gerek Filistin topraklarında gerekse savaşların

ve çatışmaların yaşandığı pek çok ülkede barış ve huzur ancak bu yolla sağla-

nabilir. Çünkü Kuran ahlakının emrettiği adalet, yardımlaşma, merhamet, sevgi,

şefkat, fedakarlık, affedicilik gibi özellikler yeryüzüne hakim olursa, bunun

sonucunda kesin olarak adaletli, barış dolu ve güvenli bir ortam oluşacaktır. 

Allah "Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (mün-

kerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır."

(Al-i İmran Suresi, 104) ayetiyle tüm inananlara verilen bu şerefli sorumluluğa

dikkat çekmiştir. O halde tüm Müslümanların yapmaları gereken, Allah'ın hoş-

nut olacağı umulan ahlakı bizzat yaşamak, insanlara anlatmak, Kuran ahlakını

tüm dünyaya tebliğ etmektir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

83

Bu resimlerde görülenlere benzer

tek bir karenin bile yaşanmayacağı

Hz. Mehdi (a.s.) dönemi, Allah’ın

izniyle Darwinizm fitnesinin tama-

men ortadan kalktığı, savaşların,

korkuların, zulüm ve haksızlıkların

tamamen sona erdiği dönem ola-

caktır. 
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

s ya kı ta sın da ki pek  çok Müs lü man

halk gi bi Keş mir hal kı da 20. yüz yı -

lın ikin ci ya rı sı nı ça tış ma lar la ve sa -

vaş lar la ge çir di. Keş mir'in yak la şık

50 yıl dır ba rı şı, hu zu ru ve is tik ra rı ya şa ya ma -

ma sı nın baş lı ca ne de ni ise iş gal ci Hin dis tan

yö ne ti mi nin bas kılarıydı.

Keş mir al tın, züm rüt ve ya kut ma den le ri

ba kı mın dan dün ya nın en önem li böl ge le ri nin

ba şın da gel mek te dir. Hin dis tan'ın iş ga li al tın -

da bu lu nan böl ge, yük sek dağ la rın üs tün de

ol du ğu için tüm böl ge yi ra hat lık la kont ro lü

al tı na alabilecek stratejik bir topraktır. İş te sa -

hip ol du ğu bu stra te jik önem ve ye ral tı zen -

gin lik le ri ne de niy le Keş mir, tarih boyunca

pek  çok ül ke nin dik ka ti ni çek miş tir. An cak

Keş mir'in, böl ge ül ke le ri nin bu ka dar dik ka ti -

ni çek me si nin en önem li ne de ni Müs lü man

olmasıdır. 

KEŞMİR
Müslüman Keşmir Halkı

Yardım Bekliyor

A



Bağımsız bir İslam devleti olmayı ya da

Müslüman Pakistan ile birleşmeyi hedefle-

yen Keşmir'e, ne İslam’a karşı önyargılı tutu-

muyla tanınan Hindistan yönetiminin ne de

Rusya'nın ve Komünist Çin'in izin vermeye

niyetleri yok gibi görünmektedir. Keşmir

halkına uygulanan ekonomik ambargoların,

şiddet eylemlerinin, sebepsiz tutuklamaların,

işkencelerin temel nedeni de Keşmir halkının

Müslüman olmasıdır. Söz konusu güçler,

böylece Müslümanların hem ekonomik hem

de siyasi açıdan güçlenmesini engellemeyi

hedeflemektedirler. Aynı şekilde Müslüman

Pakistan yönetiminin de ambargolar ve ulus-

lararası baskılarla Keşmir halkına destek ver-

mesi engellenmek istenmektedir. 

Keş mir Üze rin de Oy na nan Oyun lar
Hint Ya rı ma da sı, II. Dün ya Sa va şı'nın so nu na kadar İn gi liz ege men li ği al -

tın day dı. İngiliz sömürgeciler alt kı ta yı terk et tik le rin de Hint li Müs lü man lar

Hin du lardan ay rı bir dev le te sa hip ol ma yı is te di ler ve Pa kis tan'ı kur du lar. Pa -

kis tan ve Hin dis tan ara sın da nü fus mü ba de le si ya pıl dı; Hin dis tan sı nır la rı için -

de ya şa yan çok sa yı da Müs lü man Pa kis tan'a göç et ti. An cak nü fu su nun ezi ci ço -

ğun lu ğu Müs lü man lar dan olu şan Cam mu/Keş mir eya le ti, Hint yö ne ti mi nin

entrikaları ve İn gi liz ler'in de des te ğiy le Hin dis tan ege men li ğin de kal dı. O ta rih -

ten bu ya na Keşmir halkı Hint zulmü altında yaşadı.

Keş mir li Müs lü man lar Hint yö ne ti mi ne di ren mek ve ba ğım sız lık la rı nı ka -

zan mak is te di ler. Bu na kar şın Hint güç le ri ta ra fın dan, ül ke de 1947, 1965 ve 1971

yıl la rın da üç bü yük kat li am ger çek leş ti ril di. On bin ler ce Keş mir li Müs lü man öl -

dü rül dü,  4.000'den faz la ka dın iş ken ce ye ve te ca vü ze uğ ra dı. İs la mi bi lin cin en -

gel len me si için din eği ti mi ve ren okul lar ka pa tıl dı.18 1990 yı lın dan sonra ise Keş -

mir'de ki soy kı rım ve asi mi las yon ha re ke ti en acı ma sız şek li ni al dı. İn san lar se -

bep siz ye re gö zal tı na alı nıp, iş ken ce al tın da öldürüldüler. Ev ler kun dak lan dı,

sa vun ma sız in san la ra tür lü bas kı lar uy gu lan dı, ga ze te ve okul lar ka pa tıl dı. Hint

yö ne ti mi sa de ce si lah lı sal dı rı la ra baş vur mak la da ye tin me di. Ta rım için kul la -
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na ca ğı nı açık la dı ğı ba raj la rı dahi  Müs lü man la ra karşı iş ken ce amaç lı kul lan dı.

Ba raj la rı ağ zı na ka dar su dol du rup, mu son yağ mur la rı ile bir lik te ka pak la rı bir -

den aça rak, böl ge nin aşa ğı ke sim le rin de bu lu nan öz gür Keş mir ve Pa kis tan'ı su -

lar al tın da bı rak tı. Bun la rın so nu cun da bin ler ce in san ha ya tı nı yi tir di ve çok bü -

yük mad di ha sar lar ol du. 

1993 yı lı Ekim ayın da Keş mir'in baş ken ti Si ri na gar'da Haz rat bal Ca mi si'ne

kar şı bü yük bir sal dı rı ger çek leş ti ril di. Hin dis tan ma kam la rı nın, Müs lü man la rın

sözde as ke ri ka rar ga hı ola rak ni te len dir dik le ri Haz rat bal Ca mi si yak la şık bir ay

sü re ile ku şa tıl dı. Ku şat ma sı ra sın da 100'den faz la in san öl dü rül dü. 300 ma sum

in san tu tuk lan dı. Ken tin elekt rik ve su yu ke sil di.

Keş mir'de, Hint yö ne ti mi nin sür dür dü ğü vah şe tin ya nı sı ra bir de mül te ci

so ru nu ya şan mak ta dır. Aşa ğı da Keş mir'de ki mül te ci kamp la rı nı zi ya ret eden

Kanal 7 muhabiri Sefer Turan'ın ak tar dı ğı iz le nim le re yer ve ril miş tir. Yal nız ca

bu tas vir ler da hi bir in sa nın vic da nı nı ha re ke te ge çir mek için ye ter li dir. Söz  ko -

nu su ga ze te ci nin ya zı sın da, kamp ta ki ha yat şu şe kil de tas vir edil miş tir:

Am bor mül te ci kam pı 1990 yı lın da Ca mmu Keş mir'den ka çan Keş mir li ler için ku -

rul muş. Ha yat stan dart la rı nor ma lin çok çok al tın da. Kü çük kü çük top rak ev le re in -

san lar ade ta tı kış mış. Gir di ği miz tek oda lı bir ev de bir tek ya tak var. Kaç ki şi kal dı -

ğı nı sor du ğu muz da al dı ğı mız ce vap "9 ki şi". Kamp ta top lam 1.110 ki şi den olu şan

214 ai le ya şı yor. Ha yat stan dart la rı nın çok dü şük ol du ğu nu gör mek için top rak tan

ya pıl mış ev ler den bir ta ne si ne gir me niz ye ter li. Ev ler ge nel de iki oda lı. Oda lar da

bir kaç ta ne kul la nı la ma ya cak ça nak çöm lek. Bir ve ya iki ta ne ya tak. Ya tak la ra ya -

tak de mek için bin şa hit ge rek li. Kö şe de otur muş bir an ne, ku ca ğın da be be ği. Ki mi

za man içe ri sin de tu tuş tu rul muş üç beş dal par ça sı nın bu lun du ğu top rak ocak ta

kay na yan bir ka zan. Et raf ta kuru ve ya yaş yi ye cek adı na hiç bir şey yok! Ama utan -

dı ğım dan hiç bir ka za nın ka pa ğı nı aç ma ce sa re ti bu la ma dım. Han gi ça dı ra gir diy -

sek or ta da ne yi ye cek adı na ne ya ta cak adı na hiç bir şey gör me dik! Ça dır la rın bi rin -

de or ta da yer de kü çük es ki bir bez par ça sı se ri liy di. Bel li ki ya tak ola rak kul la nı lı -

yor du. "Bu ça dır da kaç ki şi ka lı yor?" di ye sor du ğum da al dı ğım ce vap "11 ki şi" idi...

Ve dı şarı da yi ne tek tük kay na yan bir saç ka zan! 19

Yu ka rı da ver di ği miz ör nek dün ya nın dört bir ya nın da ya şa nan mül te ci

dram la rın dan sa de ce bir ta ne si dir. Fi lis tin'de ki mil yon lar ca mül te ci nin, Ko so va

Sa va şı sı ra sın da mül te ci du ru mu na dü şen bir mil yo na ya kın Müs lü ma nın, yi ne

yüz  bin ler ce Çe çen mül te ci nin ya şam şart la rı bun dan çok da ha kö tü dür. 

İş te tüm bu olay lar da, Al lah'a iman eden vic dan lı in san la rın çı kar ma la rı ge -
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re ken hik met ler var dır. Yer yü zün de ki her olay in san la rın de nen me si için bir

hik met ve ha yır la ya ra tıl mak ta dır. İna nan la rın, yu ka rı da an lat tı ğı mız de ne me -

ler den çı kar ma la rı ge re ken hik met ise, Al lah'ın var lı ğı nı ve Ku ran ah la kı nın gü -

zel lik le ri ni tüm dün ya ya an lat ma nın ne ka dar önem li ol du ğu ger çe ği dir. Bu ger -

çek kar şı sın da yap ma la rı ge re ken ise, in san la rı kö tü lük ten men et me, on la ra iyi -

li ği em ret me ve Al lah'ı in kar eden her tür lü akı ma kar şı fik ri bir mü ca de le yü -

rüt me gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek tir. Bu nun ne ti ce sin de Al lah'tan kor kan, güç -

lü vic da na sa hip in san lar or ta ya çı ka cak ve tüm za lim lik ler bi rer bi rer or ta dan

kal ka cak tır. İn san la ra zul me den ler ise yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı hem dün ya da

hem de ahi ret te ek sik siz ola rak ala cak lar dır. Al lah bu ger çe ği bir ayet te şu şe kil -

de bil di rir: 

Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır la rı ta nı ma yıp

ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı ran lar, ken di le rin den ön ce ki le -

Harun Yahya (Adnan Oktar)

87

Keş mir'de ki mül te ci kamp la rın da çok bü yük bir in san lık

tra je di si ya şa nı yor. Tek oda lı ve tek ya tak lı ça dır lar da

10'a ya kın ki şi ka lı yor. Aç lık, su suz luk ve sal gın has ta lık -

lar la mü ca de le eden Müs lü man Keş mir hal kı nın bu la bil -

di ği tek yi ye cek bir ka zan suyun içine atıl mış, birkaç dal -

dan ibaret... 



rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış lar dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in dir dik. Ka fir ler

için kü çül tü cü bir azap var dır. Al lah, hep si ni di ril te ce ği gün, on la ra ne ler yap -

tık la rı nı ha ber ve re cek tir. Al lah, on la rı (yap tık la rıy la bir bir) say mış tır; on lar

ise onu unut muş lar dır. Al lah, herşeye şa hid olan dır. (Mü ca de le Su re si, 5-6)

Bu mü ca de le nin te me li ise her tür lü zul mün, ça tış ma nın, ka osun al tın dan

çı kan din siz fel se fe ler ile ya pı la cak olan fik ri mü ca de le dir. Ba rı şı, uz laş ma yı,

sev gi yi, şef ka ti te mel alan bu mü ca de le, in san la rın vic dan la rı nı ha re ke te ge çi re -

cek ve maz lum in san la rın zu lüm gör me le ri ni en gel le ye cek tir. Böy le bir mü ca de -

le nin va ra ca ğı so nu cu ise Al lah, En bi ya Su re si'nde biz le re şöy le müj de le miş tir:

"Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re gel -

dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze." (En bi ya Su re si, 18) 

Dün ya nın Gör mez lik ten Gel di ği Bir Zu lüm
Hin dis tan'ın Keş mir'de bu den li bü yük bir bas kı po li ti ka sı nı el li yı lı aş kın

bir sü re dir ra hat lık la sür dü re bil me si, Ba tı'da ki ba zı çev re ler den al dı ğı açık ve

ka pa lı des te ğin bir so nu cu dur. Keş mir'de ki Müs lü man lar, Bir leş miş Mil let ler'in

hiç bir gü ve ni lir li ği ol ma yan ka rar la rı so nu cun da radikal Hin du ların bas kı cı yö -

ne ti mi ne terk edil miş ler dir. Nü fu su nun ta ma mı na ya kı nı Müs lü man olan Keş -

mir'in, ba ğım sız ol ma ça ba sı ve Pa kis tan'ın bu na ver di ği hak lı des tek, Ba tı'nın hak -

sız po li ti ka sı ile bal ta lan mış tır. 

Ba tı ve özel lik le de Ame ri kan med ya sı Hin dis tan'ın ya nın da dır. Dik kat edi -

lir se, bü yük Ame ri kan ga ze te le ri Keş mir'de ki vah şe te he men hiç de ğin mez ler.

De ğin dik le rin de ise, bu ha be ri "Hin dis tan'a ait bir böl ge de ki iç is ya nın bas tı -

rıl ma sı" ha va sın da su nar lar. Ör ne ğin New York Ti mes, 22 Ocak 1990 ta rih li sa yı -

sın da Pa kis tan'ı Keş mir'de ki sözde "ay rı lık çı" Müs lü man grup la rı des tek le ye rek

"ül ke de ki is tik ra rı boz mak"la suç la yan bir yo rum ya yın la mış ve Pa kis tan lı ların

bü yük tep ki si ni al mış tı.20 Ba tı med ya sın da bu tür yo rum la ra sık sık rast la mak

müm kün dür. 

Son yıl lar da ise böl ge de ki Hint yö ne ti mi bas kı ve asi mi las yo nu şid det len -

dir miş tir. Bir de hü kü me tin kont rol ede me di ği ni söy le di ği, oy sa ara la rın da ki an -

laş maz lı ğın "da nı şık lı dö vüş" şek lin de ol du ğu her kes çe bi li nen "fa na tik Hin du

ör güt le ri" var dır. Bu ör güt ler, Ba bür Şah Ca mi si kat li amın da ol du ğu gi bi, Keş -

mir li Müs lü man la rın ta ma men yok edil me si ni he def le mek te dir. 

Pe ki bu du ru mu na sıl açık la ya bi li riz? Aca ba ne den Ame ri ka ve onun pa ra -

le lin de ki Bir leş miş Mil let ler gi bi Ba tı lı güç ler Keş mir hal kı nı Hin dis tan bas kı sı
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Özel lik le de 1980'li yıl lar dan son ra güç le ri ni ar tı ran İs lam kar şı tı radikal Hin du grup lar , Müs lü man la ra yö ne lik bü -

yük öl çek li sal dı rı lar da  bu lu nu yor lar. Hin dis tan'da  Müs lü man kim li ği nin tek bir ka lın tı sı nın da hi kal ma ma sı nı is -

te yen bu grup lar, ma sum hal ka yö ne lik vah şet do lu katliamlarla birlikte bü yük bir asi mi las yon po li ti ka sı da yü rü -

tü yor lar. Bu na rağ men İs la mi eği ti min, Ku ran oku ma nın, ce za ev le rin de iba de tin ya sak lan dı ğı, şe hir ve ka sa ba

isim le ri nin Hin du laş tı rıl dı ğı Keş mir'de hal kın İs la mi du yar lı lı ğı gün geç tik çe ar tı yor. En altta sağdaki re sim de gö -

rü len Ku ran yak ma olay la rı ise bazı radikal Hin du as ker le ri n İs lam karşıtı ta vır la rı na bir ör nek teş kil ediyor.
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Keş mir nü fu su nun %90'ı Müs lü -

man. Böl ge de 4 mil yon nü fu sa

kar şı lık Hin dis tan'ın 700.000 ki şi -

lik or du su bu lu nu yor. Sa de ce

1990-1999 yıl la rı ara sın da Hint

sal dı rı la rı so nu cun da ölen ka dın,

ço cuk ve as ker sa yı sı 65.000'den

faz la . Or ta la ma her gün 20 Müs -

lü man şe hit edi li yor, ka dın lar

top lu te ca vüz le re uğ ru yor, med -

re se ve has ta ne ler bom ba lan ıyor,

okul lar ate şe ve ril iyor...
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al tın da bı rak ma yı, Hint te rö rü ne des tek ol ma yı ıs rar la sür dür mek te dir ler? Bu

so ru nun ce va bı dün ya üze rin de ki pek  çok ül ke de ve ulus la ra ra sı ör güt ler de

mev cut olan İs lam kar şı tı lo bi ler dir. 

So nuç ola rak, Keş mir li Müs lü man lar ya rım yüz yıl dır yal nız ca Hin dis tan'la,

ya da ra di kal Hin du ör güt le riy le de ğil, ay nı za man da bunları perde arkasından

destekleyen Ba tı lı güç ler le de sa vaş mak ta dır. 

Batılı güçlerin olaya dahli, özellikle propaganda boyutunda ortaya çıkmakta-

dır. Keş mir li Müs lü man la ra kar şı uy gu la nan vah şet fe ci bo yut lar da dır. An cak ta -

rih bo yun ca ol du ğu gi bi, gü nü müz de de tür lü pro pa gan da yön tem le riy le Keş mir

ve böl ge sin de ya şa nan lar, in san la ra çok fark lı şe kil de ak set ti ril mek te dir. Uy gu la -

nan zu lüm ler, iş ken ce ler, ma sum in san la ra ya pı lan bas kı lar gizlenmekte, sonuçta
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tüm dün ya olan bi ten ler kar şı sın da ses siz kal mak ta dır. İn san hak la rı ör güt le ri nin

ha zır la dık la rı ra por lar ade ta yok muş gi bi dav ra nıl mak ta dır. Hint zul mü ne kar şı

di re nen, ken di top rak la rın da ba rış için de ya şa mak için mü ca de le ve ren Keş mir li -

ler dün ya ya ra di kal terörist grup lar ola rak ta nı tıl mak ta dır. Baş ta da be lirt ti ği miz

gi bi, Pa kis tan'ın ise bu grup la rı des tek le di ği, eğer Pa kis tan'ın tel kin ve kış kırt ma -

la rı ol ma sa Keş mir ve Hin dis tan ara sın da ki so run la rın kı sa sü re de aşı la ca ğı id dia

edil mek te dir. Bu ne den le de so run la ra ne den ola rak Müs lü man Pa kis tan yö ne ti mi

gös te ril mek te ve bu ül ke le rin Ba tı lı lar ta ra fın dan güç lü bir şe kil de bas kı al tı na

alın ma sı nın so run la rı çöz me de yar dım cı ola ca ğı söy len mek te dir. 

As lın da bu, söz  ko nu su İs lam kar şı tı lo bi le rin Keş mir üze rin de ki po li ti ka la -

rı nın ye ni çiz gi si dir. Pa kis tan'ın, am bar go ve te rö rist ül keler lis te si ne da hil edil-

me tehditleriyle ya da Ba tı lı ül ke le rin yük lü kre di le ri ni kes me da yat ma la rıy la

Keş mir da va sın dan uzak laş tı rıl ma sı, yal nız ka lan İs lam top ra ğı Keş mir'in de bir

ham le de dü şü rül me si de mek ola cak tır. 

Oysa ya rım ası ra ya kın bir za man dır Hint zul müy le kar şı kar şı ya ka lan Keş -

mir hal kı nın tek di le ği, din le ri ni ra hat ça ya şa ya bi le cek le ri, in san la rın sa de ce

Müs lü man ol duk la rı için zu lüm gör me ye cek le ri, ço cuk la rı nı ba rış ve gü ven için -

de bü yü te bi le cek le ri bir top ra ğa sa hip ol mak tır. 

Keş mir li Müs lü man la rın bu en meş ru hak la rın dan da hi yok sun bı ra kıl ma -

la rı, da ha sı tür lü iş ken ce le re ma ruz kal ma la rı, din siz li ğe kar şı İs lam'ı güç len dir -

me nin ve vic dan lı in san la rı bi linç len dir me nin ne ka dar acil ve önem li bir gö rev

ol du ğu nu bi ze bir kez da ha gös ter mek te dir. 

Kuş ku suz bu olay lar kar şı sın da vic dan sa hi bi in san la rın du yar sız kal ma sı,

bun la rı gör mez lik ten gel me si müm kün de ğil dir. Ya şa nan hak sız lık la rın gün -

dem de tu tul ma sı, yer yü zün de hu zu run, ba rı şın ve ada le tin an cak Ku ran ah la kı -

nın ya şan ma sı ile müm kün ola ca ğı nın tüm in san la ra an la tıl ma sı gü nü müz de en

önem li so rum lu luk lar dan bi ri dir. Ay rı ca ina nan la rın Al lah'ın yar dı mı ile müj de -

len me si, za lim le rin ise tev be et me dik le ri sü re ce kar şı la şa cak la rı son ile kor ku tul -

ma la rı da Müs lü man lar için bir iba det tir. Ayet lerde za lim ler ile iman eden le rin

ala cak la rı fark lı kar şı lık şöy le ha ber ve ril miş tir: 

Şüp he siz Biz el çi le ri mi ze ve iman eden le re, dün ya ha ya tın da ve şa hitle rin

du ra cak la rı gün el bet te yar dım ede ce ğiz. Za lim le re ken di ma ze ret le ri nin hiç-

bir ya rar sağ la ma ya ca ğı gün; la net de on la rın dır, yur dun en kö tü sü de. (Mü -

min Su re si, 51-52)
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

0. yüz yıl da dün ya ya deh şet sa çan

ide olo ji le rin ba şın da ko mü nizm gel -

mek tey di. Karl Marx ve Fri ed rich

En gels isim li iki Al man fel se fe ci nin

fi kir le ri ne da ya nan bu ide olo ji nin, Le nin, Sta -

lin, Mao gi bi za lim li der ler ta ra fın dan uy gu -

lan ma ya kon ma sıy la, dün ya ta ri hi nin en bü -

yük kı yım  ve kat li am la rı ger çek leş ti ril di. 

Her ne ka dar Sov yet ler Bir li ği'nin da ğıl -

ma sıy la ko mü niz min si ya si bir re jim ola rak

çök tü ğü ka bul edil se de, ko mü nist ide olo ji ve

uy gu la ma la rı -giz li ve ya açık- ha la de vam et -

mek te dir. Bu gün Do ğu Tür kis tan'da ya şa yan

Müs lü man Türk ler, hala Maocu Kızıl Çin reji-

minin zulmü altında ya şa mak ta dır lar. Ba tı lı

ül ke ler ise, Doğu Türkistan'daki in san hak la rı

ih lal le ri ni her za man ki gi bi gör mez lik ten ve

duy maz lık tan gel mek te dir. 

Komünist Çin 
Yönetimi'nin Gizlediği

Büyük Zulüm

2

DOĞU TÜRKİSTAN



Do ğu Tür kis tan'da Çin Zul mü
Do ğu Tür kis tan lı Müs lü man Türk -

ler, yak la şık 250 yıl dır Çin ege men li ği

al tın da ya şa mak ta lar. Çin li ler, bir İs lam

top ra ğı olan Do ğu Tür kis tan'a "ka za nıl -

mış top rak lar" an la mı na ge len "Sin can"

adı nı koy du lar ve bu ra yı ken di top rak -

la rı ola rak ta nım la dı lar. 1949 yı lın da

Mao ön der li ğin de ki ko mü nist le rin

Çin'in yö ne ti mi ni ele ge çir me le ri nin ar -

dın dan, Do ğu Tür kis tan üze rin de ki bas -

kı lar es ki si ne oran la da ha da art tı. Ko -

mü nist re jim, asi mi le ol ma yı red de den

Müs lü man la rın fi zik sel ola rak im ha sı na

yö nel di. 

Kat le di len Müs lü man sa yı sı kor -

kunç bo yut lar day dı. 1949-1952 yıl la rı

ara sın da 2 mil yon 800 bin; 1952-1957 ara sın da 3 mil yon 509 bin; 1958-1960 yıl la -

rı ara sın da 6 mil yon 700 bin; 1961-1965 yıl la rı ara sın da 13 mil yon 300 bin ki şi ya

Çin or du su ta ra fın dan kat le dil di  ya da re ji min do ğur du ğu kıt lık so nu cun da öl -

dü.  Hal kın ha yat ta ka la bi len bö lü mü ise bü yük bas kı ve iş ken ce le re ma ruz bı -

ra kıl dı. Do ğu Tür kis tan'ın uzun sü re sür gün de ya şa yan mer hum li de ri İsa Yu -

suf Alp te kin, Tür ki ye'de ya yın la nan Do ğu Tür kis tan Da va sı ve Unu tu lan Va tan

Do ğu Tür kis tan ad lı ki tap la rın da söz  ko nu su bas kı ve iş ken ce le ri ay rın tı la rıy la

an la tır. Bu ki tap lar da an la tıl dı ğı na gö re, Do ğu Tür kis tan'da hal ka uy gu la nan

bas kı lar, Sırp ların, Bos na'da Müs lü man Boş nak la ra ve ya Ko so va'da Ar na vut ço -

ğun lu ğa uy gu la dık la rın dan fark lı de ğil dir. Ül ke de ki Çin mah ke me le ri nin "ce za"

yön tem le ri de son de re ce acı ma sız ve vah şi ce dir. Di ri di ri top ra ğa göm mek, öl -

dü re si ye dö vü len bir in sa nı çıp lak hal de kar lar da ya tır mak, iki ba ca ğı iki ay rı

ökü ze bağ la nan bir in sa nı iki ye böl mek gi bi "ce za"lar uy gu lan mış tır. 

Asi mi las yon ve Kök lü Bir Kül tü rü Yok Et me  Uy gu la ma ları
Ko mü nist re jim, 1949 yı lın dan iti ba ren, bir yan dan Müs lü man la rı im ha

eder ken bir yan dan da böl ge ye sis tem li bir bi çim de Çin li göç men yer leş tir di. Çin
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-1964'ten bu ya na Çin'in, Do ğu Tür kis tan'da bu lu nan nük le er mer ke zin de yap tı ğı 44

nük le er de ne me so nu cun da 210 bin in san ha ya tı nı kay bet miş tir, bin ler ce si ise sa kat kal -

mış, kan ser gi bi has ta lık la ra ya ka lan mış, bin ler ce ço cuk sa kat doğ muş tur.

(http://www.otu ken.net/dt/8/8.html)

Ko mü nist Çin bu gün soy daş la rı mı zı Türk ve Müs lü man ol duk la rı için soy kı rı ma uğ ra tır -

ken, ba zı Ma ocu la rın ha len Mao hay ran lık la rı nı di le ge ti re bil me le ri çok va him bir du -

rum dur. Za yıf bı ra kıl mış, dün ya ile ir ti ba tı ke sil miş, ça re siz lik için de yar dım bek le yen

bu in san la ra yar dım eli ni uza ta cak la rı na, on la ra zul meden lerin ön der lerini övecek kadar

büyük bir hıyanet gös teren ler, Türk Mil leti'nin güç lü vic danın da yar gılan mak tadır. 
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hü kü me ti nin 1953 yı lın da baş lat tı ğı bu kam pan ya nın et ki si son de re ce dü şün dü -

rü cü dür. 1953 yı lın da böl ge de %75 Müs lü man, %6 Çin li ya şar ken bu oran 1982

yı lın da %53 Müs lü man, %40 Çin li'ye yük sel di. 1990 yı lın da ya pı lan nü fus sa yı -

mın da ula şı lan %40 Müs lü man, %53 Çin li nü fus ora nı böl ge de ki et nik te miz li -

ğin bo yut la rı nı gös ter me si açı sın dan son de re ce önem li dir.

Bu gün ise Uy gur lar köy ler de otur ma ya zor la nır ken, Çin li ler şe hir le re yer -

leş ti ril mek te dir. Bu se bep le ba zı şe hir ler de Çin li nü fus %80'le re çık mak ta dır.

He def, şe hir ler de Çin li le ri ço ğun luk ha li ne ge tir mek tir. Çin Hü kü me ti'nin Do ğu

Tür kis tan lı la rı Çin li ler le ev len dir mek için uy gu la dı ğı yön tem ler ise bu asi mi las -

yon ça lış ma la rı nın bir par ça sı dır. 

Bu ara da Çin yö ne ti mi, Do ğu Tür kis tan lı Müs lü man la rı nük le er de ne me le -

rin de ko bay ola rak kul lan mış tır. İlk ola rak 16 Ekim 1964 ta ri hin de baş la tı lan

nük le er de ne me le rin olum suz et ki le ri yü zün den böl ge in sa nı ölüm cül has ta lık -

la ra ya ka lan mış, 20 bin özür lü ço cuk dün ya ya gel miş tir. Nük le er de ne me ler ne -

de niy le ölen Müs lü man sa yı sı nın 210 bi ni bul du ğu bi lin mek te dir. Bin ler ce in san

ise ya sa kat kal mış ya da kan ser gi bi has ta lık la ra ya ka lan mış tır. 

Çin 1964'ten gü nü mü ze ka dar Do ğu Tür kis tan top rak la rın da el li ye ya kın



atom ve hid ro jen bom ba sı pat lat mış tır. İs veç li uz man lar, 1984 yı lın da ya pı lan

ye ral tı nük le er de ne me sin de kullanılan bom ba nın Richter öl çe ğiy le 6.8 şid de tin -

de yer sar sın tı sı na se be bi yet ver di ği ni tes pit et miş ler dir. 

Zul mün Asıl Ne de ni: İs lam Karşıtlığı
Çin'in, Do ğu Tür kis tan'da ki hal ka uy gu la dı ğı zul mün en önem li ne deni

hal kın Müs lü man ol ma sı dır. Çün kü ko mü nist Çin, böl ge üze rin de ki ha ki mi yet

ve sul ta sı nı kuv vet len dir me ye kar şı en bü yük en gel ola rak hal kın İs la mi kim li -

ği ni gör mek te dir. Hal kı di nin den vaz ge çir mek için her tür lü yıl dır ma ve bas kı

yön te mi ni kul la nan Çin şo ve niz mi, en fa na tik dö ne mi ni ko mü nist diktatör

Mao'nun 1966-1976 yıl la rı ara sın da uy gu lat tı ğı Kül tür Dev ri mi es na sın da ya şa -

dı. Ca mi ler yı kıl dı, top lu iba det ya sak lan dı, Ku ran kurs la rı ka pa tıl dı ve böl ge ye

yer leş ti ri len Çin li ler Müs lü man la rı ta ciz et mek için her yolu denediler. Okul lar -

da din siz lik pro pa gan da sı ya pıl dı. Ay rı ca bü tün ile ti şim araç la rı va sı ta sıy la in -

san la rın din den so ğu tul ma la rı için yo ğun ça ba har -

can dı. Di ni ilim le rin öğ re nil me si ve di ni bil gi le re sa -

hip ön cü ki şi le rin hal kı eğit me le ri ise ta ma men ya sak -

lan dı. Bu na rağ men hal kın İs la mi kim li ği yok edi le -

me di.21

Gü nü müz de Müs lü man hal ka uy gu la nan sin dir -

me ve bas kı yön tem le rin den bi ri ise eği tim ala nın da

ken di ni gös ter mek te dir. Böl ge de ki üni ver si te ler de

eği tim Çin ce'dir. Bu üni ver si te ler de oku ma sı na im -

kan ta nı nan Müs lü man öğ ren ci le rin ora nı ise an cak

%20'dir. Eko no mik güç lük ler ise, Müs lü man hal kın

eği tim se vi ye si ni dü şü ren önem li bir et ken dir. Çin ce

eği tim ya pan or ta de re ce li okul lar ge liş miş im kan la ra

sa hip ken, Uy gur okul la rın da sı ra bi le bu lun ma mak -

ta dır. Okul lar da din der si prog ram la rı nın esa sı ate -

izm üze ri ne bi na edil miş tir. 

Otuz yıl da dört de fa al fa be le ri nin de ğiş ti ril miş

ol ma sı da yi ne böl ge de ki Müs lü man la ra ya pı lan asi -

mi las yon uy gu la ma la rı nın bir par ça sı dır. Mao, kül tür

dev ri mi ne rağ men Çin al fa be si ne do kun maz ken, Uy -

gur al fa be si ni İs lam harf le rin den Kiril ce' ye çe vir miş -

tir. Bir müd det bu al fa be kul la nıl dık tan son ra La tin
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harf le ri ne ge çil miş, an cak bu de fa da Tür ki ye ile kül tür köp rü le ri ku rul ma sın di -

ye tek rar İs lam harf le ri ne dö nül müş tür. Al fa be ile bu ka dar sık oy na ma nın ne -

sil ler ara sı an laş ma yı ne ka dar zor bir ha le ge ti re ce ği ise açık tır. 

Ko mü nist Çin'in Uzak do ğu'da ki An ti-İs la mi Ro lü
Do ğu Tür kis tan'da Müs lü man Türk le re yö ne lik zu lüm şid det le de vam

etmektedir. Çin res mi gö rev li le ri, Türk genç le ri ni po tan si yel ola rak re jim kar şı tı

gö re rek se bep siz ye re ev le rin den top la mak ta dır. Genç ler ise, bu zu lüm den kur -

tul mak için dağ la ra ve ya çö le kaç mak ta dır. 

1996 yı lın dan be ri on  bin ler ce Uy gur Tür kü, kamp lar da tu tul mak ta dır ve

bu kamp lar da ki le re ağır iş ken ce ler ya pıl dı ğı bi lin mek te dir. Bir insan hakları

örgütünün res mi ya zı sın da da be lir til di ği gi bi sa nık lar, tek cel se de bi ten da va -

lar da ya kü rek ce za sı na mah kum edil mek te ya da mey dan lar da in faz man ga la -

rı ta ra fın dan kur şu na di zil mek te dir. Çün kü mah ke me ler, ko mü nist par ti nin ta -

li ma tı ile ça lış mak ta dır. En deh şet ve ri ci olan sa ha mi le ka dın la rın ev le rin den alı -

na rak gay rı sıh hi şart lar da kı sır laş tı rıl ma la rı, sı nır la ma faz la sı do ğan be bek le rin

ai le le ri ne rağ men öl dü rül me le ri dir. 

1997 yı lı nın Şu bat ayın da patlak veren olay lar sı ra sın da ya şa nan lar ise, Çin

zul mü nün bir öze ti niteliğindeydi. Çin mi lis güç le ri, 4 Şu bat'a rast la yan Ka dir ge -

ce sin de, Kan dil ne de niy le bir mes cit te top la nan 30'un üze rin de ki ka dı nı, Ku ran

okur lar ken de mir so pa lar la döv dü ler ve sü rük le ye rek em ni yet mer ke zi ne gö tür -

dü ler. Ma hal le sa kin le ri ise mer ke ze gi de rek ka dın la rın ser best bı ra kıl ma la rı nı is -

te di. Bu nun üze ri ne iş ken ce ile öl dü rü len 3 ka dı nın ce se di ön le ri ne atıl dı ve ga le -

ya na ge len halk ile Çin li ler ara sın da ça tış ma lar baş la dı. 4-7 Şu bat ara sın da 200

Do ğu Tür kis tan lı ha ya tı nı kay be der ken, 3 500'den faz la sı kamp la ra ka pa tıl dı. 8

Şu bat sa ba hın da ise bay ram na ma zı için ca mi ler de top la nan hal kın na maz kıl ma -

sı gü ven lik güç le rin ce en gel len di. Bu nun üze ri ne ça tış ma lar tek rar alev len di ve

so nuç ola rak Ni san-Ara lık 1996 ara sın da 58 bin olan tu tuk lu sa yı sı, bir an da 70 bi -

ni geç ti. 100 ka dar genç mey dan lar da kur şu na di zi lir ken, 5 bin Uy gur Tür kü çı -

rıl çıp lak so yu la rak 50'şer ki şi lik grup lar ha lin de mey dan lar da teş hir edil di ler. 

Ba tı lı güç ler ise her za man ki gi bi tüm bu vah şe te kar şı tep ki siz kal dı. 

Bir leş miş Mil let ler'in soy kı rım için yap tı ğı ta nım, Çin iş ga li al tın da ki Do ğu

Tür kis tan'da ki du ru ma tam ola rak uy mak ta dır. Bu na rağ men Do ğu Tür kis tan lı -

lar, Bir leş miş Mil let ler'in ko ru yu cu şem si ye si al tı na gi re me mek te dir. Bir leş miş

Mil let ler'e ya pı lan tüm baş vu ru lar ge ri çev ril mek te dir. 25 mil yon Do ğu Tür kis -
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KENDİ
TOPRAKLARINDA
İŞKENCE

Komü nist Mao yö ne ti mi, 1949 yı lın dan son ra 35 mil yon Uy gur Tür künü kat let tir di. Sağ ka lan lar ise bü yük iş ken ce ler

gör dü. Ba zı Müs lü man lar di ri di ri top ra ğa gö mül dü, öl dü re si ye dö vü le rek çıp lak hal de kar lar da ya tı rıl dı. Ba zı la rı, iki

ba ca ğı iki ay rı ökü ze bağ la na rak or ta la rın dan iki ye bö lün dü. Hiç bir soy da şı mı zın di ni ni ya şa ma sı na izin ve ril me di.

Bu gün Mao'nun yo lu nu iz le yen Kı zıl Çin, ay nı zul me de vam et mek te dir. Hiç bir in san hak la rı ku ru mu nun gir me si ne

izin ve ril me yen, ha ber leş me si ta ma men Ma ocu Çin dev le ti nin kont ro lü al tın da olan Do ğu Tür kis tan'da, Müs lü man -

lar bü yük bir zu lüm al tın da ya şa mak ta dır. İki yıl için de (1995-1997) Çin li ler ta ra fın dan se bep siz ye re tu tuk la nan Uy -

gur Türk le ri nin sa yı sı 560.000'den faz la dır. 1995 ile 1997 yıl la rı ara sın da Do ğu Tür kis tan'ın ge ne lin de Kı zıl Çin'in iş -

ken ce si so nu cun da öl dü rü len ve kay bo lan la rın sa yı sı ise 5.000'den faz la dır.
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tan lı Müs lü man, ha len Çin bas kı sı al tın da dır ve dün ya bu zul me göz yum mak ta -

dır. Bin ler ce si ya si tu tuk lu var dır ve ba zı la rı ha pis ha ne ler de "kay bol muş" du rum -

da dır. Tu tuk lu la ra iş ken ce ya pıl ma sı ise ar tık sı ra dan bir olay ha li ne gel miş tir.

Do ğu Tür kis tan'da ki bu vah şe ti en gel le mek için, ön ce lik le Do ğu Tür kis tan

ger çe ği ni dün ya ya du yur mak ve Çin'in bu ko nu da ge ri adım at ma sı nı sağ la ya -

cak bir ulus la ra ra sı yap tı rım sağ la mak ge rek mek te dir. Çün kü Do ğu Tür kis -

tan'da ki vah şe tin en ga rip yö nü, dün ya da he men hiç bi lin me me si ve anıl ma ma -

sı dır. Çin, ka pa lı ka pı lar ar dın da kat li am yap mak ta dır ve maz lum Do ğu Tür kis -

tan hal kı dün ya ya se si ni du yur ma im kan la rı na sa hip de ğil dir. Dün ya in san la rı -

nın el bir li ğiy le Do ğu Tür kis tan da va sı na sa hip çık ma sı zo run lu dur.  

Do ğu Tür kis tan'da ya şa nan bu vah şe tin ve zul mün te me lin de, ko mü nist

Çin'in sa hip ol du ğu din siz fel se fe nin ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Sa vun ma sız bir

hal ka kar şı yö nel ti len bu in san lık  dı şı sa vaş, ma ter ya list ve din siz ko mü nist dü -

şün ce nin bir so nu cu dur. Ko mü niz min acı ma sız li der le ri 20. yüz yıl da, ar ka la rın -

da kan lı bir ide olo ji ve mil yon lar ca ölü yü bı rak mış, vahşi kat li am la ra im za at -

mış lar dır. Do ğu Tür kis tan bu ör nek ler den sa de ce bir ta ne si dir. Bu be la la rın tek -

rar in san lı ğa za rar ge tir me le ri ni en gel le me nin tek yo lu ise, ko mü nizm gi bi din -

siz ide olo ji ler le fik ri mü ca de le den geç mek te dir. Ko mü nist ide olo ji nin te mel da -

ya nak la rı nın or ta dan kal dı rıl ma sı, ko mü nist zul me de dur de me de ilk adım ola -

cak tır. Kitabın ilk bölümünde de vurguladığımız gibi, ko mü nist ide olo ji nin te -

mel da ya na ğı Dar wi nizm'dir. Mark sist fel se fe nin ku ru cu su olan Karl Marx Das

Ka pi tal ad lı ya pı tı nı hay ran ol du ğu Dar win'e it haf et miş tir. Dün ya ca ün lü Mark -

sist-ev rim ci bi lim ada mı Step hen Jay Go uld da Ever Sin ce Dar win ad lı ki ta bın da

şun la rı yaz mış tır: 

... Marx ile Dar win ya zı şır lar dı ve Marx, Dar win'e bü yük say gı gös te rir di... As lın da

Dar win ... bir dev rim ciy di.22

Ko mü nist Çin'in li de ri Mao ise, bir söy le vin de, "Çin sos ya liz mi nin te me li,

Dar win'e ve ev rim te ori sine da yan mak ta dır" di ye rek, uy gu la dı ğı vah şe tin da -

ya na ğı nı açık ça ifa de edi yor du. 23 Mark sizm bağ lı la rı nın bu söz le ri, geç miş te

Rus ya, Çin gi bi ül ke ler de ya şan mış olan ve bu gün Çe çen le re, Do ğu Tür kis -

tan'da ki Müs lü man la ra ya pı lan acı ma sız zul mün ar ka sın da ya tan ide olo ji nin

Dar wi nizm ol du ğu nu açık ça or ta ya koy mak ta dır. Bu zul mün so na er me si, dün -

ya da ba rış ve hu zu run ha kim ol ma sı için Dar wi nist id di ala rın ge çer siz li ği nin or -

ta ya kon ma sı ge rek mek te dir. (Dar wi nizm'in bi lim sel ve ide olo jik çö kü şü için

bkz. Ev rim Ya nıl gı sı bö lü mü)
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MAOCU KIZIL ÇİN'DE UYGUR KADINLARI
KÜRTAJA ZORLANIYOR, BEBEKLER
DOĞAR DOĞMAZ ÖLDÜRÜLÜYOR

Kı zıl Çin, Uy gur Türk le ri ne bir ço cuk tan faz la ço cuk sa hi bi ol ma hak kı nı ta nı ma mak ta dır. İl gi li bi -

rim ler ta ra fın dan, ikin ci ço cu ğa ha mi le olan ka dın la rın tes pi ti ha lin de, ha mi le lik saf ha sı 9. ayın da

bi le ol sa bu du rum da ki ka dın lar po lis ta ra fın dan ev le rin den alı na rak, sağ lık sız ve tek nik do na nım -

dan yok sun söz de sağ lık mer kez le rin de kür taj edil mek te dir ler. Bu nun ne ti ce sin de de bir çok Uy gur

ka dı nı ha ya tı nı kay bet mek te dir. 

Ağus tos 1997 ta ri hin de, Do ğu Tür kis tan lı bir ka dın kür taj ol ma ya zor lan mış, ay rı ca ko ca sı da ağır

pa ra ce za sı na çarp tı rıl mış tır. Zor la evin den alı nan ka dın bir fır sa tı nı bu la rak sağ lık mer ke zin den

kaç mış ve bir me zar lık ta ken di ba şı na be be ği ni dün ya ya ge tir miş tir. Da ha son ra bi ri nin yar dı mıy -

la me zar lık tan alı na rak evi ne gö tü rü len ka dın bir ih bar üze ri ne ye ni den ya ka lan mış ve gö tü rül dü -

ğü po lis mer ke zin de be be ği sı cak su ya ba tı rıl mak su re tiy le kat le dil miş tir. Bu ör nek, Do ğu Tür kis -

tan'da kat le di len bin ler ce an ne ve be bek ten sa de ce bir ta ne si dir. (http://www.otu -

ken.net/dt/4/4.html)

Tüm dün ya ile bağ lan tı sı ke si len ve Ma ocu re ji min zul mü al tın da ya şa yan Müs lü man Uygur Türk -

leri ça re siz lik için de yar dım bek le mek te dir. Bu maz lum in san la ra yar dım gö re vi ise, her kes ten ön -

ce Müs lü man Türk Mil le ti'ne düş mek te dir.
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Doğu Türkistan'da Etnik Çatışma Oluşturmak İsteyenlerin 

Karanlık Oyunları Amacına Ulaşmayacaktır
Uygur Türkleri efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, sabrıyla, yatıştırıcı olmasıyla,

devlete itaatiyle, mütevaziliğiyle, sadakat ve vefasıyla ün kazanmış asil bir halk-

tır. Bu güzel insanlar, İslam ahlakının gereği olan affedicilik, barışseverlik, seve-

cenlik, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek, insanları ırklarına göre

değil ahlaklarına göre değerlendirmek gibi güzel hasletlere sahiptir. Dolayısıyla,

bölgede yaşayan diğer halklarla özellikle de Han Çinlileriyle hiçbir zaman etnik

kökene dayalı bir çatışmaları olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Uygur

Türkleri, Doğu Türkistan topraklarında her dinden, her etnik kökenden ve her

düşünceden insanın birarada, birbirlerinin yaşam haklarına saygı duyarak,

huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir ortam istemektedir. Bunun sağlana-

bilmesi için izlenmesi gereken önemli yollardan bazıları şunlardır:

1. Uygur Türklerinin barıştan ve huzurdan yana oldukları açıktır. Ancak

bölgede sükunetin sağlanabilmesi, Uygurlu kardeşlerimizin güvenliğinin garan-

ti edilmesiyle mümkündür. Bu hususta uluslararası camiaya önemli sorumlu-

luklar düşmektedir. Uygurlu kardeşlerimizin ve Çinli kardeşlerimizin kardeşçe

birarada yaşama imkanının sağlanması ve bazı Han Çinlilerinin aşırılıklarının

engellenmesi için uluslararası toplulukların ve kuruluşların gerekli desteği ver-

mesi gerekir. BM başta olmak üzere bu kuruluşların Çin yönetimi üzerinde oluş-

turacakları demokratik baskı, Çin Hükümeti'nin Uygurlu kardeşlerimizin

sorunlarına ve haklı taleplerine karşı daha barışçıl, insan haklarına saygılı, özen-

li bir yol izlemesini sağlayacaktır. Gerekli teşvik ve yönlendirmeler yapıldığın-

da, uluslararası camianın garantör bir tavrı olduğunda bölgede sükunetin sağ-

lanması daha kolay olacaktır. 

2. Çin'in ulusal ve ekonomik menfaatlerini koruma duygusu içinde olması

doğaldır. Ancak baskıyla, zorla ve tahakkümle bu sağlanmaz. Çin'i müreffeh

kılacak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamlaştıracak olan yol, insan hak-

larına saygılı, demokrat, sevecen, fikir ve inanç özgürlüğünü koruyan bir anla-

yış içinde olmasıdır. Çin'in enerji kaynaklarına ulaşamamak, ekonomik yönden

kayba uğramak, topraklarını kaybetmek, dağılıp parçalanmak gibi korkularını

tam anlamıyla bertaraf edebilecek tek çare ise Türk-İslam Birliği'nin kurulması

olacaktır. Türk-İslam Birliği sınırların kalktığı, ticaret ve yatırım özgürlüğünün

olduğu, enerji kaynaklarına tüm toplumların eşit olarak ulaşabildiği bir ortam

sağlayacaktır. Böylece Çin yatırımlarını, Tanzanya'dan Endonezya'ya kadar çok

geniş bir alana yayabilecek, mallarını dev bir coğrafyada satabilecek,

Müslümanlar Çin'de çok büyük yatırımlar yapabileceklerdir. Türk-İslam
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Birliği'nin kurulmasıyla ekonomik yönden hızla kalkınacak olan Çin, vatandaş-

larını ucuz işgücü olarak kullanmak zorunluluğundan da kurtaracak, Çin'in her

yerine bolluk ve bereket gelecektir.

3. İslam barış dinidir. İslam'da her türlü şiddet haramdır. Allah Kuran'da

Müslümanlara affedici olmayı emretmiştir. Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'e

tabi olan bir Müslüman barışsever, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, sabırlı, iti-

dalli olmakla yükümlüdür. Kuran ahlakı Müslümanları öfkelerini tutup yen-

mekle, kötülüğe karşı iyilikle cevap vermekle, her zaman güzel sözlü ve tavırlı

olmakla, en kötü koşullarda dahi bağışlamakla, kendi aleyhine olsa bile adaletli

davranmakla yükümlü kılmıştır. İslam ahlakının öğrenilmesi ve yayılması Çin

için büyük bir güzelliktir. Eğer Çin hükümeti, kendi ülkesinde Han Çinlilerinin

terör eylemlerinde bulunmasından korku duyuyor, şiddetin ve anarşinin yok

olmasını istiyorsa, İslam ahlakının anlatılmasını ve öğretilmesini teşvik etmeli-

dir. Kuran ahlakını gereği gibi yaşayan insanların olduğu bir Çin'de, askeri yığı-

naklar yapmaya ve güvenlik tedbirleri almaya gerek kalmaz. Kargaşa tamamen

durur, tedirginliklerin hepsi son bulur. Silahlara milyonlarca dolar yatırım yap-

madan, binlerce istihbarat personeli görevlendirmeden, vatandaşlarının zengin-

liğine harcanacak parayı askeri yatırımlara harcamadan birbirine güvenen, bir-

birine saygılı, birbirine anlayışla yaklaşan, devletine son derece bağlı ve saygılı

bireylerin yaşadığı huzurlu bir toplum oluşur. Çin devletinin istediği düzen ve

denge de doğal olarak sağlanır. 

4. Uygurlu kardeşlerimizin insani koşullara sahip olma, dinlerini özgürce

yaşama, ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilme, kültürlerini koruma, var-

lık haklarını devam ettirme taleplerinin hepsi haklı ve insani taleplerdir. Bu

talepleri gerçekleştirmenin en etkili yolu ise, Uygur halkının büyük bir kültürel

atılım yapması, anti Darwinist, anti materyalist eğitimle kendilerini çok iyi yetiş-

tirmeleri, ekonomik güçlerini artırmaları, manen ve madden çok güçlenmeleri-

dir. Uygur Türk halkı, geniş Çin coğrafyasında Müslümanların ve İslam dininin

en önemli temsilcisi olduklarını unutmamalıdır. Efendilikleriyle, asillikleriyle,

tevazularıyla, dengeli ve itidalli olmalarıyla Çin halkına örnek olmalıdırlar.

Kültürel yönden kendini çok iyi yetiştirmiş, maddi olarak güçlenmiş bir Uygur

halkının hem kendi haklarını koruma imkanlarının hem de İslam ahlakını anlat-

ma ve yayma imkanlarının çok geniş olacağı açıktır. Allah'tan çok korkan,

Allah'ı çok seven, milli kültürlerini çok iyi muhafaza eden, anti Darwinist, anti

materyalist, birbirlerini çok seven, Kuran ahlakını mükemmel uygulayan, barış-

tan, sevgiden, kardeşlikten, merhametten yana olan bir Uygur toplumunun

geleceği Allah'ın izniyle çok aydınlık ve güzel olacaktır. 
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Ko mü nist Çin'in Do ğu Tür kis tan lı Uy gur Türk le rine uy gu la dı ğı zu lüm ha la de vam edi yor. Bu zul mün per -

de ar ka sın da ki Dar wi nist-ma ter ya list fel se fe bi lim sel ola rak çö ker til me di ği sü re ce de de vam ede cek. 21.

yüz yı lın ba şın da in san lık dı şı uy gu la ma lar la ça re siz bı ra kıl mış, yar dı ma muh taç bu in san la rın re sim le ri ne

ve ya ga ze te ler de çı kan kat li am ha ber le ri ne ba kıp ha yıf lan mak ye ter li de ğil dir. Bu zul me da ya nak sağ la yan

ide olo ji le ri çö kert mek için il mi ve kül tü rel adım lar atıl ma lı ve iman eden her in san bu fik ri mü ca de le için -

de yer al malıdır.
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Çin, Temmuz 2009'un ilk günlerinden itibaren bütün dün-

yanın gözü önünde, Doğu Türkistan'da yaşayan

Müslümanlara karşı yeni bir katliama girişti. Doğu

Türkistan’daki gençler ucuz iş gücü sağlamak amacıyla

çıkarılan kanunlara dayanılarak yaşadıkları yerlerden çıka-

rılmakta ve başka eyaletlere götürülerek oralarda çalıştı-

rılmaktadır. 26 Haziran gecesi, Guandong Eyaleti'nin

Şaoguan şehrindeki bir fabrikada çalıştırılan 600 Uygur

Türkü saldırıya uğramış, kaldıkları yatakhane basılarak

sabaha kadar dövülmüşlerdir. Bu baskın neticesinde yakla-

şık 60 Uygur Türkü hayatını kaybetmiştir. Uygur

Türklerinin bu olayı kınamak ve saldırganların bulunarak

adalete teslim edilmelerini sağlamak için yaptıkları göste-

ri ise Çin yönetimi tarafından büyük bir katliama dönüş-

türülmüştür. Olaylar sırasında sokaklarda dövülerek şehit

edilen Doğu Türkistanlıların yanı sıra on bin Doğu

Türkistan'lı evlerinden alınıp götürülmüş, bu kişilerin

büyük çoğunluğu idam edilmiştir. Evlerinden alınıp götü-

rülen Doğu Türkistanlı genç kızlardan ise hala bir haber

alınamamıştır.
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

0. yüz yı lın son dönemecinde dün ya

çok bü yük bir soy kı rı ma da ha sah ne

ol du. 1992 yı lın da baş la yan bu soy kı -

rım bo yun ca yüz binlerce in san top -

rak la rın dan sü rül dü, ha ya tı nı kay bet ti, top la -

ma kamp la rı na ka pa tıl dı, in san lık  dı şı iş ken -

ce le re ma ruz kal dı. Ön ce Bos na, son ra Ko so -

va'da yürütülen bu bü yük soy kı rı mın en

önem li özel li ği ise, tüm dün ya nın göz le ri

önün de, Av ru pa ül ke le ri nin he men ya nı ba -

şın da ve on la rın da des te ğiy le de vam et me -

siy di. 

Bos na'da ki vahşet 1992'de başladı ve

1995 ba ha rı na ka dar sür dü. Ve bu sa vaş bo -

yun ca ta rih te eşi ne az rast la nır bir vah şet ya -

şan dı. Sırp lar ta ra fın dan öl dü rü len Bos na lı

Müs lü man la rın sa yı sı 200 bi ni aş tı, 2 mil yon

BOSNA, KOSOVA ve
MAKEDONYA...

Balkan Müslümanları Bir
Savaştan Diğerine

Sürükleniyorlar

2



in san ev le rin den sü rül dü, 50 bi ne

ya kın Müs lü man ka dı na te ca vüz

edil di. Daha sonra da Ko so va'da

ben zer vah şet sah ne le ri ya şan dı. 

Os man lı'dan Ka lan 

Tüm İz le ri Yok Et mek 
Bal kan top rak la rın da ya şa yan

Müs lü man la rın ma ruz kal dık la rı

bu zul mü an la ya bil mek için, ön ce -

lik le bu böl ge nin ya kın ta ri hi ne göz

at mak ge re kir. Bi lin di ği gi bi, Yu -

gos lav ya Fe de ras yo nu da ğıl dık tan

son ra, nü fu su nun ço ğu Müs lü man

olan bir lik böl ge le ri nin ba ğım sız lı -

ğa doğ ru git me si ba zı ül ke ler de ra hat sız lık ya rat tı. Çün kü Av ru pa'nın or ta sın da

ba ğım sız Müs lü man dev let le rin ku rul ma sı, da ha sı bu ku ru lan ül ke le rin ken di

ara la rın da bir bir lik oluş tur ma la rı ih ti ma li, İs lam me de ni ye ti nin Ba tı lı dev let le -

rin çok ya kı nı na ka dar gel me si de mek ti. İş te bu ne den le Bal kan lar'da ki Müs lü -

man lar, ba zı Ba tı lı ül ke le rin giz li teş vi kiy le ve ay nı dev let le rin gü ven lik şem si -

ye si al tın da Sırp lar ta ra fın dan bü yük bir soy kı rı ma uğ ra tıl dı lar. 

Bos na-Her sek'te ya şa nan feci uy gu la ma lar daha zi hin ler den si lin me den, bu

kez de Yu gos lav Cum hu ri yet le rinden Ko so va'da, ikin ci bir Sırp vah şe ti baş la dı.

Bu olay la ra ta rih sel açı dan ba kıl dı ğın da, Sırp ların 600 yıl ön ce al dık la rı mağ lu -

bi ye tin acı sı nı çı kar ma ya ça lış tık la rı or ta ya çı kı yor du. Çün kü Sırp lar Ko so va'da -

ki Müs lü man Ar na vut la rı "Os man lı'nın de va mı" ola rak gör mek te, bu ne den le de

on la ra yö ne lik bir asi mi las yon po li ti ka sı uy gu la mak ta, daha doğrusu Os man -

lı'dan ka lan tüm iz le ri yok et me ye ça lış maktaydılar.

Sırp ların Os man lı'ya, do la yı sıy la Türk ler'e ki ni, bun dan 6 asır ön ce si ne da -

yan mak ta dır. 1389'da Priş ti na'nın ku zey ba tı sın da ya şa nan ve 1. Ko so va Sa va şı

ola rak ta rih ki tap la rı na adı nı yaz dı ran sa vaş ta, l. Mu rat ken di ni el çi ola rak ta nı -

tan bir Sırp lı ta ra fın dan han çer le ne rek ağır ya ra lan mış; ka za nı lan ga li bi ye ti gör -

dük ten son ra ha ya tı nı yi tir miş ti. Osmanlı'nın Ko so va'da ki ikin ci bü yük zaferi ise

1448 yı lın da ger çek leş ti. Os man lı pa di şa hı 2. Mu rat yi ne Sırpların başını çektiği
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Haç lı or du suy la kar şı kar şı ya kal dı ve ga lip gel di. 2. Ko so va Sa va şı son ra sın da

Türk ler Bal kan lar'a ar tık iyi ce yer leş ti ler. 

Bal kan lar Os man lı ida re sin de kal dı ğı asır lar bo yun ca hiç bir önemli et nik

so run ya şa ma mış, hu zur ve gü ven or ta mı ha kim ol muş tur. An cak Os man lı için -

de mil li yet çi lik duy gu la rı nı kış kır ta rak Bal kan sa vaş la rı nın çık ma sı na se bep

olan Ba tı lı güç ler, Bal kan sa vaş la rı son ra sın da bu ra yı ye ni den şe kil len dir miş ler -

dir. Bu ye ni dü zen le me, Bal kan lar'ı po tan si yel bir sa vaş ala nı ha li ne ge tir miş tir.  

"Büyük Arnavutluk" Korkusu ve Kosova 
I. Dün ya Sa va şı'nın ar dın dan im za la nan Ver sa il les an laş ma sıy la çi zi len Bal -

kan ha ri ta sın da il ginç bir nok ta he men dik ka ti çe ker: Bal kan lar'da önem li bir nü -

fus olan Ar na vut lar tek bir dev let ça tı sı al tın da bir leş ti ril mek ye ri ne, çe şit li dev -

let ler için de da ğı nık ola rak bı ra kıl mış lar dır. Pe ki Ar na vut luk sı nır la rı çi zi lir ken

ni çin bü tün Ar na vut lar Ar na vut luk sı nır la rı için de top lan ma mış tır? 

Bu so ru nun ce va bı, gü nü müz de ya şa nan ça tış ma la rın da te mel ne de ni dir.

Ulus la ra ra sı güç ler bu ra da Müs lü man bir halk olan Ar na vut la rın, "Bü yük Ar -

na vut luk" dev le ti ni oluş tur ma sı nı çı kar la rı na uy gun bul mu yor lar dı. Son on

yıl dır de vam eden so ru nun bir tür lü çö zü me ka vuş tu rul ma ma sı nın ne de ni de

hala aynı düşüncedir. Eğer Ko so va'nın ba ğım sız lı ğı ta nı nır sa, Bal kan lar'ın gü ne -

yin de "Bü yük Ar na vut luk" ku ru la bi lir. 

Ar na vut luk'un %95'ten faz la sı Ar na vut nü fus tan oluş mak ta dır. Ma ke don ya

sı nır la rı için de %35 ora nın da önem li bir Ar na vut nü fus var dır. Ka ra dağ'da 50

bin ci va rın da Ar na vut nü fus ya şa mak ta dır. Ko so va ise, Yu gos lav ya için de ki Ar -

na vut ların bü yük bir kıs mı nın top lan dı ğı böl ge dir. Bir bir le ri ile sı nır la rı olan bu

ül ke ler ya bir le şir de Av ru pa'nın or ta sın da Bü yük Ar na vut luk'u ku rar lar sa? İş te

Ba tı lı güç le rin kor ku la rın dan bi ri bu dur. Bu ra da ki kor ku nun et nik kö ken den

çok di ni kö ken le il gi li ol du ğu na da dik kat çek mek te ya rar var dır. Tıp kı Bos na'da

ol du ğu gi bi, bu ra da da nü fus ço ğun lu ğu Müs lü man ola cak bir dev let "sa kın ca -

lı" gö rül mek te dir. Oysa Balkanlar'da güçlü ve Kuran ahlakına tam uyan bir

Müslüman devletin varlığı, bölgedeki tüm halklar için adaletin, refahın, huzu-

run ve güvenliğin teminatı olacaktır.

Ne var ki günümüzde ha la ge çer li olan bu he sap, I. Dün ya Sa va şı'nın ar dın -

dan çi zi len Bal kan ha ri ta sın da da önemli rol oynamıştır. Bu yüz den Ar na vut lar

I. Dün ya Sa va şı son ra sın da hep par ça lan mış bir mil let ola rak yaşamışlardır. 
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Şüp he siz Biz 
el çi le ri mi ze ve
iman eden le re,
dün ya ha ya tın -
da ve şa hid le rin
du ra cak la rı gün
el bet te yar dım
ede ce ğiz. Za lim -
le re ken di ma ze -
ret le ri nin hiç bir
ya rar sağ la ma -
ya ca ğı gün; la -
net de on la rın -
dır, yur dun en
kö tü sü de. 
(Mü min Su re si,
51-52)
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Arnavutlar, II. Dün ya Sa va şı'nın ar dın dan, ko mü nist re jim le rin yö ne ti mi al -

tın da kal dı lar. Ko so va ve Ma ke don ya Ar na vut la rı, Ti to'nun ko mü nist Yu gos lav -

ya sı'nın sı nır la rı için de ka lır ken, Ar na vut luk da ha da bas kı cı ve za lim bir re jim

olan En ver Ho ca dik ta sı nın eli ne geç ti. 

Ko mü nist sis te min yı kıl ma sı nın adın dan ise, "Bir le şik Ar na vut luk"u İs la mi

kim li ği ne de niy le bir teh li ke ola rak al gı la yan güç ler ye ni den ha re ke te geç ti ler.

Bu İs lam kar şı tı po li ti ka yı vah şet  yön tem le riy le uy gu la ma ya ge çi ren ki şi ise, es -

ki ko mü nist, ye ni fa şist Slo bo dan Mi lo se viç oldu. 

Mi lo se viç ik ti da ra ge çer geç mez Ko so va'ya Ti to za ma nın da ve ri len özerk li -

ği kal dır dı. Fa şist stil de mi ting ler dü zen le me ye ve Sırp mil li yet çi li ği ate şi ni kö -

rük le me ye baş la dı. Ko so va'da yük sek öğ re tim ku rum la rın da Ar na vut ça eği tim

ya sak lan dı, Ar na vut ça ya yın la nan ga ze te ler ka pa tıl dı, halk tam an la mı ile bas kı

al tı na alın dı. Böl ge, et nik ay rım cı lı ğa ta bi tu tu la rak Ar na vut ların bu ra dan göç et -

me si he def len di. Ni te kim bu dö nem de 400 bi ne ya kın Ar na vut Ko so va'yı terk et -

ti. Ay nı za man da Sırp la rı Ko so va'ya yer leş tir mek su re tiy le böl ge nin de mog ra fik

ya pı sı de ğiş ti ril me ye ça lı şıl dı. Sırp lar, Ko so va nü fu su nun %90'ını oluş tu ran

Müs lü man Ar na vut ları yok ede rek böl ge yi Sırp laş tır mak is ti yor lar dı. Müs lü -

man la ra ait kül tü rel kim li ği ta ma men si le bil mek için ta pu ve ev li lik ka yıt la rı nı

bi le tah rip et ti ler. 1989'da Ko so va'nın özerk li ği ta ma men kal dı rıl dı. Mi lo se viç

her gün Ko so va lı la ra yö ne lik ye ni yap tı rım lar uy gu la ma ya koy du. 
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Bal kan top rak la -

rın da bu gi bi gö -

rün tü ler gün lük

ya şa mın bir par -

ça sı haline gel di. 



Ar na vut lar, tüm ya pı lan la ra kar şı ba rış çı bir di re niş gös ter me ye de vam et ti

ve İb ra him Ru go va'nın li der li ğin de ana ya sal ze min de hak la rı nı el de et me mü ca -

de le si ni yü rüt tü. Uzun yıl lar si ya si bas kı al tın da her tür lü hak tan yok sun bı ra kı -

la rak, asi mi las yo na ta bi tu tu lan Ar na vut hal kı, son iki yıl da et nik te miz li ğe ma -

ruz ka lın ca dün ya nın il gi si ni çek me ye baş la dı. Sırp lar Ko so va'ya as ker ve po lis

yığ dı lar. El le rin de sa vun ma ya pa bi le cek hiç bir si la hı ol ma yan hal ka ağır si lah -

lar la sal dır dı lar. Sis tem li bir et nik te miz lik baş la dı ğın da ta rih ler 27-28 Şu bat

1998'i gös te ri yor du.

Sırp saldırganlığı 24 Mart 1999'daki NATO harekatı ile engellenecekti.

Ancak harekatın geç kalması, Kosovalı Arnavut'ların büyük bir zulme maruz

kalmasına neden oldu.

Tüm Dün yanın Göz leri Önün de
Ger çek leşen Bir Kat liam: Bos na
Sa ray bos na 1463 yı lın da Os man lı top rak la rı na ka tıl ma sıy la bir lik te İs lam

di ni ile ta nış tı ve 400 yı lı aş kın bir sü re Os man lı ha ki mi ye ti al tın da kal dı. Bu

uzun dö nem bo yun ca, "Bo go mil" ad lı Hı ris ti yan mez he bi ne bağ lı olan ve Bos na-
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Sırp zulmünden kaçabilmek için yollara dökülen 1 milyona yakın Kosovalı Müslüman soğuk, açlık, susuzluk

ve salgın hastalıklarla mücadele etti. On binlerce insan hayatını kaybetti, bir o kadarı da kayıtlara kayıp

olarak geçti...



Her sek eya le tin de ya şa yan Slav lar, ken di rı za la rı ile İs lam'ı ka bul len di ler. Böy -

le ce Bos na-Her sek'te, Bal kan Ya rı ma da sı 'nın tam or ta sın da Müs lü man bir halk

oluş tu. 1878 yı lın da ki Ber lin An laş ma sı'nda Avus tur ya-Ma ca ris tan İm pa ra tor lu -

ğu'nun yö ne ti mi ne ve ri len, an cak fi ilen Os man lı'da ka lan Bos na-Her sek, 1908 yı -

lın da Avus tur ya-Ma ca ris tan ta ra fın dan il hak edil di ve İs lam ida re sin den kop -

muş ol du. Bos na lı lar, çe ki len Os man lı bir lik le ri ne göz yaş la rıy la ve da et ti ler,

çün kü ye ni yö ne ti ci le ri nin ken di le ri ne uy gu la ya ca ğı zu lüm le ri tah min ede bi li -

yor lar dı. Ni te kim Os man lı'nın böl ge den çe kil me siy le bir lik te Müs lü man la ra yö -

ne lik sal dı rı ve ta ciz ler baş la dı. 

II. Dün ya Sa va şı'nın ar dın dan ise böl ge de ki Slav top lum la rı bi ra ra ya ge ti -

ren "Sırp, Hır vat ve Slo ven Kral lı ğı" ku rul du. Bosna-Hersek top rak la rı da bu

dev le tin sı nır la rı için de kal dı. 1929 yı lın da Yu gos lav ya Kral lı ğı adı nı alan bu
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Sırplar Kosova'dan çekilirken yağma ve

katliamlarını da sürdürdüler. Sırp zulmünden

kaçmak için yollara düşen 1 milyona yakın

Kosovalı Müslüman ise çok büyük bir insanlık

dramı yaşadı.
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Koso va'da ya şa nan lar la

il gi li fo toğ raf lar tüm

dün ya ba sı nın da yer al -

dı. An cak dün ya olan

bi ten le ri gör mez den

gel me de ka rar lıy dı.

Top lu me zar lar, yı kı lan

ev ler, kun dak la rın da

kat le di len be bek ler in -

san la rın büyük bir

bölümü için bir şey

ifade et miyor du...



MAKEDONYA'DA
YAŞANANLAR YENİ
BİR SOYKIRIMIN
HABERCİSİ Mİ?
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2001 yı lı nın Mart ayı nın ilk gün le rin de Ma ke don ya-Ko so va sı nı rın da 3 Ma ke don

as ke rin öl dü rül me siy le baş la yan, da ha son ra şid det li ça tış ma la ra dö nü şen sü reç

tüm Bal kan lar'ı olum suz yön de et ki le me ye de vam edi yor. NA TO'nun, Sır bis -

tan'ın gü ne yin de ki tam pon böl ge ye Sırp güç le ri nin gir me si ne izin ver me si ise

böl ge de ki ger gin li ği da ha da tır man dır dı. Ve şu an her kes ay nı so ru yu so ru yor:

Acaba bu çatış malar tüm Bal kan lar'ı sarıp, 3. Bal kan Savaşı'na dönüşebilir mi?



dev le tin yö ne ti mi Or to doks Sırp ların eli ne geç ti. II. Dün ya Sa va şı'na ka dar zor

bir dö nem ge çi ren Bos na Müs lü man la rı nın mal la rı gas p e dil di, zo run lu gö zal tı

po li ti ka sı na ma ruz bı ra kıl dı lar.

II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da böl ge Al man lar ta ra fın dan iş gal edil di. Sa va şın

de vam et ti ği yıl lar da aşı rı mil li yet çi Sırp ge ril la lar (Çet nik ler) Bos na'nın köy ve

ka sa ba la rı na kar şı dü zen le dik le ri sal dı rı lar la top lam 100 bin Müs lü ma nı kat let -

ti ler. Na zi kar şı tı di re niş te et kin rol oy na yan ko mü nist ler II. Dün ya Sa va şı'nın

ar dın dan ül ke nin yö ne ti mi ni ele ge çir di ler. Ko mü nist le rin ik ti da rıy la bir lik te

Müs lü man lar üze rin de ki bas kı po li ti ka sı ye ni den baş la dı. İs la mi va kıf la ra el ko -

nul du, ca mi ve med re se ler ka pa tıl dı ve yo ğun bir din siz lik pro pa gan da sı yü rü -

tül dü. Bas kı lar so nu cun da Bosna-Hersek Müs lü man la rı nın bir bö lü mü, Tür ki ye

ve di ğer Av ru pa ül ke le ri ne göç et mek zo run da kal dı lar. 

Do ğu blo ku nun yı kıl ma sı nın ar dın dan 1 Mart 1992 ta ri hin de ger çek leş ti ri -

len re fe ran dum la bir lik te Bosna-Hersek de ba ğım sız lı ğı nı ilan et ti. An cak Sırp lar

Bosna-Hersek'i iş gal ede rek 3 yıl sü re cek ye ni bir kat li am baş lat tı lar. 3 yıl için de

Sırp lar ta ra fın dan öl dü rü len Bos na lı Müs lü man sa yı sı 200 bi ni aş tı. 2 mil yon

Müs lü man ev le rin den sü rül dü. 50 bi ne ya kın Müs lü man ka dı na te ca vüz edil di.

Sırp top la ma kamp la rı na alı nan Müs lü man lar ina nıl ma sı zor iş ken ce ler gör dü,

on  bin ler ce si sa kat kal dı. 

Müs lü man la ra uy gu la nan iş ken ce le rin bir kıs mı Ulus la ra ra sı Sa vaş Suç la rı

Mah ke me si'nde ele alın dı. Bu ra da ifa de ve ren Müs lü man la rın bil dir di ği olay lar,

Sırp la rın uy gu la dık la rı zul mün bo -

yut la rı nı gös te ri yor du. Ör ne ğin 46

ya şın da ki Bos na lı Müs lü man Su lej -

man Be sic'in ifa de si ne gö re, bir gün,

Du san Ta dic ad lı Çet nik, bir Müs lü -

man ka dı nın ya nı na git miş ve ön ce

ba ğı ra rak ona ko ca sı nın ne re de ol -

du ğu nu sor muş tu. Da ha son ra ka -

dı na so yun ma sı nı, yok sa öle ce ği ni
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Bosna'da yıllarca süren vahşi katliam ve

etnik soykırım belki sona erdi, ama arkasın-

da çok büyük bir insanlık dramı bıraktı.



söy le miş, ka dın da nam lu teh di di al tın da bir yan dan ağ la ya rak so yun ma ya baş -

la mış tı. An cak bir da ki ka geç me den Ta dic ta ra fın dan ka fa sın dan vu ru la rak öl -

dü rül müş tü. Ay nı Çet nik, birkaç da ki ka son ra ka dı nın az iler de el le rin den bağ -

lı olan oğ lu nu alıp ge ti re rek, ona ölü olan an ne si ne te ca vüz et me si ni em ret miş -

ti. Genç Müs lü man bu teh di de ku lak la rı par ça la yan bir çığ lık la ce vap ver miş ve

o da he men ora cık ta Du san Ta dic ta ra fın dan vu rul muş tu. 

Ce set ler öl dü rül dük le ri yer de uzun sü re kal mış lar dı. An cak bu du rum top -

la ma kam pın da ki ge nel man za ra için de pek de ola ğan dı şı bir gö rün tü oluş tur -

mu yor du. Su lej man Be sic'in an lat tık la rı na gö re, kamp ta ki ba zı yaralı Müs lü -

man la rın du ru mu kor kunç tu; ba zı la rı bay gın ya tı yor lar dı ve açık olan ya ra la rın -

da kurt lar kay nı yor du. Açık ta bek le yen ce set le rin ve bu tür "kurt lan mış et le rin"

kam pa yay dı ğı ko ku, da ya nıl maz bir iğ renç lik tey di. 

Su lej man Be sic, Trno pol je top la ma kam pın da kal dı ğı sü re de şa hit ol du ğu
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3 yıl için de Sırp lar ta ra fın dan öl dü rü len Bos na lı Müs lü man
sa yı sı 200 bi ne ulaşırken, Sırp zulmünden kaçan ya da
evlerinden sürülen 2 milyona yakın Müs lü man çok zor
koşullar altında hayatını devam ettirmeye çalıştı... 



İSLAM'IN KIŞI VE BEKLENEN BAHARI

118

Bos na Sa va şı sı ra sın da

so kak lar ade ta açık bi -

rer me zar ha li ne gel -

miş ti. Sa vaş son ra sın -

da bir bi ri ar dı na or ta -

ya çı kan top lu me zar -

lar ise soy kı rı mın ger -

çek bo yut la rı nı or ta ya

koy muş tu. 

(sağ say fa da) Sreb re -

ni ca'da 1996 yı lın da

bu lu nan top lu mezar.
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Sırp as ker le ri si vil

hal kı he def alı yor,

ço cuk la rı acı ma sız ca

kat le di yor du. Mos tar

Has ta ne si Bos na Sa -

va şı bo yun ca sık sık

bu gi bi vah şet gö -

rün tülerine şahit ol -

du. (Alt ta)
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Sırp askerleri tutukladıkları

Müslüman Bosnalılara ilk

önce çok şiddetli işkenceler

uyguluyor, daha sonra da

hayatlarına son veriyor-

lardı. Bombalanan evler ise

içinde yaşayan masum

insanlar  için birer mezar

haline geliyordu. 
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Srebrenica’da yapılan katliamın Karadziç ve Miladiç’ten sonra başlıca sorumlusu Sırp Kumandan General

Obrenovic’di. Obrenovic ve adamları beş gün boyunca bombaladıkları Srebrenica’dan kaçmaya çalışan 7500 kadar sivil

Bosnalıyı katletmiş, bu haberin yayılmasını engellemek ve delilleri yok etmek amacıyla da cesetleri toplu mezarlara

gömmüşlerdi. Ancak gerek Obrenovic’in gerekse diğer Sırp kumandanların gizlemeye çalıştıkları toplu mezarlar savaş

sonrası birer birer ortaya çıktı. 
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SIRP
ZULMÜNÜN
FOTOĞRAFI... 

Yanda 1992 yılında bir

Sırp polisinin savun-

masız bir Müslümanı

katledişinin üç karelik

ibret verici tablosu...

Aşağıda ise vahşet saçan

bir Sırp askeri.



bu olay la rı, es ki Yu gos lav ya top rak la rın da iş le nen sa vaş suç la rı nı ko vuş tur mak

ve sa nık la rı yar gı la mak için Hol lan da'nın La hey ken tin de ku ru lan Ulus la ra ra sı

Sa vaş Suç la rı Mah ke me si'nde an lat mış tı. Ve an lat tı ğı bu kor kunç olay lar, Bos na-

Her sek top rak la rın da Sırp lar ta ra fın dan Müs lü man la ra kar şı uy gu la nan sis te -

ma tik iş ken ce ve kat li amın bin ler ce çar pı cı ör ne ğin den yal nız ca bi rkaçıydı.

Bos na'da yıl lar ca sü ren vah şi kat li am ve et nik soy kı rım bel ki so na er di, ama

ar ka sın da çok bü yük bir in san lık dra mı bı rak tı. Sırp lar gö rev le ri ni ye ri ne ge tir -

miş ler ve İs lam'ın Bos na-Her sek'te ki yük se li şi ne, tüm dün ya nın göz le ri önün de

ger çek leş tir dik le ri dev bir kat li am la ce vap ver miş ler di. 

Di le ği miz, sa de ce Müs lü man ol duk la rı için bu vah şi soy kı rım la kar şı kar şı -

ya ka lan Bos na hal kı nın, ay nı sal dır gan lık la bir kez da ha yüz yü ze gel me le ri du -

ru mun da, baş ta İs lam dün ya sı ol mak üze re, vic dan sa hi bi tüm top lum lar ta ra -

fın dan bi linç li ve so mut bir des tek bul ma la rı dır.

Kosova’da, Bosna’da,

Çeçenistan’da, Keşmir’de,

Filistin’de kısacası bütün

Müslüman ülkelerde

yaşanan felaketler Allah’ın

izniyle Türk-İslam birliğinin

kurulmasıyla birlikte sona

erecektir. 

Türk-İslam birliği 21.

yüzyılda yeryüzüne özle-

nen barışı ve huzuru

getirecek olan bir birlikte-

liktir.



İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

u zey Afrika'da İslam'ın yayılmasın-

da çok önemli bir yer tutan Cezayir,

uzun yıllardır hem toplumsal hem

de siyasi açıdan büyük bir kaos

içinde yaşamaktadır. Türk ve dünya kamuo-

yunun geçtiğimiz on yıldır katliam haberleri-

ni duymaya alıştığı Cezayir'de, çatışmaların

kökeni çok daha eskilere dayanır. 

Fran sa'nın Ce za yir'i İş ga li
Ce za yir 16. yüz yıl dan 19. yüz yı la ka dar

Os man lı yö ne ti min de hu zur, gü ven lik ve ba -

rış için de ya şa dı. An cak Os man lı'nın da ğıl ma

sü re ciy le bir lik te sö mür ge ci güç ler de İs lam

top rak la rı nı pay laş ma ya baş la dı lar. Pay la şı -

lan bu top rak lar dan bi ri si de Ce za yir idi.

Fran sız or du la rı 1827 yı lın da 37 bin as ker le

Ce za yir'i iş ga le baş la dı lar. Üç yıl sü ren as ke ri

CEZAYİR
Bitmek Bilmeyen 
Baskı ve Zulmün
Kanlı Bilançosu

K



sal dı rı la rın so nu cun da Ce za yir top rak -

la rı ta ma men Fran sız ların de ne ti mi ne

geç ti. Zen gin pet rol ya tak la rı na sa hip

olan ve Ak de niz'de ol duk ça stra te jik

bir li man özel li ği ta şı yan Ce za yir,

Fran sa için son de re ce de ğer li bir top -

rak tı. Ül ke 1830 yı lın da Fran sa top rak -

la rı na ka tıl dı ve 132 yıl bo yun ca Fran -

sa'nın sö mür ge si ola rak kal dı. 

Sö mür ge ci lik an la yı şı nın bir ge re -

ği ola rak ken di le ri dı şın da ki mil let le ri

ikin ci sı nıf in san lar ola rak gö ren Fran -

sız lar, iş gal et tik le ri tüm top rak lar da

ol du ğu gi bi, Ce za yir'de de bas kı ya ve

şid de te da ya nan bir sis tem kur du lar. Bir ta raf tan kül tü rel asi mi las yon baş la dı.

İlk ön ce Arap ça ko nuş mak ve eği tim gör mek ya sak lan dı. Res mi ko nuş ma di li sa -

de ce Fran sız ca ola rak ka bul edil di. Bu po li ti ka hal kın ulu sal kim li ği ni ve kül tü -

rel bi ri ki mi ni yok et me yi he def li yor du. Da ha son ra Ce za yir bir yan dan eko no -

mik ola rak tam an la mıy la Fran sa'ya ba ğım lı ha le ge ti ri lir ken, bir yan dan da ül -

ke nin si ya si ya pı sı Fran sa'nın men fa at le ri doğ rul tu sun da ye ni den in şa edil di. 

Fran sa'nın 1827'de baş la yan iş ga li ne kar şı Ce za yir'de ilk di re niş 1832'de

Mas ka ra Emi ri Ab dül ka dir ta ra fın dan ger çek leş ti ril di. Mü ca de le sı ra sın da bin -

ler ce Ce za yir li Müs lü man öl dü ve Fran sız lar da ül ke ye  ta ma men ha kim ol du -

lar. Ce za yir'de ilk ayak lan ma gi ri şi min den son ra ki sü reç bo yun ca, hal kın sö -

mür ge ci güç le re kar şı duy du ğu öf ke yi tek bir şem si ye al tın da top la ya bi le cek bir

güç bu lun ma mak tay dı. Ba ğım sız lık için ya pı lan birta kım gi ri şim ler de uy gu la -

nan bas kı ve şid det po li ti ka la rı nın bir so nu cu ola rak son de re ce ka tı bir şe kil de

bas tı rıl dı. 20. yüz yı lın or ta la rı na ka dar ül ke de ki ya pı bu şe kil de de vam et ti.

II. Dün ya Sa va şı'nın baş la ma sıy la bir lik te Ce za yir top rak la rın da ye ni bir

dö nem baş la dı. Na zi Al man ya sı ön ce Fran sa'yı, ar dın dan da Ce za yir'i iş gal et ti.

Ce za yir li va tan se ver le rin pek ço ğu Na zi ler ta ra fın dan tu tuk lan dı, bü yük kıs mı

top la ma kamp la rı na ko nul du ve ya kat le dil di. 1942 yı lın da müt te fik güç le rin Al -

man iş ga li ne son ver me si ile bir lik te Ce za yir için ye ni ve de mok ra tik bir ça ğın

baş la ya ca ğı nı dü şü nen Ce za yir li ay dın lar kı sa sü re de çok bü yük bir ya nıl gı için -

de ol duk la rı nı an la dı lar. 1943'de Fer had Ab bas ön der li ğin de bir grup, sö mür ge -
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ci lik dö ne mi nin so na er me si, sa va şın bi ti -

min de ba ğım sız bir dev let ku rul ma sı, ye -

ni bir ana ya sa ya pıl ma sı, Ce za yir li lerin

yö ne tim de et kin ol ma sı ve tüm dü şün ce

suç lu la rı nın ser best bı ra kıl ma sı gi bi mad -

de le ri içe ren bir tek li fi müt te fik güç le re

sun du lar. Müt te fik güç ler le bir lik te Al -

man ya'ya kar şı sa va şan Ce za yir li ler, hak -

lı ta lep le ri nin müt te fik ler ta ra fın dan ka -

bul gö re ce ği ni san mış lar dı. Oy sa gö tür -

dük le ri tek lif le rin hiç bi ri ka bul edil me di.

Da ha sı, Ce za yir hal kı için ye ni bir kat li am

ka pı da bek li yor du.

8 Ma yıs 1945'de II. Dün ya Sa va şı'nın

so na er me si ve si le siy le ya pı lan kut la ma -

lar es na sın da halk Ce za yir bay ra ğı açın ca,

or ta lık bir an da kan gö lü ne dön dü. Fran -

sız as ker le ri Ce za yir bay ra ğı ta şı yan kut -

la ma cı la rın üze ri ne ateş aç tı ve 40 ki şi yi

gö zü nü kırp ma dan öl dür dü. Bu vah şet

böl ge de ki di ğer Müs lü man lar ara sın da

bü yük tep ki le re ne den ol du, gös te ri ler bü -

yü dü, Fran sa ise bu na kar şı lık vah şe tin

do zu nu ar tır ma ya ka rar ver di. Or du bir lik le ri si vil hal kın üze ri ne rast ge le ateş

aç ma ya baş la dı lar. So nun da, Ame ri kan kay nak la rı nın ra kam la rı na gö re yak la -

şık 45 bin Ce za yir li Müs lü man bu olay lar es na sın da can ver di. Pek ço ğu da ya -

ra lan dı. Ta ri he Se tif Kat li amı ola rak ge çen bu olay la rı ta ki ben Fran sız ların ka tı

ve bas kı cı re ji mi tek rar uy gu la ma ya ko nul du. Tüm si ya si fa ali yet ler ya sak lan dı.

Bin ler ce Ce za yir li hiç bir ge rek çe gös te ril me den tu tuk lan dı. Ce za yir li ler bir kez

da ha sö mür ge ci le rin zul mü nü acı bir tec rü bey le gör müş ol du. 

Se tif kat li amın dan son ra ge çen on yıl, ba ğım sız lık ha re ket le ri nin ol gun laş -

ma sü re ci ol du. 1 Ka sım 1954'de di re niş çi güç ler ta ra fın dan ya yın la nan bir bil di -

ri ile Ce za yir hal kı ba ğım sız lık ve hür ri yet için ayak lan ma ya da vet edil di. Ay nı

yıl için de ku ru lan Ulu sal Kur tu luş Cep he si (FLN) ve Ulu sal Kur tu luş Or du su
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Fran sız kuv vet le ri tam 132 yıl bo yun ca,

Müs lü man Ce za yir hal kı na yö ne lik kanlı

kat li am lar ger çek leş tir diler.



(ALN) ba ğım sız lık ha re ke ti nin ön cü le ri ol du. Ulu sal Kur tu luş Cep he si ho mo jen

bir ya pı de ğil di ve şem si ye si al tın da pek çok fark lı si ya si gö rü şe sa hip halk bir -

leş miş ti. FLN, Ey lül 1958'de Ka hi re'de top la na rak Ge çi ci Ce za yir Hü kü me ti'ni

kur du. 

Bu ara da Fran sa el bet te zen gin pet rol ve do ğal gaz ya tak la rı na sa hip olan

Ce za yir'i kay bet mek is te mi yor du. Üs te lik zen gin do ğal kay nak la rı olan bir Müs -

lü man ül ke nin var lı ğı hem Fran sa'yı hem de di ğer İs lam kar şı tı güç le ri ra hat sız

edi yor du. Böy le bir dev le tin di ğer Müs lü man Af ri ka ül ke le ri üze rin de "do mi no

et ki si" oluş tu ra ca ğı nı he sap la yan Fran sız yö ne ti mi, ye ni kat li am la ra yö nel di. Ce -

za yir, ba ğım sız lı ğı nı ilan ede ne ka dar pek çok köy Fran sız lar ta ra fın dan ya kıl dı,

okul lar ve ca mi ler yı kıl dı. Bin ler ce in sa nın ca nı na mal olan bu sü reç es na sın da

Fran sız lar, Ce za yir hal kı nın eki ni ne ve hay van la rı na da za rar ver me yi ih mal et -

mi yor lar dı. 400 bin bağ sö kü lür ken, bin ler ce hay van da bo ğaz lan dı. 
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Fransız iş ga li ne kar şı di re nen Müs lü man Ce za yir li ler tank lar la, tü fek ler le ve ağır iş ken ce ler le sin di ril di.

Sö mür ge ci Fran sa'ya kar şı 7.5 yıl bo yun ca ve ri len ba ğım sız lık mü ca de le si, ar dın da çok ağır bir bi lan ço

bı rak mış tı. Sa vun ma sız in san la ra ağır si lah lar la sal dı ran Fran sız güç le ri 1.5 mil yon Ce za yir li nin ölü mü -

ne ne den ol muş lar dı. Ba ğım sız lık son ra sında ise Fran sız güç lerinin yerini Cezayir dev leti al mış tı.



An cak yıl lar ca Ce za yir'i ya kıp yık mak tan, ma sum in san la rı, ka dın la rı, ço -

cuk la rı ve yaş lı la rı kat let mek ten çe kin me yen Fran sa, so nun da Ce za yir hal kı nın

ba ğım sız lık az mi kar şı sın da ye nik düş tü. Fran sa Cum hur baş ka nı Char les De

Ga ul le 1959 yı lın da Bir leş miş Mil let ler'de yap tı ğı bir ko nuş ma da Ce za yir'e ba -

ğım sız lık ta nı na ca ğı nı açık la dı. Ta ri he Evi an An laş ma sı ola rak ge çen an laş may -

la FLN ve Fran sa ateş kes ilan et ti ve 1962 yı lın da Ce za yir ba ğım sız lı ğı na ka vuş -

tu. Sö mür ge ci Fran sa'ya kar şı 7.5 yıl bo yun ca ve ri len ba ğım sız lık mü ca de le si, ar -

dın da çok ağır bir bi lan ço bı rak mış tı: 1.5 mil yon Ce za yir li Fran sa'nın şid det uy -

gu la ma la rı so nu cun da ya şa mı nı yi tir miş ti. 

Dönemin Fransız yönetiminin uy gu la dı ğı tüm bu vah şe tin, Al lah'ın biz le re

Ku ran'da bil dir di ği in kar cı ve boz gun cu ka rak te rin bir tek ra rı ol du ğu na da dik -

kat et mek ge re kir. Bir sa vaş sı ra sın da sa vun ma sız hal kın tüm ge çim kay nak la rı -

nı yok et mek, ha yat la rı nı da hi de vam et ti re me ye cek le ri bir kıt lık oluş tur mak,

on la rı yok luk ve se fa let için de bı rak mak, ta rih bo yun ca tüm za lim yö ne ti ci le rin

uy gu la dık la rı bir yön tem ol muş tur. Al lah Ba ka ra Su re si'nde geç miş te ve gü nü -

müz de tüm za lim ve bas kı cı yö ne ti ci le rin ay nı yön te mi iz le dik le ri ne şöyle işa ret

et mek te dir: 

O, iş başına geç ti mi yer yüzün de boz gun culuk çıkar maya, ekini ve nes li helak

et meye çaba har car. Al lah ise, boz gun culuğu sev mez. (Bakara Suresi, 205)

An cak unutul mamalıdır ki, bu boz gun culuğu yer yüzün de uy gulayan in -

san lar ahiret te hüs ran la kar şılaşacak lardır. Kuran'da tüm Müs lüman lar şöyle

müj delen miş tir:

İş te ahiret yur du; Biz onu, yer yüzün de büyük len meyen lere ve boz gun culuk

yap mak is temeyen lere (ar mağan) kılarız. (Güzel) Sonuç tak va sahip lerinin dir.

(Kasas Suresi, 83)

Fran sız ların Cezayir Hal kına Uy guladık ları İş ken ce
Fran sız yönetiminin Cezayir'de uy guladığı politikayı dönemin Olağanüs tü

Yönetim Komutanı Jac ques Mas su'nun söz leri çok öz lü bir şekil de or taya koy -

mak tay dı: 

İş ken ce mi? El bet te iş ken ce uy guluyoruz. Basının bel li bir kesimi bu konuyu iş -

leye iş leye bizi bık tır dı. Fakat baş ka nasıl dav ran mamızı is ter siniz?24

Dönemin La Croix der gisi muhabir lerin den Jac ques Duques ne'nin dile getir -

diği iz lenim ler ise çok daha tüy ler ür per tici idi: 
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İş ken ce ve in san ların kay bol ması sorun ları zihin leri devam lı bir şekil de meş gul et -

mek tey di. Er kek ler, bazen de kadın lar tutuk lanıyor ve daha son ra ken dilerin den hiç

haber alınamıyor du. Ceset lerinin taş bağ lanarak denize atıl dığı biliniyor du.

Sayılarının genel lik le 3 bini bul duğu ileri sürülüyor du, ama Cezayir Belediye Baş -

kanı Jac ques Cheval lier, 5 bin gibi bir rakam dan söz aç mış tı. Fran sız as ker lerin bas -

kı ve sin dir me yön tem lerine ır za sal dırı ve köy leri or tadan kal dır ma uy -

gulamaları da dahil di. Bir as kerin an lat tığına göre, has tabakıcı olarak görev yap tığı

bir liğin de hemen hemen her sabah gece boyun ca iş ken ce gören kişileri tedavi edi-

yor du. Hemen hemen her yer de en çok uy gulanan iş ken ce şek li ise bazen kadın ların

cin sel or gan ları da dahil ol mak üzere vücudun her yerine elekt rot lar yer leş tirilerek

cereyan ver mek ti. Diğer iş ken ce yön tem leri ise in sanı yok et me amacını taşıyor du.

Kur banın ya hor tum la ağ zının içine su sıkılıyor, ya tır nak ları sökülüyor, ya başı

su dolu küvete dal dırılıyor ya da ayak ları zor luk la yere değecek şekil de saat ler ce

bilek lerin den asılı tutul ması sağ lanıyor du. Ve daha baş ka  yön tem ler. Bütün bun -

ları yaz mak kolay değil. Ben bil dik lerimin sadece çok az kıs mını söy ledim.25
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Fran sız as ker le ri yap tık la rı kat li am lar la gu rur

du yu yor, bu ne den le de gü lüm ser ifa de ler le zu -

lüm le ri ni bel ge le mek ten bir ra hat sız lık duy mu -

yor lar dı... Ce za yir'in Ain Bey da böl ge sin de öl -

dü rü len Ce za yir li le rin önün de çe ki len bu re sim -

ler da ha son ra tüm dün ya ba sı nın da yer al dı.
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Fran sız Ge ne ral Au sa res ses'in yaz dı ğı bir ki tap Fran -

sa'nın Ce za yir'de yap tı ğı kat li am la rı tek rar göz ler önü -

ne ser di. 83 ya şın da ki Au sa res ses ba zen emir ver di ği, ba -

zen de biz zat ta nık ol du ğu kat li am, iş ken ce, yar gı sız in -

faz lar ve in ti har sü sü ve ri len ölüm le re Ser vi ces Spe ci aux,

Al ge rie, 1955-1957 (Özel Ser vis ler, Ce za yir 1955-1957)

isim li ki ta bın da ge niş yer ver di. Le Mon de ga ze te sin de

ya yın la nan yan da ki ha ber de Au sa res ses, "ölüm bir li ği"

ola rak isim len dir di ği Fran sız po li si nin sis tem li bir iş ken -

ce yap tı ğı nı ve bu iş ken ce ve ci na yet le rin si ya sı ik ti da rın

emir le ri ve bil gi si da hi lin de ger çek leş ti ril di ği ni söy lü -

yor. Au sa res ses'in en il gi çe ki ci ifa de si ise "hiç bir şe kil de

vic da ni ra hat sız lık his set me di ği" yö nün dey di. 



Bağım sız lık Ne Değiş tir di?
Ce za yir gö rü nüş te 1962 yı lın da ba ğım sız lı ğı nı ka zan dı, an cak Müs lü man

halk için de ği şen pek birşey ol ma dı. Ba ğım sız lı ğın ila nı ile bir lik te ik ti da rı ele ge -

çi ren Ulu sal Kur tu luş Cep he si (FLN) tam an la mıy la sö mür ge ci Fran sa'ya bağ lı

bir or ga ni zas yo na dö nüş tü. Bu par ti 20. yüz yıl da İs lam dün ya sın da sık ça kar şı -

la şı lan bir ge le ne ği sür dür dü ve bas kı cı bir re jim oluş tur du. Bu bas kı cı re ji min

yö ne ti ci le ri ik ti dar la rı bo yun ca ül ke nin baş ta do ğal gaz ve pet rol ol mak üzere

zen gin doğal kay nak larını sömür dü.  Bu neden le iktidarları boyun ca FLN yöne-

ticileri ve on ların yan daş ları büyük ser vet el de eder ken halk da git tik çe fakir leş -

ti. Öy le ki 1990'lı yıl lar da ül kedeki iş siz lik oranı %70'lere tır man mış tı. An cak

Müs lüman hal ka kar şı uy gulanan tüm bu bas kı ve sömürü politikası bir yan dan

da ken di sonunu hazır lıyor du. 

Cezayir'deki tüm bu geliş meler hal kın bir dizi gös teri, boy kot ve protes to ile

haksızlıkları dile getir mesine ve ik tidarı zor lamasına neden ol du. Tek par tili sis -

teme kar şı, çoğul culuk ve ser best lik is teyen ses ler yük sel di. Bunun sonucun da

1989 yılın da çok par tili sis teme geçil di. Bunun ar dın dan yapılan yerel seçim ler -

de İs lami Kur tuluş Cep hesi (FIS) büyük bir başarı kazan dı. 

Genel seçim ler 26 Aralık 1991 tarihin de yapıl dı. Seçim iki tur luy du. 30

Aralık 1991 günü sonuç lar açık lan dı. FIS 232 san dal yeden 188'ini kazanarak ezici

bir üs tün lük sağ lamış tı. İk tidar par tisi FLN an cak 15 par lamen ter çıkarabil miş ti.

Seçim lerin ikin ci turu yal nız ca bir for malite olarak gözüküyor du. İkin ci tur dan

da FIS'in zafer le çıkacağı kesin di. 

An cak ül kedeki bas kıcı yönetim buna müsaade et medi. Genel kur may Baş -

kanı Halid Nez zar'ın ön der liğin deki or du, bir birini iz leyen il ginç olay lar sonu-

cun da bir as keri dar be ile ik tidarı ele al dı. Bu arada dar beyi söz de meş rulaş tır -

mak için pek çok provokas yon ve yalan haber de üretil miş ti. Baş bakan, seçim

sonuç ları bel li ol madan ön ce "seçim ler sükunet ve güven içerisin de geç ti" gibi

açık lamalar yapar ken, sonuç lar bel li ol duk tan son ra "seçim ler yeteri derecede

öz gür ve hilesiz geç medi" şek lin de bir açık lamada bulunarak ken din ce FIS'in

seçim de hile yap tığını ya da zor kul lan dığını ima et miş ti. 

Dar benin gelişimi de ol duk ça il ginç ti. Bir birini iz leyen olay lar dar benin ön -

ceden plan lan mış ve uy gulamaya kon muş bir senar yo ol duğunu gös teriyor du.

Dar beden son ra ise dün yaya verilen tel kinin ak sine, Müs lüman lar bir "iç savaş"

baş lat madılar. İç savaşı baş latan lar, dar beyi yapan lar dı. İs lami Kur tuluş Cep -

Harun Yahya (Adnan Oktar)

131



İSLAM'IN KIŞI VE BEKLENEN BAHARI

132

Ceza yir'de ki po lis dev le tinin Müs lü man hal ka zul mü hiç bir ke sin ti ye uğ ra ma dan on yıl lar dır de vam edi yor.

2001 yı lı iti ba riy le Ce za yir ha pis ha ne le rin de yaklaşık 1 milyon si ya si tu tuk lu bu lu nu yor. Tu tuk la nan ki şi ler

bir ge rek çe bu lu na ma dı ğı için mah ke me ye çı ka rıl mı yor. Bu ne den le de tu tuk lu luk sü re le ri sü rek li uza tı lı yor.

Yö ne tim, ha pis ha ne ler de ger çek le şen ölüm le re in ti har sü sü ve ri yor, ba zen tu tuk lu la rın gö rev li ler le ça tış ma -

ya gir dik le ri ni id dia edi yor, ba zen de ken di ara la rın da ki kav ga lar so nu cu öl dü rül dük le ri ya da in tihar et tik -

leri gibi yalan lara baş vuruyor.

Sade ce 1997 yı lın da se kiz ca mi, için de iba det eden

Müs lü man lar var ken bom ba lan dı. Bu bom ba la ma lar da

33 ki şi öl dü, 211 ki şi ya ra lan dı. (Sağ da)

11 Ocak 1998 yı lın da ger çek le şen Si di-Ha med kat li amın -

da ise yak la şık 350 ki şi ha ya tı nı yi tir di. (alt sağ or ta)

1997 yı lın da Mo us sa böl ge sin de kim li ği bi lin me yen ki -

şi ler ta ra fın dan 300 ki şi öl dü rül dü. Alt ta ki re sim de so -

kak la ra ya yı lan ce set le ri ta nı ma ya ça lı şan ya kın la rı gö -

rül mek te dir.
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hesi, bütün taraf ları güç kul lan mak sızın, barış çı ve sağ lık lı yol lara baş vur maya

davet et ti. An cak ik tidarın cevabı FIS'in bin ler ce üye ve taraf tarını tutuk layıp,

hapishaneler de on lara en ağır iş ken celeri yap mak ol du. 

Aradan geçen yıllar ise Cezayir halkı üzerinde uygulanan baskıda hiçbir

değişiklik yapmadı. Müslümanların üzerine atılan provokatif eylemlerden sonra

olağanüstü yetkilerle donatılmış mahkemeler kuruldu ve Müslümanlar koğuş-

turmaya uğradı. Başlangıçta olaylara barışçı yollardan, serinkanlı bir şekilde

yaklaşan FIS ve taraftarları bu tutumlarını terk etmeye başladılar. Bir grup ken-

dilerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği silahlı saldırılara karşı silahla ken-

dilerini savunmaya başladılar. Sonuçta Cezayir bir iç savaş yaşamaya başladı. 

Cezayir İç Savaşı'nı Kim Yönetiyordu?
Ce za yir'de ki iç sa vaş ta tek bir he def var dı: Müs lü man la rın gü cü nün ge re -

kir se fi zik sel im ha yo luy la or ta dan kal dı rıl ma sı. Bu nun için "an ti-te rör tim le ri"

adı al tın da ölüm man ga la rı oluş tu rul du. Bu man ga lar he def ola rak seç tik le ri

Müs lü man la rı fa il-i meç hul yön te miy le öl dür dü ler. İti raf çı bir Ce za yir po li si bu

"fa il-i meç hul" yön te mi nin ör nek le ri ni an lat mış, özel tim le rin he def Müs lü man -

la rın ka pı sı nı ça lıp, ka pı yı aça na kur şun bo şalt tık la rı nı ha ber ver miş ti.26

1984-88 yıl la rı ara sın da Ce za yir'de baş ba kan lık ya pan Prof. Dr. Ab dül ha mid İb -

ra hi mi de Müs lü man la ra kar şı gi ri şi len sa va şın yön tem le ri ni şöy le an lat mış tı:

Ocak 1992'de ki hü kü met dar be sin den be ri pek çok ma sum in san ara la rın da öğ ret -

men ler, mü hen dis ler, avu kat lar, dok tor lar, öğ ren ci ler ol mak üze re key fi ola rak tu -

tuk lan dı lar, in san lar yar gı lan ma dan gö ze tim kamp la rı na gön de ril di ler ve ya in san -

lık dı şı şart lar al tın da ha pi sha ne le re atıl dı lar. Da ha da öte si her gün genç Ce za yir -

li ler hiç bir se bep ol mak sı zın idam man ga la rı ta ra fın dan öl dü rü lü yor. Tek se bep

re jim için po tan si yel bir teh li ke ola rak gö rül me le ri.27

İn gi liz The Ob ser ver ga ze te si ya zar la rın dan John Swe eney'nin ga ze te nin 16

Ka sım 1997 ta rih li sa yı sın da ya yın la dı ğı "We ac cu se 80.000 ti mes" (80.000 kez

suç lu yuz) baş lık lı ma ka le si de es ki baş ba kan Ab dül ha mid İb ra hi mi'nin söz le ri -

ni des tek ler ni te lik te idi. Ce za yir ko nu su na özel il gi du yan Swe eney, ül ke de ki

kat li am la ra biz zat şa hit olan ki şi ler le yap tı ğı gö rüş me ler so nu cun da kat li am lar

hak kın da ki gö rüş le ri ni şu şe kil de di le ge tir mek tey di: 

... An cak de lil le rin ağır lı ğı Ce za yir Dev le ti'ni mah kum edi yor. Ge ne ral le rin 1991 se -

çim le ri ni ip tal edip, hal kı al dat ma sın dan bu ya na yak la şık 80 bin ki şi öl dü rül dü.
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Hü kü met, ha kim güç yol suz luk la ra bat mış, nef ret edi li yor ve an cak te rö rün hü -

küm ran lı ğı sa ye sin de ayak ta ka lı yor. Ulus la ra ra sı Af Ör gü tü'nün, İn san Hak la rı

Ör gü tü'nün, Ulus la ra ra sı İn san Hak la rı Fe de ras yo nu'nun, Sınır Tanımayan

Gazeteciler Der ne ği'nin de lil le ri ne ol sun ve ya Ce za yir'in ken di dev let kont rol lü

med ya sı nın de lil le ri ne ol sun bir ba kın... 

Ce za yir li bir giz li po lis ile yap tı ğı rö por taj ile tüm dün ya da bü yük yan kı

uyan dı ran John Swe eney, acı ma sız ca kat le di len ma sum in san la rın ölüm le rin den

baş ta Fran sa ol mak üze re pek çok Ba tı lı ül ke yi so rum lu tut mak ta idi. Çün kü

yap tı ğı rö por taj lar ve edin di ği iz le nim ler Ce za yir'de sür dü rü len te rö rün dev let

des tek li ol du ğu nu gös ter mek tey di. Ve bu tüm dün ya ca bi li ni yor ol ma sı na rağ -

men hiç  kim se bu na "dur" de mi yor, hat ta müm kün ol du ğun ca bu ko nu dan bah -

set me me yi ter cih edi yor lar dı. Di ğer bir de yiş le "Ce za yir Dev le ti ve Ba tı'da ki

dost la rı ka ran lık ta iş yap ma yı ter cih edi yor lar dı." 

Ci na yet le rin Ger çek Fa il le ri
John Swe eney bu ya zı sın da üç ay rı kat li am ola yı nı da ör nek ola rak ve ri yor

ve Müs lü man la ra mal e di len ci na yet le rin ger çek fa ili nin kim ol du ğu so ru su nun

HEDEF YİNE
SİVİL 
HALKTI...

Ceza yir hal kı nın ev le ri ne ya -

pı lan ani bas kın lar da resim-

lerdekine benzer kat li am lar

ger çek leş ti ri li yor du. Ya tak la -

rın dan çı ka rı lan in san lar vah -

şi ce öl dürülüyor, bebek ler

kur şun lanıyor du. 



ce va bı nı göz ler önü ne se ri yor du. Bu olay lar dan bi rin ci si Tem muz 1994'de ger -

çek leş miş ti. G-7 li der le ri nin Na po li'de top lan dık la rı gün ye di İtal yan de niz ci si

Ce za yir'in Ci cel ya kın la rın da ki Cen cen li ma nın da, id di aya gö re "aşı rı İs lam cı lar"

ta ra fın dan bo ğaz la rı ke si le rek öl dü rül dü ler. Ba tı ba sı nı ta ra fın dan sal dı rı yı ger -

çek leş ti ren "ra di kal İs lam cı lar" he men şid det le kı nan dı lar, hat ta ABD es ki Baş ka -

nı Clin ton da İs lam cı la rı kı na yan bir bil di ri ya yın la dı. 

An cak Swe eney'nin ya zı sın da kay nak ola rak kul lan dı ğı Ce za yir Giz li Po li -

si üye le rin den Jo seph ise bu sal dı rı hak kın da Ba tı lı kay nak lar gi bi dü şün mü yor -

du. Jo seph olay da ki ka til le rin giz li po lis te ki me sai ar ka daş la rı ol du ğu nu söy -

lü yor du. İşin il ginç ya nı Cen cen li ma nı bu sal dı rı nın ger çek leş ti ril di ği es na da as -

ke ri böl ge sı nır la rı içe ri sin dey di ve ol duk ça sı kı ko ru nan bir do nan ma li ma nıy -

dı. John Swe eney de olay da ki sı ra dı şı ge liş me le re yazısında şu söz le ri ile dik kat

çek mek tey di: 

Do nan ma nın kış la sı İtal yan as ker le rin öl dü rül dü ğü ge mi nin bir kaç met re ya nın -

day dı. Eğer ka til ler İs lam cı aşı rı lar ise, as ke ri gi riş ka pı sın dan geç me le ri, usul ca kış -

la yı aş ma la rı, İtal yan mü ret ta ba tı n bo ğaz la rı nı kes me le ri, son ra or ta dan kay bol du -

ğu an la şı lan 600 ton luk yü kü bo şalt ma la rı ve son ra da yi ne kim se ye gö rün me den

par mak uç la rı üze rin de usul ca ge ri dön me le ri ge re ki yor du.

Swe eney'nin ya zı sın da ör nek ver di ği ikin ci olay da en az bi rin ci si ka dar il -

ginçtir: 

... 1995 yı lın da Pa ris'te ar ka ar ka ya pat la yan bom ba lar son ra sın da yi ne İs lam cı çev -

re ler suç lan mış ve Ba tı da bu na des tek ver miş ti. Oy sa Giz li Po lis Üye si Jo seph

bom ba la rın plan la yı cı la rı nın Ce za yir giz li po lis ko mu tan la rı Ge ne ral Tev fik ve

Ge ne ral Sma in ol du ğu nu ve ope ras yo nun Ce za yir'in Pa ris Bü yü kel çi li ği'nden yü -

rü tül dü ğü nü an lat mak ta idi. Ni te kim bu bom ba la ma olay la rı nın ar dın dan dö ne -

min Fran sa İçiş le ri Ba ka nı Je an-Lo uis Deb ré'ye bir ye mek sı ra sın da bom ba la rın ar -

dın da Ce za yir giz li po li si ol ma ih ti ma li so rul du ğun da, Ba kan şu şe kil de ce vap ver -

miş ti: "Ce za yir as ke ri is tih ba ra tı bi zi yan lış yö ne sev k et mek, böy le ce on la rı ra hat -

sız eden le ri or ta dan kal dır ma mı zı sağ la mak is ti yor lar."

Söz ko nu su ya zı da ör nek ve ri len üçün cü olay da son de re ce es ra ren giz bir

şe kil de ger çek leş miş tir. John Swe eney bu ola yı şöy le an la tı yor: 

1997 yı lın da Ce za yir'in gü ne yin de dev bo yut lar da üç kat li am ya pıl dı. Her üçü de kış -

la lar la çev ri li yo ğun ko ru ma al tın da ki bir böl ge de ger çek leş ti ril di. 200 ki şi nin gırt la -

ğı nı kes mek uzun za man alır. Ce za yir mah ke me le ri ne bu bü yük kat li am la rın her -

han gi bi ri için kim se çı ka rıl ma dı. Ka til ler re ji min iti ra fı na gö re ra hat sız edil me di ler.
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John Swe eney'nin an lat tı ğı olay lar dan bir ben ze ri de Je une Af ri que der gi sin -

de  ya yın lan dı. Der gi Ce za yir'in Sey di Mu sa böl ge sin de ger çek leş ti ri len ve 300

ki şi nin kat le dil me siy le so nuç la nan vah şet le il gi li ola rak gör gü ta nık la rı nın söy -

le dik le ri ne yer ver mek tey di. Bu olay Ce za yir ger çe ği ni gö re bil mek açı sın dan son

de re ce önem li dir: 

Sey di Mu sa'da or du ka rar ga hı nın he men ya kı nın da ger çek leş ti ri len ve beş sa at sü -

ren kat li ama hiç bir as ke ri mü da ha le nin ya pıl ma ma sı en çe ki ci hu sus ola rak gös te -

ril mek te. Kat li am dan kur tu lan ki şi le rin 'yar dım için ba ğır dık, gü ven lik güç le ri ya -

kı nı mız day dı, an cak sa bah sa at le ri ile bir lik te ilk ge len ler it fa iye ekip le ri ol du' şek -

lin de ki açık la ma la rı, ev ler den çı kan alev ve du ma nın, sal dır gan la rın oto ma tik si -

lah la rın dan ya yı lan se sin gü ven lik güç le ri nin dik ka ti ni çek me me si Ce za yir'de ki

kat li am la rın ar ka sın da ki güç le rin kim ler ol du ğu hak kın da ye ter li bil gi ve ri yor.28

1962 yılında bağımsızlığını kazanan

Müslüman Cezayir halkı için değişen

hiçbir şey olmadı. Bu kez katliamlar

Fransa'ya bağlı yönetimin eliyle

yürütülüyordu.



Ce za yir'de olup bi ten ler hak kın da ki dü şün ce le rin de Ab dül ha mid İb ra hi mi

ve John Swe eney yal nız de ğil ler as lın da. Ce za yir'de ki ge liş me le ri ya kın dan ta kip

eden pek çok uz man, ya şa nan kat li am la rın ve te rör olay la rı nın ar dın da cun ta

des tek li Ce za yir hü kü me ti nin ol du ğu ko nu sun da hem fi kir dirler. Bu ki şi ler den

bi ri si de RAND Cor po ra ti on adı na ça lı şan es ki CIA ajan la rın dan Gra ham Ful -

ler'dir. Ful ler hem Ce za yir'de ki te rö rist fa ali yet le rin, hem de Pa ris'te pat la yan

bom ba la rın so rum lu su nun cun ta adı na ça lı şan as ke ri bi rim ler ol du ğu nu be lirt -

mek te ve amaç la rı nı şöy le di le ge tir mek te dir: 

Dün ya ka mu oyu nu ma ni pü le et mek. Bu ko nu da Ba tı lı is tih ba rat bi rim le ri nin bil gi -

si var. Yan lış bil gi len dir me yo luy la ka mu o yu nu et ki le me ye ça lı şı yor lar.29

Öte yan dan kat li am lar dan so rum lu tu tu lan cun ta da ye r a lan ge ne ral le rin

pek ço ğu nun geç miş te Fran sa or du sun da gö rev yap mış ol ma la rı da biz le re çok

önem li ipuç la rı ver mek te dir. Bu ki şi ler Ce za yir'in ba ğım sız lık sa va şı es na sın da

Fran sız or du sun da gö rev liy di ler, ya ni Fran sa'nın iş bir lik çi le riy di ler. Ör ne ğin

Ge nel kur may Baş ka nı Mu ham med Ama ri, Fran sa or du sun da su bay dı. Ce za -

yir'in ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma sın dan çok kı sa bir sü re ön ce Ce za yir or du su na ka -

tıl dı. İs tih ba rat Da ire Baş kan lı ğı'nı yü rü ten Ge ne ral Tev fik ve as ke ri dar be nin li -

de ri ve es ki Sa vun ma Ba ka nı Ge ne ral Ha lid Nez zar da Fran sa or du su nun su bay -

la rı ara sın da yer al mak tay dır lar.30 

Tüm bu ya şa nan la rın ya nı sı ra es ki baş ba kan Ab dül ha mid İb ra hi mi'nin

"Tüm te rör olay la rı he men Müs lü man la rın üze ri ne atı lı yor. Oy sa Müs lü man -

lar kat li am lar la he de fe ula şa ma ya ca ğı nı bi li yor lar" söz le ri ile bir lik te dik kat

çek ti ği bir baş ka hu sus da ha var. İb ra hi mi bu söz le ri nin ar dın dan Ce za yir'de ki

dev let te rö rü nün asıl ola rak Fran sa'dan yö ne til di ği ni ve 1962'de Ce za yir ba ğım -

sız lı ğı na kar şı ku ru lan kontr ge ril la ör gü tü OAS'ın es ki ele man la rı ta ra fın dan ör -

güt len di ği ni vur gu la mış tı.31 

Bütün bunların yanında, Cezayir'deki bazı Müslüman grupların sivil insan-

lara karşı terör uygulayarak yanlış bir yola saptıkları gerçeğini de belirtmek gere-

kir. Daha önce de belirttiğimiz gibi böyle bir yöntem İslam'a aykırıdır. İslam,

Müslümanların her zaman için barışçı yöntemleri tercih etmelerini, son çare ola-

rak savaşa başvurulduğunda ise, savaşa katılmayan sivil insanların yaşamının ve

haklarının özenle gözetilmesini gerektirir. Bunun dışında kalan, haksız yere şid-

dete başvuran her türlü "mücadele" yöntemi İslam'a aykırıdır. Cezayir'deki

Müslümanların da bu gerçeğe hassasiyet göstermeleri ve mücadelelerini silahla

değil, kültürle, bilgiyle, akılla yürütmeleri gerekmektedir. Bu durumda umulur ki

on yıllardır kan ve gözyaşıyla dolu olan Cezayir'e refah ve huzur gelebilecektir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

137



İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

s man lı son ra sı çok bü yük bir ka -

osun içi ne iti len böl ge le rin bir di ğe -

ri Ku zey Af ri ka'dır. Dev let-i Ali,

Ku zey Af ri ka'nın bü yük bö lü mü nü

16. yüz yıl da ege men li ği al tı na al mış ve böl ge -

de is tik rar lı bir yö ne tim kur muş tu. An cak sö -

mür ge ci lik, böl ge de Os man lı yö ne ti mi ile bir -

lik te hu zur ve ba rı şı da yok ede cek ti. Sö mür -

ge ci li ğin Af ri ka'ya gi ri şi, 17. yüz yıl da Hol lan -

da lı larla baş la dı. Ar dın dan Por te kiz li ler, İn gi -

liz ler ve Fran sız lar kı ta nın fark lı böl ge le rin de

ege men lik kur du lar. Os man lı'ya ait olan Ku -

zey Af ri ka top rak la rı nı ele ge çi re bil mek için -

se, 19. yüz yı la ka dar bek le me le ri ge rek ti. Bu

sü re ci ya şa yan ül ke le rin bi ri si de Tu nus'tu.

Tu nus'un İs lam ile ta nış ma sı, Ab dul lah

bin Ebi Sarh ko mu ta sın da ki İs lam or du la rı nın

648 yı lın da ki fet hi ile ger çek leş miş ti. Kı sa sü -

re için de Tu nus bir İs lam va ta nı ha li ne gel di

TUNUS 
Sadece İman Ettikleri İçin

Zulüm Gören Bir Halk

O



ve 7. yüz yı la ge lin di ğin de tüm Tu nus

hal kı Müs lü man ol du. Da ha son ra pek

çok kez yö ne tim de ği şik li ği ya şa yan Tu -

nus'da ger çek hu zur ve is tik rar, 1574 yı -

lın da ki Os man lı yönetimiyle baş la dı.

Tu nus, Os man lı Dev le ti'ne bağ lı bir eya -

let ha li ne ge ti ril di ve bu sta tü sü 1881'e

ka dar sür dü. Avrupa medeniyetindeki

zorba yönetim anlayışının aksine,

Osmanlı ülkesinde İslam dininin bir

özelliği olarak barış ve şefkat temeline

dayalı bir yönetim anlayışı hakim

olmuştu. Ülke nüfusunun büyük çoğun-

luğunu oluşturan Müslüman Arapların yanı sıra, Berberiler ve Museviler gibi

farklı etnik ve dini toplulukların huzur içinde ve kardeşçe yaşadığı Tunus'taki

bu barış dönemi, Fransa'nın 1881'deki işgaline kadar sürdü.

Fran sa'nın Kan lı Sö mür ge Ta ri hi
Fran sa, Tu nus'u "yük sek ko mi ser" de ni len va li ler ka na lıy la yö net ti. Ay nı

Ce za yir'de ol du ğu gi bi bu ra da da çok bü yük bir zu lüm po li ti ka sı böy le ce baş la -

mış ol du. Her tür lü mu ha le fet ha re ke ti ve ba ğım sız lık yan lı sı fa ali yet ler kan lı bir

şe kil de bas tı rıl dı. Ba ğım sız lık yan lı sı İs la mi ha re ket le rin li der le ri ve  on la rı des -

tek le yen ler çok şid det li bas kı gör dü ler, bü yük bir bö lü mü tu tuk lan dı, iş ken ce le -

re ma ruz kal dı. 

Fran sa, güç lü bir İs la mi bi lin ce sa hip olan Tu nus hal kın da olu şan tep ki yi

dur dur mak ta, ayak lan ma la rı bas tır mak ta zor la nı yor du. Bu nun için her sö mür -

ge ci ül ke nin yap tı ğı gi bi o da kuk la yö ne tim le re baş vur du. Bu nun için ba ğım sız -

lık mü ca de le si ama cıy la ku ru lan Düs tur Par ti si'ni ken di ta ra fı na çek ti. Ba şı na ise

çok gü ven di ği bir "ada mı"nı yer leş tir di: Ha bib Bur gi ba.

İlk baş lar da hal kın des te ği ni  al mak için İs la mi bir çiz gi izliyor gibi görünen

Ha bib Bur gi ba, ço cuk lu ğun dan iti ba ren Fran sız eği ti mi gör müş tü. An cak genç lik

dö ne min de özel lik le Fran sız iş gal yö ne ti mi ne kar şı bir po li ti ka iz le miş, bu şe kil de

hal kın des te ği ni al ma yı plan la mış tı. Hat ta bu nun için bir kaç kez hap se gir miş, Tu -

nus'tan Ka hi re'ye ka ça rak halk nez din de kah ra man ima jı ka zan ma ya ça lış mış tı. 
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Tu nus'a dön dü ğün de hal kı amaç sız

bir is ya na teş vik eden ve böy le ce kan lı bir

Fran sız mü da ha le si ne ze min ha zır la yan

Bur gi ba, Fran sız ların 1956 yı lın da iş ga le

son ver me le rin den son ra, Fran sa'nın Tu -

nus'ta ki tem sil ci si ha li ne gel di. Sö mür ge -

ci Fran sız yö ne ti mi ül ke yi terk eder ken,

ge ri de ken di le ri ne son de re ce sa dık yö ne -

tim kad ro la rı bı rak mış lar dı. Bu kad ro lar

Fran sız ların men fa at le ri ni on lar ka dar

ko ru yan ve ken di va tan daş la rı na on lar -

dan bi le da ha faz la zu lüm ya pan Ha bib

Bur gi ba yö ne ti min de ki kad ro lar dı.  

1959'da ül ke yi sü re siz ola rak yü rüt -

me yet ki si ni tek ba şı na eli ne alan Ha bib

Bur gi ba, bir za man son ra ken di si ni "ölü -

mü ne ka dar cum hur baş ka nı" ilan et ti. 7

Ka sım 1987'de ak li den ge si ye rin de ol ma -

dı ğı ge rek çe si ile Baş ba kan Zeynel Abidin ta ra fın dan dev let baş kan lı ğı gö re vin -

den alı na na ka dar, ya ni 31 yıl bo yun ca, Tu nus'u tek ba şı na yö net ti. Bu dö nem

bo yun ca ül ke yi kül tü rel, si ya si ve eko no mik yön den Fran sa'ya ba ğım lı kıl dı

ve ül ke nin zen gin lik le ri ni Fran sa'ya akıt tı.  

Bu İs lam aleyh ta rı dik ta tö rün en önem li özel lik le rin den bi ri ise, di ğer ben -

zer le ri gi bi yük sek rüt be li bir ma son olu şuy du.32 Ma so nik kim li ği, Ha bib Bur gi -

ba için Müs lü man kim li ğin den de, Tu nus lu kim li ğin den de da ha önem liy di. O,

Müs lü man Tu nus hal kı nın de ğil, Fran sız Bü yük Lo ca sı'nın men fa at le ri ni ön plan -

da tu tu yor du. Bu nu da ül ke sin de İs lam'a kar şı bü yük bir sa vaş aça rak gös ter di. 

Bur gi ba'nın ilk ic ra atı yar gı da ve eği tim de Fran sız sis te mi ben ze ri bir sis tem

kur mak ol du. Bu sis te min en bü yük özel li ği ise İs lam karşıtlığı ile şe kil len di ril -

me siy di. Bur gi ba, ca mi le ri sı kı de ne ti mi al tı na al dı, bel li va kit le rin dı şın da na -

maz kı lın ma sı nı ya sak la dı. İs la mi top lum amaç la yan tüm Müs lü man la rı, re jim

mu ha li fi sı fa tıy la tu tuk lat tır dı ve çok ağır iş ken ce ler uy gu la dı. Tu nus'un sem bo -

lü olan Zey tu ne Üni ver si te si baş ta ol mak üze re İs la mi eği tim ku rum la rı nın hep -

si ni ka pat tır dı. Oy sa Mı sır'da ki El-Ez her Üni ver si te si'ne denk sa yı la bi le cek bir
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Rütbeli bir mason olan Habib Burgiba,

iktidarı boyunca Müslüman Tunus hal-

kının değil, Fransız Büyük Locası'nın

menfaatlerini ön planda tuttu. 



üni ver si te olan Zey tu ne Üni ver si te si, Ku zey Af ri ka'da ki İs la mi ha ya tı can lı tu -

tan, ora da ki hal kın önü nü açan ilim adam la rı nı ye tiş ti ren önem li bir mer kez di.

Bur gi ba yap tı ğı bas kı lar da o ka dar ile ri git ti ki, Ra ma zan ayın da te le viz yo na çı -

kıp iç ki içe rek "ül ke nin eko no mik kal kın ma sı nı ve ça lış ma tem po su nu ya vaş lat -

tı ğı" ba ha ne siy le Ra ma zan'da oruç tut ma yı ya sak la dı. Hac için Mek ke yol cu lu -

ğu nun pa ha lı ol du ğu ge rek çe si ile Mek ke ye ri ne Mag rip'in kut sal ken ti ka bul

edi len Key re van'ın zi ya ret edil me si ni is te di. 

Tu nus yö ne ti mi her dö nem de  İs lam ül ke le ri ne kar şı uzak bir po li ti ka iz le -

di. İs la mi akım la rı des tek le di ği için Su dan ile iliş ki le ri ni as kı ya alan, Ce za yir'e

kar şı Fran sız hü kü me ti nin ya nın da yer alan Tu nus'ta, şe hit olan Fi lis tin li ler için

dua et mek ve hat ta İn ti fa da hak kın da ko nuş mak da hi ya sak lan dı. 

Aradan geçen yıllarda baskıcı tutumda az da olsa bir azalma ve demokra-

tikleşme süreci yaşandı.  Ancak Cezayir ve Tunus'taki Müslüman halkın yaşa-

dıklarının, Kuran'da haber verilen ve inkarcılara ait bir zulüm yöntemi olduğu-

na da dikkat etmek gerekir. Kuran'da bildirildiği üzere, zalim yöneticilerin

insanların dinlerini yaşamalarını engellemek için kullandıkları baskı yöntemle-

rinden biri de, cami gibi kutsal mekanları yok etmektir. Allah Bakara Suresi'nde

Kendi adının anılmasını engellemek isteyenlerin dünyada ve ahiretteki durum-

larını şu şekilde bildirmektedir:

Al lah'ın mes cid le rin de O'nun is mi nin anıl ma sı nı en gel le yen ve bun la rın yı -

kıl ma sı na ça ba har ca yan dan da ha za lim kim ola bi lir? On la rın (du ru mu) iç le -

ri ne kor ka rak gir mek ten baş ka sı de ğil dir. On lar için dün ya da bir aşa ğı lan -

ma, ahi ret te bü yük bir azab var dır. (Ba ka ra Su re si, 114)

Ayette vaat edilen büyük azap, İslam topraklarında İslam'ı yok etmek için

çalışan tüm zalimlerin, tevbe edip bu tutumlarını değiştirmedikleri takdirde,

ahiretteki karşılığıdır. Müslümanlar, bu gerçeğin farkında olmalı ve uğradıkları

baskılar karşısında, zalimlerin ahiretteki durumunu düşünmeli, gerçek galiple-

rin kendileri olduğunu bilmelidirler.

Burgiba Sonrası Durum
Fran sa, Bur gi ba ima jı nın Tu nus'ta es ki gü cü nü yi tir me sin den son ra, Tu -

nus'un Pa ris bü yü kel çi si Ha di Meb ruk'un Dı şiş le ri Ba kan lı ğı 'na atan ma sı nı sağ -

la ya rak, ül ke de ki et kin li ği ni ar tır ma ya ça lış tı. Bu ara da Baş ba kan Zey nel Abi din

Bin Ali, Bur gi ba yö ne ti mi nin si ya si bas kı la rı yü zün den yıl lar ca ezi len Müs lü -
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man hal kı ken di ta ra fı na çe ke bil mek için, on la ra bir ta kım öz gür lük ler ver di.

Bur gi ba'yı si vil bir dar bey le yö ne tim den uzak laş tı ran Bin Ali yö ne ti mi, si ya si tu -

tuk lu la rın bir kıs mı nı da ser best bı rak tı. Sür gün de olan la rın tek rar ül ke ye dön -

me le ri ne izin ver di. An cak Müs lü man hal kın bü yük umut lar bes le di ği ye ni yö -

ne tim, Bur gi ba'dan çok fark lı çık ma dı. İlk baş lar da ül ke de bir re form ha re ke ti

baş la ta ca ğı nı va at eden Bin Ali, ik ti da rı nı sağ la ma al dık tan son ra ay nı Bur gi ba

gi bi Müs lü man hal ka kar şı zu lüm uy gu la ma ya baş la dı. 

Burgiba sonrası Tunus'ta değişen tek şey, Müslümanların yıllarca çektikleri

zulüm ve baskıcı politikaların yeniden gündeme gelmesi olmuştur. Burgiba'nın

yerini alan Zeynel Abidin Bin Ali bugün selefini aratmayacak, hatta son zaman-

lardaki icraatlarıyla onu bile geride bırakacak bir konuma gelmiştir. Bugün

Tunus halen, Zeynel Abidin sebebiyle bölgenin son derece katı ve antidemokra-

tik yapıya sahip ülkesi durumundadır.33 Toplumda geniş tabana sahip olan

Müslümanlar ülkelerine ve halklarına bir zarar vermeden demokratik yollardan

yönetimi devralmayı beklemektedirler.
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Tu nus'ta İs la mi Ha re ke tin tem sil ci si İs la mi Yö ne liş Ha re ke ti

(NAH DA)dir. İs la mi Yö ne liş Ha re ke ti, 1969'da Prof. Ra şid el

Gan nu şi'yle Ab dul fet tah Mo ro'nun ön cü lü ğün de ku rul du. An -

cak güç len me ye baş la dı ğı gö rü lün ce bu ha re ke te kar şı şid det li

bir bas kı ya baş vu rul du ve ha re ke tin ile ri ge len le rin den 106 ki şi

tu tuk lan dı. İs la mi Yö ne liş Ha re ke ti bir ge ce de dar ma da ğın edil -

di. Ay lar sü ren tu tuk lu luk dö ne min den son ra yar gı la nan ha re -

ket li der le ri nin tü mü, idam, mü eb bet ve 20'şer yıl lık ha pis ce -

za la rı na çarp tı rıl dı lar. Halen Londra'da sürgünde yaşayan Gan -

nu şi ce za lar dan pa yı nı ala rak mü eb bet hap se mah kum edil di.

Mah ke me le rin he men aka bin de idam ce za la rı der hal in faz edil -

di. Ha re ke tin ön de ge len le ri nin ha ri cin de bin ler ce ki şi da ha ba -

sit ge rek çe ler le tu tuk lan dı lar.

TUNUS'TAKİ İSLAMİ HAREKET
SUSTURULMAK İSTENİYOR
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Tu nus, Bin Ali yö ne ti miy le tam bir po lis dev le -

ti ha li ne ge ti ril miş tir. Her yüz ki şi ye bir po lis

düş mek te dir ki, bu ben ze ri gö rül me dik de re ce -

de yük sek bir oran dır. Halk ken di evin de da hi

yük sek ses le yö ne ti mi eleş tir mek ten ya da İs la -

mi du yar lı lı ğı nı ifa de et mek ten çe kin mek te,

çok bü yük bir psi ko lo jik bas kı al tın da ha ya tı nı

sür dür me ye ça lış mak ta dır. 

Bin Ali yö ne ti mi, din dar ha re ke ti yok ede -

bil mek için her tür lü bas kı cı yön te mi meş -

ru sa ya bi li yor. Sa de ce NAH DA de ğil, İs la -

mi çiz gi si olan tüm ör güt ler, par ti ler şid -

det li bas kı lar gö rü yor lar. Şu an da Tu -

nus'ta on bi ne ya kın Müs lü man çok zor

şart lar al tın da ce za evin de tu tu lu yor. Her

tür lü İslami faaliyet ve basım ya sak lan dı.

Bu yo ğun bas kı ne de niy le her kes İs la mi

ça lış ma lar dan şid det le uzak du ru yor.

BİN
ALİ'NİN
POLİS
DEVLETİ
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a vaş ve ka rı şık lık lar, Af ri ka kı ta sın -

da hiç hı zı nı kay bet me den on yıl -

lar dır de vam et mek te dir. Fran sa,

İn gil te re, Hol lan da gi bi sö mür ge ci

güç le rin 1950'li ve 60'lı yıl lar da kı ta dan çe kil me si -

nin ar dın dan, Af ri ka ül ke le ri nin ço ğun da fa şist ve -

ya ko mü nist dik ta tör ler yö ne ti me gel miş tir. Ku ru -

lan bu sö mür ge son ra sı re jim le rin ço ğu, Müs lü -

man la ra kar şı sis tem li bir sin dir me po li ti ka sı iz le -

miş  ve ha len de iz le mek te dir ler. Bu po li ti ka lar ne -

ti ce sin de ara lık sız sa vaş ve kar ga şa nın ya şan dı ğı

yer ler den bi ri si, 16. yüz yı lın or ta la rın dan iti ba ren

yak la şık 2 asır Os man lı yö ne ti min de kal mış olan

Erit re'dir. 

Af ri ka'nın Stra te jik Nok ta sı Erit re
Erit re, Eti yop ya'nın ku ze yin de, Af ri ka'nın As -

ya'ya en çok ya kın laş tı ğı Ba bül Men dep Bo ğa zı'na

ERİTRE – ETİYOPYA

Müslümanlar Barış ve
Huzur İstiyorlar
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ka dar olan kı yı bo yun ca uza nan bir ül -

ke dir. Af ri ka kı ta sın da bin ler ce yıl dır

ti ca ri ve as ke ri ola rak önem li bir nok ta -

dır. Ko lo ni Af ri ka sı'nın ço ğu gi bi, bu

ül ke de, yer li halk la rın ta lep le ri ne ba -

kıl ma dan, sö mür ge ci Av ru pa lı güç le rin

ken di ara la rın da pay la şım la rıy la or ta ya

çık mış tır. 

Erit re'yi elin de tu tan güç Kı zıl de -

niz'in gü ney gi ri şi ni, do la yı sıy la Ak de -

niz'den Hint Ok ya nu su'na ya pı lan tüm

çı kış la rı da kont rol al tı na al mış olur.

Tüm bun la rın yanı sıra Eti yop ya için

Erit re bir an lam da de niz le re açı lan li -

man ko nu mun da dır. 

İş te Erit re'nin sa hip ol du ğu bu

stra te jik önem ne de niy le, İn gi liz ler II.

Dün ya Sa va şı es na sın da Ame ri ka'ya

Erit re'nin ha ber leş me üs sü nü ki ra la -

mış lar ve ABD, Eti yop ya ile ara sın da ki

bir sa vun ma söz leş me si ne da ya na rak

25 yıl bo yun ca bu ra yı kul lan mış tır. Bu -

ra sı dün ya nın en önem li ha ber leş me üs le rin den bi ri si dir ve Ko re Sa va şı bo yun -

ca Was hing ton'a ha ber akı şın da çok önem li rol oy na mış tır. Mev cut stra te jik öne -

mi nin ya nı sı ra sa hip ol du ğu al tın kay nak la rı ve mi ne ral ler, muh te mel pet rol ve

gaz kay nak la rı da (ha len Kı zıl De ni z'de pet rol ara ma ça lış ma la rı de vam et mek -

te dir) böl ge ye il gi du yan güç le rin gö zün de Erit re'yi da ha da de ğer li ha le ge tir -

mek te dir.  II. Dün ya Sa va şı ön ce sin de nü fu su 1 mil yon olan Erit re'nin şim di ki

nü fu su Ba tı lı kay nak la ra gö re 2.5 mil yon, böl ge de fa ali yet gös te ren di re niş ör -

güt le ri ne gö re ise 3.5 mil yon dur. Ve bu nü fu sun bü yük bö lü mü nü Müs lü man -

lar oluş tur mak ta dır.

Erit re li Müs lü man la rın Mü ca de le si
Os man lı  yö ne ti min den ko pa rıl dık tan son ra İtal ya ta ra fın dan iş gal edi len
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Erit re, 1952'de Bir leş miş Mil let ler ka ra rı ile Eti yop ya ile bir le şik bir

fe de re dev let ha li ne gel di. An cak halk ta ra fın dan ka bul gör me yen

bu du rum, ge niş halk ayak lan ma la rı ile ne ti ce len di. 14 Ka sım

1962'de ise Eti yop ya'da ki iç ka rı şık lık la rı ba ha ne eden İm pa ra tor

Ha ile Se las sie, Erit re'yi Eti yop ya top rak la rı na kat tı ğı nı ilan et -

ti. Se las sie dö ne miy le bir lik te Müs lü man la ra kar şı bü yük

bir bas kı ve iş ken ce po li ti ka sı baş la tıl dı. Eti yop ya re ji mi -

ne kar şı ko yan pek çok Müs lü man kat le dil di. 

Eti yop ya'nın şid det ve te rör uy gu la ma la rı nın ne ti ce -

sin de, 1967'den 70'le rin ba şı na dek yüz  bin ler ce Erit re li

yurt la rın dan sü rül dü. Ta ri hin en ka la ba lık mül te ci grup -

la rın dan bi ri ni oluş tu ran bu in san lar ka dın, ço cuk, yaş lı

de me den ölü me ter k e dil di ler. Bu du ru mu, yö ne ti min

uy gu la dı ğı yan lış ta rım po li ti ka la rı so nu cu 200 bi ne

ya kın in sa nın da kıt lık tan öl me si iz le di. 

Tüm bu ge liş me ler ne ti ce sin de Ha ile Se las sie yö ne ti mi 1974'de ya pı lan bir

dar be ile dev ril di. Mark sist gö rü şe sa hip bir cun ta nın yö ne ti mi ele ge çir me si

Müs lü man lar açı sın dan her han gi bir de ği şik li ğe ne den ol ma dı. Fa şist bir dik ta -

tör lü ğün ye ri ne Mark sist bir dik ta tör lük ku rul muş tu. Müs lü man lar için yi ne

bas kı, yi ne iş ken ce, yi ne gö zal tı lar, yi ne zor luk ve sı kın tı lar de vam et ti. 

Ha ile Se las sie'nin ha le fi Mark sist Men gis tu Haile-Mariam, yö ne ti mi bo yun -

ca tam an la mıy la bir şid det po li ti ka sı iz le di. Sa de ce ken di si ne mu ha lif olan gö -

rü şü yok et mek le kal ma dı, yö ne tim de kal dı ğı 17 yıl içe ri sin de ül ke nü fu su nun

da bü yük bir ço ğun lu ğu nu yok et ti. Böl ge de sü re ge len an ti-İs la mi çiz gi yi, ge -

nel ola rak tüm ül ke üze rin de te rör uy gu la yan Men gis tu da de vam et tir di. Men -

gis tu'nun 17 yıl sü ren Mark sist yö ne ti mi es na sın da 10 bin ca mi yı kıl dı, yak la şık

500 bin Müs lü man ça re yi Su dan'a sı ğın mak ta bul du. Bir o ka dar Müs lü man ise

So ma li'ye il ti ca et ti. Ma yıs 1991'de Eti yop ya yö ne ti mi bir kez da ha el de ğiş tir di,

an cak Men gis tu'nun ge ri de bı rak tı ğı bi lan ço ol duk ça ağır dı: 

-60 bin ço cuk sa kat ve 45 bin ço cuk da ana-ba ba sız kal mış tı, 
-750 bin mül te ci var dı ve bun la rın 500 bi ni Su dan'da aç lık sı nı rın da ya şa -

mak tay dı, 
-Nü fu sun %80'i gı da yar dı mı na muh taç tı, 
-48 bin ki şi ye bir dok tor düş mek tey di ve ül ke de or ta la ma ya şam sü re si 46

yıl idi... 
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Ha ile Se las sie



Etiyopya Rejimine İsrail Desteği
Sa hip ol du ğu sos yo-eko no mik ve jeo-stra te jik öne mi ne rağ men bu gün ha la

dün ya nın en yok sul böl ge le rin den bi ri olan Erit re top rak la rın da yıl lar dır kar ga -

şa, anar şi, ça tış ma ve sa vaş la rın din me me si nin ne den le rin den bi ri de, ABD ve İs -

ra il gi bi böl ge po li ti ka sı nı be lir le yen ül ke le rin Erit re ile il gi li stra te ji le ri dir. 

İs ra il Hay fa Üni ver si te si pro fe sör le rin den Ben ja min Be it-Hal lah mi "The Is -

ra eli Con nec ti on: Who Is ra el Arms and Why" (İs ra il Bağ lan tı sı: İs ra il Ki mi Ne den Si -

lah lan dı rı yor?) ad lı ki ta bın da, ken di ül ke si nin dün ya nın dört bir ya nı na uza nan

fa ali yet le ri ni "İs ra il'in dün ya sa va şı" ola rak yo rum la mak ta dır. Üs te lik Ku düs

İb ra ni Üni ver si te si'nden Is ra el Sha hak'ın söy le di ği gi bi, "İs ra il, İs la mi düş ma na

kar şı gi ri şi le cek olan sa vaş ta Ba tı'nın ön cü lü ğü nü yap mak he de fin de dir."34

İs ra il'in, Erit re'de ha len bi ri si Dah lak ada la rın da, bi ri si de Su dan sı nı rı na ya -

kın Ma hel Agar dağ la rın da ol mak üze re stra te jik ola rak son de re ce önem li iki

üs sü bu lun mak ta dır. İs ra il'in Eti yop ya ile sı cak iliş ki ler kur ma sı ise 1950'li yıl lar -
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Mark sist Men gis tu re ji mi nin he def le ri nin

ba şın da  ca mi ler geliyor du.

On bin ler ce ço cu ğun sa kat kal dı ğı, yüz

bin ler ce in sa nın mül te ci du ru mu na düş -

tü ğü Eti yop ya'da hal kın %80'i gı da yar dı -

mı na muh taç du rum da. 



da baş la dı. 1952'de si vil ti ca ret iliş ki le riy le baş la yan İs ra il-Eti yop ya it ti fa kı,

1956'da bir İs ra il tem sil ci si nin İm pa ra tor Ha ile Se las sie ve yar dım cı la rı ile gö rüş -

me ye baş la ma sıy la bir lik te en üst dü zey de yü rü tü len bir di ya log ha li ne gel di.

Böl ge de ra di kal ha re ket le ri ve söz de "Hı ris ti yan Eti yop ya lı la ra sal dı ran ve baş -

kal dı ran Müs lü man la rı bas tır mak" ama cıy la İs ra il, Se las sie yö ne ti mi ne hem si -

lah yar dı mı yap ma ya, hem as ke ri is tih ba rat sağ la ma ya, hem de Se las sie'nin or -

du su nu "halk ha re ket le ri ni bas tır ma" ko nu sun da eğit me ye baş la dı. Prof. Hal lah -

mi, Eti yop ya-İs ra il it ti fa kı nın ide olo jik te me li ni ise şu söz le ri ile di le ge ti ri yor du: 

Bu it ti fa kın ar ka sın da ya tan ide olo jik te mel, Eti yop ya lı la rın İs ra il li le ri de yi ne ken -

di le ri gi bi 'teh dit kar Müs lü man de ni zi nin or ta sın da ken di güç le ri ni ko ru ma ya ça lı -

şan ce sur bir halk' ola rak gör me le riy di.35

Hal lah mi'nin ki ta bın da an lat tı ğı na gö re, Erit re'de ki ayak lan ma la rı bas tır -

mak üze re Se las sie ta ra fın dan ku rul muş olan "Acil Du rum Po li si" ad lı 3.100 ki -

şi lik bir kontr ge ril la ti mi özel ola rak İs ra illi uz man la rı n eği ti min den geç miş -

ti. Hat ta 1971'de Ge ne ral Ha im Bar-Lev ko mu ta sın da ki as ker le rin Eti yop ya zi ya -

re ti nin ar dın dan, Eti yop ya stra te jik öne mi ol duk ça yük sek iki ada yı -Ha lep ve

Fa tı ma ada la rı- İs ra il do nan ma sı nın kul la nı mı na aç mış tı. El bet te Erit re li Müs lü -

man lar da kar şı kar şı ya ol duk la rı it ti fa kı ta nı yor lar dı. Erit re li Müs lü man güç le -

rin li de ri Ebu Ha lid, 1970 Tem mu zu'nda ken di siy le ya pı lan ve Türk ba sı nın da

da yer alan bir rö por taj da bu ger çe ği şöy le di le ge tir mek tey di: 

Şu an da Eti yop ya ve İs ra il ka der bir li ği et miş ler dir. Müs lü man la rı bo ğaz la yan Ha -

beş as ker le ri ni İs ra il li su bay lar ye tiş ti ri yor lar... 5 Ha zi ran 1967 sa va şı, Aka be Kör -
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Eti yop ya ve Erit -

re'nin geç miş re -

jim le riy le İs ra il

Dev le ti'ni or tak

pay da da bir leş ti ren

tek bir un sur ol -

muş tur: 

An ti-İs la mi çiz gi.



fe zi'nin Mı sır ta ra fın dan ka pa tıl ma sı ba ha ne siy le çık mış tı. İs ra il, Do ğu ale miy le

yap tı ğı ti ca re tin ka pı sı olan El yat Li ma nı'nı ve Aka be Kör fe zi'ni da ima açık gör mek

is ter. Biz Erit re'yi ba ğım sız lı ğı na ka vuş tu rur sak Kı zıl de niz'in gü ne yin de Gü ney Ye -

men ile bir lik te bu su yo lu nu İs ra il'e ka pa ta bi li riz. İş te İs ra il bu en di şe ile Eti yop ya -

lı la ra yar dım edi yor. 36

Eti yop ya lı ko man do ve kontr ge ril la bir lik le ri ni eği ten İs ra il li uz man lar Ha -

ile Se la s sie'ye ül ke için de ki ik ti da rı nı ko ru ma sı için de bü yük des tek ol du lar. İs -

ra il or du su es ki üst dü zey yet ki li si Ge ne ral Ma tit ya hu Pe led'e gö re, Ad dis Aba -

ba'da ki giz li po lis üze rin de et ki sa hi bi olan İs ra il li ajan lar sa ye sin de Ha ile Se la s -

sie üç ay rı dar be gi ri şi min den kur tul muş tu. 

Ancak 1974'te Selassie'yi devirmek amacıyla yapılan Marksist darbeye karşı

İsrail ajanları fazla bir müdahalede bulunmadılar. Çünkü yeni rejim de onların

istediği standartlara uygun bir rejim olacak ve Eritre Müslümanlarına karşı

yürütülen savaşı devam ettirecekti. Prof. Hallahmi'nin ifadesiyle, "Etiyopya ile

İsrail arasında devam eden ilişki, iki ülkenin bölgedeki İslami gruplara olan kar-

şıtlığına dayanıyordu."37

Ni te kim Mark sist Men git su dö ne min de de İs ra il li uz man la rın Eti yop ya top -

rak la rın da ki ça lış ma la rı tüm hı zıy la de vam et ti. İs ra il li uz man lar Eti yop ya lı

kontr ge ril la tim le ri ni eğit me yi, Eti yop ya re ji mi ne si lah sev ki ya tı yap ma yı sür -

dür dü. An ti-İs la mi te mel üze ri ne otur tu lan bu it ti fak, 1990 yı lın da İs ra il'in "ay rı -

lık çı mi li tan la ra" kar şı kul la nıl ma sı için Eti yop ya re ji mi ne mis ket bom ba la rı gön -

der me siy le da ha da güç len di. 

Erit re'nin Ba ğım sız lı ğı Zul mü Or ta dan Kal dır ma dı
Do ğu Blo ku'nun yı kıl ma sı, Eti yop ya'da ki ko mü nist Men gis tu re ji mi nin de

so nu nun gel di ği ni gös te ri yor du. Ni te kim, Is sa yas Afe wor qi ve Me les Ze na vi gi -

bi isim le rin ön der li ğin de ge li şen mu ha le fet, ko mü nist yö ne ti mi 1991 yı lın da de -

vir di. Yö ne ti me ge çen Me les Ze na vi, Erit re hal kı nın ba ğım sız lık ta lep le ri kar şı -

sın da faz la da ya na ma dı ve 25 Ni san 1993'de ger çek leş ti ri len halk oy la ma sı ne ti -

ce sin de Erit re, Eti yop ya'dan ay rı lıp ba ğım sız lı ğı nı ka zan dı. 

Ba ğım sız lık la bir lik te, Is sa yas Afe wor qi, Erit re'nin ye ni li de ri ola rak or ta ya

çık tı. An cak Afe wor qi'nin ik ti da rıy la bir lik te, hem iç hem de dış po li ti ka da cid -

di so run lar oluş tu. Uy gu la ma la rıy la dik ta tör Men gis tu'nun ka tı re ji mi ni ha tır la -

tan Afe wor qi tüm ül ke ça pın da din dar la ra kar şı bü yük bir te rör es tir me ye baş -
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la dı. Hem Dev let Baş kan lı ğı nı hem de par la men to baş kan lı ğı nı üst len miş olan

Afe wor qi'nin bas kı sı, Erit re mu ha le fe ti ni si lah lı mü ca de le ye sevk et ti. Bu yüz -

den özel lik le ül ke nin dağ lık ke sim le rin de mu ha le fet güç le riy le Erit re as ker le ri

ara sın da yo ğun ça tış ma lar baş la dı.

Afe wor qi dö ne min de özel lik le Müs lü man hal ka kar şı ya pı lan zu lüm de had

saf ha ya çık tı. Yar gı sız in faz lar, sor gu suz su al siz ger çek leş ti ri len idam lar bir bi ri -

ni iz le di. İs la mi okul lar ka pa tıl dı, ca mi ler yı kıl dı, Arap ça res mi dil ol mak tan çı -

ka rıl dı, yüz  bin ler ce in san evi ni ter k e dip kom şu ül ke Su dan'a sı ğın dı. Üs te lik

yö ne ti mi eleş tir me ye kal kı şan her kes de Afe wor qi'nin te rö rün den na si bi ni al dı. 

Afe wor qi hem ken di va tan daş la rı na kar şı za lim bir poli ti ka iz le di, hem de

kom şu la rı na kar şı mü te ca viz gi ri şim ler de bu lun du. Hat ta Erit re'yi, kom şu la rı

Ye men ve Ci bu ti ile sa va şın eşi ği ne ge tir di, bir di ğer kom şu su olan Su dan'a kar -

şı zalim bir po li ti ka iz le di. Hat ta ay nı karşıt tav rı nı si ya si ve stra te jik pek çok or -

tak po li ti ka sı bu lu nan Eti yop ya'ya kar şı da kul lan dı ve Eti yop ya top rak la rı nı iş -

gal et ti. Afe wor qi'nin Eti yop ya iş ga li, 18 Ha zi ran 2000 ta ri hin de im za la nan ateş -

kes an laş ma sı na ka dar yüz  bin ler ce in sa nın ev siz ve yurt suz kal ma sı na, on  bin -

ler ce si nin ölü mü ne, uy gu la nan eko no mik am bar go lar ne ti ce sin de de bin ler ce si -

nin aç lık sı nı rın da ya şa ma sı na ne den ol du. 

Erit re'de Son Du rum
Eti yop ya ile Erit re ara sın da 1999 yı lın da baş la mış olan sı nır ça tış ma sı 18 Ha -
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Eti yop ya lı ko man do ve kontr ge ril la

bir lik le ri ni eği ten İs ra il li uz man lar,

Ha ile Se la s sie'ye ül ke için de ki ik ti -

da rı nı ko ru ma sı için bü yük des tek

ol du lar. 



zi ran 2000 ta ri hin de Af ri ka Bir li ği Ör gü tü'nün gi ri şim le ri sonucunda ateş kes ile

ne ti ce len di. An cak her iki ta ra fın da, için de bu lun duk la rı eko no mik dar bo ğa za

ve halk la rı nın aç lık sı nı rın da ya şı yor ol ma sı na rağ men, mil yon lar ca do lar la rı nı

sa va şa ya tır ma la rı ol duk ça şa şır tı cı dır. Bu ça tış ma lar es na sın da li man lar, elekt -

rik sant ral le ri ve ha va alan la rı gi bi bir ül ke için son de re ce önem li olan alt ya pı

ku rum la rı yer le bir ol muş, yüz   bin ler ce in san gö çe zor lan mış ve mil yon lar ca do -

lar lık ha sar mey da na gel miş tir. Bu ça tış ma lar da böl ge

hal kı nın faz la sıy la ih ti ya cı olan bir mil yar do la ra ya kın

kay nak, si lah te mi ni için te lef edil miş tir. Böy le ce her

iki si de İs ra il müt te fi ki olan ta raf lar hem İs ra il li ve

Ame ri ka lı si lah üre ti ci le ri için iyi bir pa zar ol muş hem

de dün ya ka mu oyu nun dik ka ti nin sa va şa yö nel me si

iti ba rı ile nü fus la rı da hi lin de bu lu nan Müs lü man la ra

yap tık la rı zu lüm le ri giz le ye bil miş ler dir. 

Bu gün, bu zu lüm da ha da şid det le ne rek de vam

et mek te dir. Erit re'de Müs lü man la rın hiç bir ge rek çe

gös te ril me den gö zal tı na alı nıp tu tuk lan ma la rı, ada let -

siz mah ke me ler de yar gı la nıp idam la ce za lan dı rıl ma la -

rı, yar gı sız in faz lar ya pıl ma sı, ül ke de her tür lü mu ha -

le fe tin ya sak ol ma sı ne de niy le Müs lü man la rın dü şün -

ce le ri ni öz gür ce di le ge ti re me me le ri, iba det et me öz -

gür lük le ri nin kı sıt lan ma sı, Müs lü man nü fus ara sın da

ka yıp la rın sa yı sı nın gün geç tik çe art ma sı gi bi bas kı,

şid det ve sin dir me po li ti ka la rı tüm hı zıy la de vam et -

mek te dir. Müs lü man la rın ço cuk la rı na di ni eği tim ve -

re cek le ri okul lar ka pa tıl mak ta, iba det le ri ni ya pa cak la -

rı ca mi ve mes cid le ri yı kıl mak ta dır. On bin ler ce Müs -

lü man gö çe zor lan mak ta, yö ne ti min zul mün den ka çan

bir mil yo na ya kın mül te ci ev le rin den uzak ta, aç lık ve

kıt lık için de ya şam la rı nı ida me et tir me ye ça lış mak ta -

dır. 

Kuş ku suz bu za lim uy gu la ma lar ta rih bo yun ca

Müs lü man la ra ya pı lan hak sız ve ada let siz uy gu la ma -

la rı bir kez da ha ha tır lat mak ta dır. Ku ran'da za lim yö -

Harun Yahya (Adnan Oktar)

151



İNSANLAR AÇLIK
ÇEKERKEN, 
PARALAR SİLAHLARA
GİDİYOR...

Eti yop ya ile Erit re ara sın da sı nır ça tış ma sı 2000 yılında

sona erdi. An cak her iki ta ra fın da, için de bu lun duk la -

rı eko no mik dar bo ğa za ve halk la rı nın aç lık sı nı rın da

ya şı yor ol ma sı na rağ men, mil yon lar ca do lar la rı nı sa -

va şa ya tır ma la rı ol duk ça şa şır tı cı dır. 



ne ti ci le rin ka rak ter le ri nin her dö nem de ay nı ol du ğu bil di ril miş tir. Bun la rın,

halk la rı na kar şı uy gu la dık la rı bas kı cı yön tem ler, boz gun cu ka rak ter le ri, ka dın -

la ra, er kek ço cuk la rı na yap tık la rı şid det li zu lüm hiç de ğiş me miş tir. Hat ta "Biz

bun lar dan ön ce ni ce ne sil ler yı kı ma uğ rat tık ki on lar, zor ba ca ya ka la mak ba -

kı mın dan ken di le rin den da ha üs tün dü ler..." (Kaf Su re si, 36) aye tin de bil di ril -

di ği gi bi ço ğu za man geç miş te ki ler zor ba lık ba kı mın dan bu gün kü ler den da ha

şid det li dir ler. Ku ran'da bah si ge çen za lim yö ne ti ci ler den bi ri de Fi ra vun'dur: 

Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve ora nın hal kı nı

bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir bö lü mü nü güç ten dü şü rü -

yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o,

boz gun cu lar dan dı. (Ka sas Su re si, 4)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi Fi ra vun ken di kav mi ne zul met miş, çok şid det li

iş ken ce le re uğ rat mış tır. An cak unut ma mak ge re kir ki, Ku ran'da yer yü zün de bü -

yük le nip, za lim lik ya pan la rın dün ya da bir aşa ğı lan ma, ahi ret te ise çok bü yük

bir azap la kar şı lık gö re cek le ri bil di ril mek te dir. Geç miş te ki le rin yap tık la rı zu lüm

ve zor ba lık lar na sıl kar şı lık bul duy sa, bu gün kü ler de Al lah'ın son suz ada le ti ile

kar şı lık bu la cak tır. Al lah aye tin de  in kar cı la rın so nu nu şu şe kil de bil di rir:

Yol, an cak in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız ye re 'te ca vüz ve hak sız -

lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne dir. İş te bun la ra acık lı bir azab var dır. (Şu ra Su -

re si, 42)
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Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımız-

dan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu

önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil

miydi?... (Hud Suresi, 116)



İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

i ta bın ilk bö lü mün de sö mür ge ci

dev let le rin yap tık la rı bü yük "yağ -

ma la ma"nın Af ri ka ül ke le ri nin tüm

kay nak la rı nı ku rut tu ğu na ve bu ül -

ke le ri çok bü yük bir se fa le tin eşi ği ne ge tir di -

ği ne dik kat çek miş tik. Af ri ka lı halk la rı kendi-

lerince "ev rim sü re ci ni ta mam la ma mış il kel

bir ırk" ola rak ka bul edip, ken di le rin de bu ül -

ke le ri sö mür me hak kı gö ren Ba tı lı dev let ler,

özel lik le de Müs lü man halk la ra kar şı çok bü -

yük bir zu lüm ger çek leş tir miş ler dir. Bu zu -

lüm 15. yüz yıl dan 19. yüz yı la ka dar açık bir

şe kil de ya pı lır ken, 20. yüz yıl da giz li den giz li -

ye de vam et miş tir. 

İn gil te re ve Fran sa gi bi sö mür ge ci güç -

ler, Af ri ka'da ki ko lo ni le ri ni da ha faz la el le rin -

de tu ta ma dık la rın da bu böl ge den çe kil miş,

ÇAD
Sömürgeci Fransa'nın Yok

Etmeye Çalıştığı 
Müslüman Ülke
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an cak dev let yö ne ti mi ni ken di le ri -

ne ya kın "kuk la yö ne tim le re" dev -

ret miş ler dir. Sö mür ge ci sis tem bu

po li ti ka sa ye sin de üs tü ka pa lı ola -

rak sür müş tür. Gü nü müz de Af ri ka

ül ke le ri nin bir kıs mın da es ki sö -

mür ge ci dev let ler le ya kın iliş ki

için de olan yö ne tim ler ik ti dar da dır

ve bu kez zu lüm bu ki şi le rin eliy le

yü rü tül mek te dir. Bu kuk la yö ne -

tim ler ço ğu za man ül ke nü fu su nun

kü çük bir bö lü mü nü oluş tu ran Hı -

ris ti yan ya da di ğer din le re men sup

azın lık lar ol muş tur. Bu azın lık hü -

kü met le ri Ba tı lı dev let ler den al dık -

la rı des tek le Müs lü man halk la ra kar şı çok bü yük bas kı lar yap ma ya de vam et -

miş ler dir. Bu nun ne ti ce sin de de ço ğun lu ğu oluş tu ran Müs lü man lar la azın lık yö -

ne tim ler ara sın da bü yük iç sa vaş lar çık mış, ül ke ler ka osa sü rük len miş tir. Bu gün

pek çok ül ke de bu ça tış ma lar de vam et mek te dir.

Sö mür ge ci dev let le rin iz le dik le ri bir di ğer yön tem ise, din dar lık kis ve si al -

tın da hal kın sem pa ti si ni top la yan, ger çek te ise di ni de ğer le re kar şı olan li der le ri

ik ti da ra ge tir mek ol muş tur. Bu hü kü met ler her ne ka dar Müs lü man ol duk la rı nı

id dia et se ler de, Müs lü man hal ka kar şı çok bü yük bir zu lüm uy gu la mış ve onla-

rın dini gereklerini yerine getirmelerini engellemişlerdir. Bu zul mün en açık ör -

nek le ri Tu nus, Ce za yir gi bi ül ke ler de ya şan mak ta dır. Bu ül ke ler de gö rü nüş te

Müs lü man yö ne tim ler ik ti dar da dır. Oy sa Müs lü man hal ka kar şı şid det li bas kı

ve ezi yet ler, yi ne bu yö ne tim ler ta ra fın dan yü rü tül mek te dir. 

Çad da, Ce za yir ve Tu nus'a ben zer bir ta ri he sa hip tir. Yıl lar bo yun ca sü ren

sö mür ge ci lik dö ne mi nin son ra sın da ba ğım sız lık ka zan mış, an cak bu nun ar dın -

dan yıl lar ca sü ren iç sa vaş ve bit mek bil me yen bir ka os baş la mış tır.
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Çad'ın Sö mür ge Ta ri hi
1086 yı lın da Ka num Kral lı ğı'nın İs la mi ye t'i ka bul et me siy le Müs lü man olan

Çad, 16. yüz yı la ge lin di ğin de böl ge nin en zen gin ve en güç lü ül ke le ri nin ara sın -

day dı. An cak 19. yüz yıl da iç bö lün me ler le za yıf la yan kral lık, 1900'de Fran sız -

ların iş ga li ne uğ ra dı ve Fran sa Çad'ı di ğer sö mür ge le ri ne bağ la dı. 

İş te bu an dan iti ba ren sö mür ge ci Fran sız kuv vet le ri nin Müs lü man hal ka ve

İs lam di ni ne kar şı sa va şı baş la dı. Bu sa vaş ta her tür lü in san lık  dı şı uy gu la ma ya,

zu l me, bas kı ya ve şid de te yer var dı. İlk he def, Çad hal kı nın İs la mi kim li ği ni yok

et mek ve ye ri ne da ha ön ce üze rin de dur du ğu muz ma ter ya list ve din siz bir kim -

lik yer leş tir mek ti. Bu amaç la böl ge de ki bü tün ca mi ler, Ku ran kurs la rı, med re se -

ler, din eği tim mer kez le ri, di ni ce mi yet ler, kü tüp ha ne ler yı kıl dı. İş gal ci Fran sız

güç le ri İs la mi eği ti mi ya sak la ya rak, Müs lü man la rın din le ri ni öğ ren me le ri ne en -

gel ol du lar. Bü tün di ni va kıf ve ce mi yet le ri ka pat tı lar. Bu ra da gö rev ya pan öğ -

ret men ler, imam lar ve öğ ren ci le rin bir ço ğu mah kum edil di. Ba zı la rı ya pı lan bas -

kın lar da şe hit ol du lar, ba zı la rı da çö le ve dağ la ra kaç mak zo run da kal dılar. Tu -

tuk la nan din bil gin le ri nin ço ğu ha pis ha ne ler de ya boğ du ru la rak ya da sa tır lar la

doğ ra na rak iş ken ce al tın da öl dü rül müş tü. Ye ni açı lan okul lar da ise, sa de ce
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1900'den 1960'a kadar süren Fransız işgali sırasında her türlü insanlık dışı uygula-

maya, zulme, baskı ve şiddete yer vardı. Fransız kuvvetleri Çad halkına ve İslam

dinine karşı tanklar, tüfekler ve bombalarla savaş açmıştı. Bağımsızlık sonrasında

ise zulüm Fransa'ya yakın Çad yönetiminin eliyle devam ettirildi.



Fran sız as ker le ri nin ço cuk la rı oku ya bil mek te, on lar için dis pan ser ler ve eğ len ce

sa lon la rı açıl mak tay dı. Hal kın sağ lık so run la rı ile il gi le nen kim se ise yok tu. 

Ül ke de bu lu nan Müs lü man ay dın lar ve zu lüm den kur tul mak is te yen halk

çe şit li ül ke le re sı ğın mak zo run da kal dılar. Ba zı İs lam alim le ri çı rıl çıp lak şe hir

mer kez le rin de do laş tı rı lı yor, ka dın la rın şe ref le ri ile alay edi le rek, par ça par ça

edi lip öl dü rü lü yor du. Her tür lü iba det ve di ni top lan tı, re ji me kar şı suç ka bul

edil mek tey di. 1917 yı lın da Çad'da ki Fran sız yö ne ti mi, al çak ça bir kat li am ger -

çek leş tir di. Di ni ha ya tın ye ni den dü zen len me si ama cıy la bir kon fe rans dü zen le -

di ği ni açık la ya rak ül ke de ki tüm İs lam alim le ri ni da vet et ti. Da ve te çok sa yı da

Müs lü man alim ka tıl dı. An cak bir Fran sız ko mi ser, el le rin de sa tır lar, kı lıç lar, şiş -

ler bu lu nan yüz ler ce cel lat ge tir miş ti. Et raf si vil halk tan tec rit edil miş, as ke ri bir -

lik ler va zi yet al mış lar dı. Komp lo an la şıl dı ğın da ise iş iş ten geç miş ti. Her ta raf

ke sil miş ve doğ ran mış in san ce set le ri ile dol du. Ba ra ka kan gö lü ne dön dü. Vah -

şi Fran sız as ker le ri el le rin de sa tır lar la za fer çığ lık la rı atı yor lar dı. 

Halk ile Fran sız as ke ri kuv vet le ri ara sın da ki ça tış ma lar çok uzun yıl lar sür -

dü. Bu mü ca de le ler so nu cun da 1960 yı lın da, Çad ba ğım sız lı ğı nı ka zan dı. An cak

ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma sı, ay nı di ğer Af ri ka ül ke le rin de ol du ğu gi bi, hal kın ba -

rı şa ve hu zu ra ka vuş ma sı an la mı na gel mi yor du. Çün kü Müs lü man ço ğun lu ğun

ya şa dı ğı ül ke nin ba şı na, es ki sö mür ge ci Fran sa ile sı kı bağ lar içe ri sin de olan Çad

İle ri ci Par ti si'den bir Hı ris ti yan ge ti ril di. 

Ye ni yö ne tim bas kı ve zu lüm ko nu sun da Fran sa'nın yo lu nu iz li yor du.

Fran sa'ya ya kın lı ğı ile ta nı nan Fran ço is Tom bal ba ye'nin hem Cum hur baş kan lı -

ğına hem de Baş ba kan lı ğa ge ti ril me si, Müs lü man halk ara sın da çok bü yük bir

tep ki oluş tur du. Bu tep ki yi di le ge ti ren Çadlı Müs lü man ay dın la rın öl dü rül me -

si üze ri ne ül ke ça pın da ayak lan ma lar baş gös ter di. Ar dın dan Müs lü man la ra yö -

ne lik bir tas vi ye ope ras yo nu baş la dı. Mı sır lı ya zar İma düd din Ha lil, Af ri ka Dra -

mı ad lı ki ta bın da olay la rı şöy le an la tır:

... 22 Mart 1963'te Çad ka bi ne sin de de ği şik lik ya pı la rak bü tün Müs lü man ba kan lar

gö rev den alı na rak, yer le ri ne Müs lü man ol ma yan lar atan dı. Es ki Dı şiş le ri Ba ka nı

ül ke dı şı na sür gü ne gön de ril di, ay nı gün Cum hur baş ka nı ta ra fın dan Baş Yar gıç,

Dev let Ba ka nı, Ada let Ba ka nı ve Va tan Der ne ği Baş ka nı ve birçok ta nın mış şah si -

ye tin tu tuk lan ma sı için emir ve ril di. Bun lar tu tuk la ma lar dan 35 gün son ra mah ke -

me ye çı ka rıl dı lar. Mah ke me nin ver di ği ka ra ra gö re, Baş Yar gıç gö rev den alı nıp, as -

li va tan daş ol ma dı ğı ge rek çe si ile sı nır  dı şı na sü rü le cek, bü tün mal la rı na el ko nu la -
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cak ve di ğer tu tuk lu la rın da tu tuk lu lu ğu de vam ede cek ti. Bu

olay lar dan son ra Cum hur baş ka nı İs la mi ha re ke te kar şı bas -

kı ve şid det yön tem le ri uy gu la ma ya baş la dı. Bu da 1.000 ki -

şi nin ölü mü ne ve bin ler ce ki şi nin ya ra lan ma sı na yol açan

bir halk ayak lan ma sı na ne den ol du. Bu nun ar dın dan for ma -

li te yi uy gu la mak tan iba ret gös ter me lik bir mah ke me he ye ti

ku rul du. Bu ra da İs la mi Ha re ke tin li der le ri ve es ki ba kan lar

yar gı lan dı. Mü eb bet le 15 yıl ara sın da de ği şen hür ri ye ti bağ la -

yı cı ha pis ce za la rı ve ril di. Çad'da ki bu hu zur suz luk ve hoş nut -

suz luk ha va sı gü nü mü ze ka dar sü rüp gel mek te dir.38

İsrail'in Çad İç Savaşındaki Rolü
Politik istikrarsızlık, ülkenin ilk Devlet Başkanı François Tombalbaye'nin

1975 yılında bir suikastte öldürülmesiyle büyüdü ve 1980 yı lın da baş la yan iç sa -

vaş ile da ha da kö tü bir bo yu ta ulaş tı. Bu iç sa va şın iki ta ra fı var dı: Bir ta raf ta ül -

ke nin ku ze yin de ki Müs lü man lar yer alı yor du, di ğer yan da da ül ke nin gü ne yin -

de ki Ban tu böl ge sin de ya şa yan Hı ris ti yan lar ve ye rel din le re bağ lı ka bi le ler...

An cak bu iç sa vaş, ço ğu Üçün cü Dün ya ül ke sin de ol du ğu gi bi ger çek an lam da

bir "iç" sa vaş de ğil di. Çün kü dış güç ler ak tif ola rak ta raf tut mak tay dı lar. Bu dış

güç le rin ba şın da ise İs lam kar şı tı güç le rin her za man ya nın da olan İs ra il ge li yor -

du. İs ra il Müs lü man la ra kar şı gü ney de ki Ban tu la rın ya nın day dı. 

İç sa vaş ta ku zey li Müs lü man la rın li de ri Go uko uni Ou ed die idi. İşin il ginç

ya nı ise gü ney li Hı ris ti yan/put pe rest it ti fa kın ba şın da da bir söz de Müs lü ma -

nın, da ha doğ ru su "Müs lü man kö ken li" bir ki şi nin, His sene Hab ré'nin yer alı -

şıy dı... 

İs ra il, CIA ile bir lik te Hab ré güç le ri ni des tek le di ve on la ra Sov yet ya pı mı si -

lah lar ver di. 1983'de Çad'da İs ra il as ke ri da nış man la rı nın bu lun du ğu na da ir bir -

kaç ay rı kay nak tan alı nan ra por lar ya yın lan dı. Ağus tos 1983'de ise İs ra il li as ke -

ri uz man la rın, 2.500 Za ire as ke riy le bir lik te Hab ré güç le ri ni des tek le mek üze re

Çad'a gel di ği or ta ya çık tı. Fi lis tin hal kı na yö ne lik kat li am la rın baş ak tör le rin den

"Lüb nan Ka sa bı" Ari el Şa ron ise, Çad'da ki sa vaş sı ra sın da önem li bir gö rev üst -

le ni yor du. Ocak 1983'de Sa vun ma Ba kan lı ğı'ndan ay rıl ma dan he men ön ce,

Çad'a bir zi ya ret yap mış tı. Hal lah mi'nin yaz dı ğı na gö re, Şa ron'un bu zi ya re ti, İs -

ra il'in Çad mü da ha le si ni artır ma ya ha zır ol du ğu nun bir gös ter ge siy di.
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Hissene Habré 
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Fran sa'dan ar ke olog lar, bo ta nik, je olo ji ve da ha bir çok ko nu -

da ki uz man lar grup lar ha lin de Çad'a ge li yor ve in ce le me ler de

bu lu nu yor lar dı. Tes pit edi len ye ral tı kay nak la rı Fran sa'ya ak ta -

rı lı yor du. Bu nun so nu cun da tüm zen gin lik ler yi ti ril miş, is tik -

rar or ta dan kalk mış, yıl lar ca hu zur için de ya şa yan halk  bir iç

ça tış ma nın içi ne düş müş ve Çad ade ta bir yok luk lar ül ke si ha li -

ne gel miş ti.



Görüldüğü gibi, İsrail verdiği askeri ve siyasi destekle Müslümanların güç-

lenmesini engellemek için türlü yöntemler denemiştir. İç sa vaş son ra sı Çad'da

bir da ha hu zur ve ba rış sağ la na ma mış tır. Ge rek Fran sa'nın ge rek se İs ra il'in dış

mü da ha le le ri iç ça tış ma la rın şid de ti ni her gün bi raz da ha ar tır mış, Çad ade ta bir

dar be ler ül ke si ha li ne gel miş tir. Hü kü me tin, mu ha lif ha re ket le ri bas tır mak için

yap tı ğı kat li am lar ise ar dın da on bin ler ce mül te ci ve bin ler ce ölü bı rak mış tır. 

Çad'ın bu gün gel di ği du rum İs lam kar şı tı güç le rin bir ül ke yi ne ha le ge ti re -

bi le ce ği nin en açık ör nek le rin den bi ri dir. Tüm zen gin lik ler yi ti ril miş, is tik rar or -

ta dan kalk mış, yıl lar ca hu zur için de ya şa yan halk  bir iç ça tış ma nın içi ne düş müş

ve Çad ade ta bir yok luk lar ül ke si ha li ne gel miş tir. 

An cak unu tul ma ma lı dır ki bu, umut suz lu ğa ka pıl ma yı ge rek ti re cek bir du -

rum de ğil dir. Çün kü bu olum suz tab lo nun çok ko lay bir çö zü mü var dır. Çö züm

İs lam ah la kı nın in san lar ara sın da ka tık sız ca ya şan ma sı dır. Bu ger çek leş ti ği za -
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Siz den, fa zi let li ve var lık lı
olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra
ve Al lah yo lun da hic ret eden -
le re ver mek te ek silt me yap ma -
sın lar, af fet sin ler ve hoş gör -
sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la -
ma sı nı sev mez mi siniz? Al lah,
bağış layan dır, esir geyen dir.
(Nur Suresi, 22)



man asır lar dır hal lol ma yan tüm prob lem ler bi rer bi rer çö zü le cek, sa vaş la rın ve

ça tış ma la rın ye ri ni ba rış ve hu zur ala cak tır. İs lam ah la kı nın ha kim ol du ğu bir

or tam da ne bir hak sız lı ğın, ne de bir ada let siz li ğin ger çek leş me si müm kün ol -

ma ya cak tır. Çad'da ya şa nan tüm bu zu lüm ler de, biz le re bir kez da ha İs lam

dün ya sı nın maz lum du ru mu nu gös ter mek te ve bu du ru mu de ğiş tir mek için yü -

rü tü le cek fik ri mü ca de le nin ne ka dar acil ve ehem mi yet li ol du ğu nu ha tır lat mak -

ta dır. Af ri ka'nın uzak bir ül ke sin de ki Müs lü man lar, sırf Müs lü man ol duk la rı

için zu lüm gör mek te dir  ve bu durum, dün ya da ki tüm Müs lü man la rı il gi len di -

ren bir so rum lu luk tur. 

Tarih bo yun ca Müs lü man la ra zul met miş olan in kar cı li der le rin ve kad ro la -

rın yap tık la rı nın yan la rı na kar kal ma dı ğı nı da bil mek ge re kir. Dün ya da bü yük

bir ik ti dar sa hi bi ola rak öl müş de ol sa lar, ahi ret te ebe di azap la ce za lan dı rı la cak -

lar dır. Al lah'ın son suz ada le ti o in kar eden le rin üze rin de te cel li ede cek ve her bir

ki şi tüm ya pıp et tik le ri nin he sa bı nı ve re cek tir. Bu, Al lah'ın iman eden le re bir va -

adi ve ay nı za man da da bir müj de si dir. Al lah ayet le rin de şöy le bu yu rur:

Ger çek şu ki, mü'min er kek ler le mü'min ka dın la ra iş ken ce (fit ne) uy gu la -

yan lar, son ra tev be et me yen ler; iş te on lar için, ce hen nem aza bı var dır ve ya -

kı cı azap on la ra dır. (Bu ruc Su re si, 10)

Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu nu (aza ba kar -

şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö rün ce piş man lık la rı nı giz -

ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma dan ara la rın da ada let le hük me dil miş -

tir. (Yu nus Su re si, 54)
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İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

o ma li den di ğin de ço ğu in sa nın ak lı na

ga ze te ler de gör me ye alış tı ğı fe la ket

ha ber le ri ge lir. Mil yon lar ca in sa nın

kar şı kar şı ya kal dı ğı aç lık fe la ke ti, ko -

le ra gi bi sal gın has ta lık lar, su suz luk, iç ça tış -

ma lar, ka bi le sa vaş la rı, si ya si is tik rar sız lık

ade ta So ma li hal kı nın ha ya tı nın bir par ça sı ol -

muş tur. İn sa ni yar dım ör güt le ri nin yap tık la rı

yar dım lar hal kın için de bu lun du ğu du ru mu

çöz mek ten çok uzak tır; sa de ce an lık çö züm ler

içer mek te dir. Ül ke de ki hu zu ru sağ la ma ba ha -

ne siy le ya pı lan si ya si mü da ha le ler ise hu zur

ve ba rı şı sağ la mak tan zi ya de, ka osu ve ça tış -

ma la rı ar tır mak ta dır. 

So ma li'de ki bu ka osun te me li, sö mür ge -

ci lik dö ne mi ne ka dar uzan mak ta dır. Mek ke li

müş rik ler den ka çan Müs lü man la rın Ha be şis -

SOMALİ
İç Çatışmaların

Ortasındaki 
Fakir Ülke

S



tan'a hic ret et me siy le İs la mi yet 'le

ta nı şan So ma li, 19. yüz yıl da İn gil te -

re ta ra fın dan sö mür ge leş ti ril me ye

baş la dı. Bu dö nem den son ra Müs -

lü man So ma li hal kı sa vaş lar, ça tış -

ma lar, aç lık ve sal gın has ta lık lar gi -

bi fe la ket ler den kur tu la ma dı. 1884

yı lın da İn gi liz lerin Ku zey So ma -

li'yi, 1887'de İtal yan ların Gü ney So -

ma li'yi iş gal et me siy le di ğer pek

çok Müs lü man ül ke de ol du ğu gi bi

So ma li'de de zu lüm ve bas kı dö ne -

mi baş la mış tır. 

Uzun sü ren bir sö mür ge dö ne -

min den son ra 1960 yı lın da ba ğım -

sız lı ğı nı ka za nan So ma li'nin Cum hur baş kan lı ğı na Aden Ab dul lah ge ti ril di. An -

cak So ma li'de adil ve is tik rar lı bir yö ne tim ku rul ma sı na ve güç len me si ne izin ve -

ril me di. 1969 yı lın da bir dar be ile ik ti da rı ele ge çi ren Tüm ge ne ral Mu ham med

Siad Barre par la men to yu da ğı ta rak, tüm si ya si par ti le ri ka pat tı. Ger çek leş tir me -

ye ça lış tı ğı sos ya list dü zen için en bü yük fik ri mu ha le fe tin Müslümanlar ol du -

ğu nu dü şü nen Siad Barre, İs la mi ki tap la rın, der gi ve ga ze te le rin ya yın lan ma -

sı nı ya sak la dı. Ya sa ğa kar şı çı kan bir çok Müs lü man dü şü nür ve ali mi idam

et tir di.

1991'de ül ke de baş la yan iç ça tış ma la rın ar dın dan can gü ven li ği ge rek çe siy -

le ül ke yi ter k e den Barre'nin ar dın dan bü yük bir iç sa vaş baş la dı. İç sa vaş sı ra -

sın da ço ğun lu ğu Müs lü man 1 mil yon So ma li li çe şit li Af ri ka ül ke le ri ne göç et -

mek zo run da kal dı. 

Bir leş miş Mil let ler Ge nel Ku ru lu'nun 1992 yı lın da al mış ol du ğu bir ka rar la

ABD ko mu ta sın da 30 bin BM as ke ri So ma li'de bir üs kur du. Yer li halk tan yo ğun

bir tep ki alan BM, 1994 yı lın da So ma li'den çe kil mek zo run da kal dı. An cak ar dın -

da 7.000'den faz la ölü ve çok da ha bü yük bir ka osun içi ne düş müş bir ül ke bı ra -

kı yor du. 

Gü nü müz de ise böl ge de ka bi le ler ara sın da iç sa vaş çe şit li ara lık lar la sür -

mek te, her gün bu ne den le in san lar ha yat la rı nı kay bet mek te dir. 8 mil yon nü fu -
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BİR
YANDA
AÇLIK...

Mil yon lar ca in sa nın kar şı kar şı ya kal dı ğı aç lık fe la ke -

ti, ko le ra gi bi sal gın has ta lık lar, su suz luk, iç ça tış -

ma lar, ka bi le sa vaş la rı, si ya si is tik rar sız lık ade ta So -

ma li hal kı nın ha ya tı nın bir par ça sı ol muş tur. İn sa ni

yar dım ör güt le ri nin yap tık la rı yar dım lar hal kın için -

de bu lun du ğu du ru mu çöz mek ten çok uzak tır; sa -

de ce an lık çö züm ler içer mek te dir. Bugün Somali

halkının %75'i yetersiz beslenmektedir.



... BİR
YANDA 
İÇ SAVAŞ...



...BİR YANDA
DA BM
YARDIMI

Soma li'ye yar dım gö tür mek için

gi den BM as ker le ri, za man için de

hal ka ateş eden, iş ken ce uy gu la -

yan, zul me den düş man lar ha li ne

gel di ler. Ken di le ri ne yar dım ye ri -

ne kur şun yağ dı ran ya ban cı as -

ker le re So ma li hal kı ar tık hiç gü -

ven mi yor.



sa sa hip olan ül ke nin en bü yük so ru nu ise aç lık ve se fa let tir. 2000 yı lın da açık la -

nan BM Gı da ve Ta rım Ör gü tü FAO'nun ra po ru na gö re So ma li hal kı nın %75'i

ye ter siz bes len mek te ve ar dı ar dı na ge len sel fe la ket le ri ise ül ke yi çok da ha bü -

yük bir aç lı ğın eşi ği ne ge tir mek te dir. 

Unu tul ma ma lı dır ki, dün ya da aç lık ge nel ka na atin ak si ne çö züm süz bir

prob lem de ğil dir. Dün ya kay nak la rı nın eşit bir şe kil de da ğı tıl ma sı, ge liş miş ül -

ke ler de ki yük sek tek no lo ji nin tüm in san la rın hiz me ti ne su nul ma sı, ih ti yaç faz la -

sı üre ti len mal la rın is ra fı nın en gel le nip yar dım amaç lı kul la nıl ma sı çö züm yol -

la rın dan sadece bir kıs mı dır. An cak gü nü müz de aç lık, sal gın has ta lık lar gi bi so -

run lar da ke sin bir çö zü me ula şı la ma ma sı nın al tın da ya tan ne den, yi ne ben cil lik,

ki şi sel çı kar lar, hırs lar ve umur sa maz lık gi bi ah la ki bo zuk luk lar dır. 

Dün ya ya ha kim olan din karşıtı kül tür, in san la rı fe da kar lık ve yar dım se ver -

li ğe de ğil, ben ci lli ğe sü rük le mek te dir. Bu kül tür, bir top lu mun ken di için de aşı -

rı fa kir ler ve aşı rı zen gin ler mey da na ge tir di ği gi bi, dün ya nın ge ne lin de de aşı rı

fa kir ler ve aşı rı zen gin ler mey da na ge tir mek te dir. Al lah Ku ran'da yok sul la rı ve

muh taç la rı do yur ma yan, ak si ne on la rı hor gö ren in san mo de li nin "di ni ya lan la -

yan lar" ol du ğu nu şu şe kil de açık la mak ta dır:

Di ni ya lan la ya nı gör dün mü? İş te

ye ti mi itip-ka kan;  Yok su lu do -

yur ma yı teş vik et me yen odur.

(Ma un Su re si, 1-3)

Do la yı sıy la, dün ya nın kur -

tu lu şu da, di ni ya lan la yan de ğil,

di ne sa mi mi yet le ina nan ve di n

ahlakına gö re hük me den in san -

la rın yer yü zü ne ha kim ol ma sın -

da dır. Bu ne den le, İs lam dün ya -

sı nın güç len me si ve dün ya da söz

sa hi bi ol ma sı, maz lum Müs lü -

man lar için olduğu ka dar, dün -

ya nın di ğer maz lum in san la rı

için de bir kur tu luş ola cak tır.
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i bu ti, So ma li, Erit re ve Eti yop ya

ara sın da ka lan, pek çok in sa nın

adı nı da hi bil me di ği çok kü çük bir

Af ri ka ül ke si dir. An cak bu ül ke de

asır lar dır çok bü yük ka rı şık lık lar, sa vaş lar,

kat li am lar de vam et mek te, Müs lü man halk

sö mür ge ci lik dö ne min den bu ya na ça tış ma -

lar dan kur tu la ma mak ta dır. 

Ci bu ti böl ge si ne İs lam 7. ve 8. yüz yıl lar -

da gel di. 16. yüz yı lın baş la rı na ka dar, böl ge -

nin ye ga ne ha ki mi olan Müs lü man la rın elin -

de bu lu nan Ci bu ti yö re si, da ha son ra mil let le -

ra ra sı ti ca ret ve si ya set te bü yük bir güç ha li ne

ge len Por te kiz'in et ki ala nın da kal dı. Mı sır'ın

Os man lı ha ki mi ye ti ne geç me si üze ri ne için de

bu lun du ğu Af ri ka Boy nu zu'y la bir lik te Os -

man lı Dev le ti'ne ka tıl dı. 

İSLAM'IN
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Ci bu ti'nin asıl kan lı ta ri hi, Sü -

veyş Ka na lı'nın mil let le ra ra sı de niz

tra fi ği ne açıl ma sı ve Av ru pa dev let -

le ri nin Af ri ka ve As ya ül ke le ri ni

eko no mik, si ya si, as ke ri ve di ni

mak sat lar la he ge mon ya la rı al tı na

al ma ve sö mür ge ha li ne ge tir me ya -

rı şı na gir me le riy le baş la dı. İn gil te re

ve Fran sa, 19. yüz yı lın en bü yük

dev let le ri ola rak sö mür ge ci lik ve

ya yıl ma cı lık ala nın da bü yük bir re -

ka be te gi riş ti ler ve bu ara da İn gil te -

re Aden'e (1839) ve So ma li'ye (1869)

yer le şip, Kı zıl de niz'de ki ti ca ret yo -

lu nun de ne ti mi üze rin de önem li bir üs tün lük el de et ti. İş te bu aşa ma da Sü veyş

Ka na lı açı sın dan çok stra te jik bir nok ta da bu lu nan Ci bu ti çok bü yük önem ka -

zan dı. Fran sa, İn gil te re'nin bu avan taj lı du ru mu nu den ge le ye bil mek için Ci bu ti

kı yı sın da bir is ke le kur du. 1884 yı lı na ka dar çe şit li an laş ma lar ve söz leş me ler le

böl ge yi ta ma men eli ne ge çir di. 

Bun dan son ra ki yıl lar Ci bu ti hal kı için çok ka ran lık bir dö nem di. Müs lü -

man Ci bu ti hal kın da ül ke nin ge le ce ği ile il gi li çok bü yük bir gö rüş fark lı lı ğı var -

dı. So ma li asıl lı olan İşa alar So ma li Cum hu ri ye ti ile bir leş me yi sa vu nur lar ken,

Ci bu ti'nin ikin ci bü yük et nik top lu lu ğu olan Müs lü man Afar lar Fran sa'ya bağ lı -

lı ğı sa vu nu yor lar dı. Bu iki ay rı gö rüş ara sın da Fran sa'nın da tah ri kiy le ça tış ma -

lar şid det len di. So ma li ile bir leş me ta raf ta rı olan Müs lü man lar sa yı ca faz la ol ma -

la rı na rağ men, ül ke de 16 Mart 1967 yı lın da ya pı lan re fe ran du mun ne ti ce sin de

Fran sa'ya bağ lı kal ma ka ra rı alın dı. An cak Fran sa'nın bas kı sı ne de niy le sah te -

kar lık la rın ka rış tı ğı re fe ran dum son ra sı çok bü yük ça tış ma lar çık tı. Bu nun üze -

ri ne Fran sız bir lik le ri, Afar lar ve İşa alar ara sın da kan lı ha le ge len olay la ra mü -

da ha le ba ha ne siy le ül ke yi iş gal et ti ler, yer li hal kın çok bü yük bir bö lü mü öl -

dü rül dü, yüz bin ler ce si ül ke den sü rül dü. Bu ha re ket sı ra sın da İşa ala rın za yıf -

la ma sı üze ri ne Afar lar yö ne ti mi ele ge çir di ler. 

1977 yı lın da hal kın %97'si nin ba ğım sız lık yö nün de oy kul lan ma sıy la öz gür -

lü ğü ne ka vu şan Ci bu ti, bu ta rih ten iti ba ren dar be ler ül ke si ha li ne gel di. 1977 ve
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Resim de ilk ön ce te ca vü ze uğ ra yıp,

da ha son ra şid det li iş ken ce gö ren,

en son ola rak da üze ri ne ben zin dö -

kü lüp can lı can lı ya kı lan bir Müs lü -

man Ci butili kadın görül mek tedir.

(http://www.liberte-aref.com/fran-

cais/tortu.htm)

1991 se ne sin den bu ya na, Ci bu ti Ulu sal

Or du su nun gü ven lik güç le ri ül ke nin ku -

ze yin de çok bü yük sal dı rı lar ger çek leş tir -

di ler. Sa de ce in san la ra iş ken ce et mek le

kal ma yıp okul la rı, dis pan ser le ri yık tı lar.

Tüm tıb bi mal ze me le ri yok et ti ler. Hal -

kın su kay nak la rı nı tah rip edip, kor kunç

te ca vüz ve top lu soy kı rım la ra gi riş ti ler.

Bu re sim ler 1992 yı lın da ki sal dı rı lar dan

son ra ki du ru mu gös ter mek tedir. 



1991 yıl la rı ara sın da, 2.000 Müs lü man in san lık dı şı ve aşa ğı la yı cı mu ame le le re

ma ruz kal dı. Ci bu ti'de in san la rın, iş ken ce nin son de re ce kor kunç ve aşa ğı la yı cı

yön tem le ri ne ma ruz bı ra kıl dık la rı nı Am nesty In ter na ti onal'ın ra por la rın dan öğ -

re ni yo ruz. Dev let güç le ri ta ra fın dan yak la şık 7.000 ki şi hiçbir ma ze ret gös te ril -

me den tu tuk lan mış ve iş ken ce gör müş tür.39

Ha la Fran sa'nın eko no mik ve as ke ri de ne ti mi al tın da olan Ci bu ti Cum hu ri -

ye ti'nde 3.500 ki şi lik bir Fran sız si lah lı kuv ve ti gö rev yap mak ta dır.40 Cibuti'nin

ken di mil li or du su yok tur ve Fran sa'nın as ke ri ve sa ye ti ne bo yun eğ miş tir. Ba -

ğım sız lık son ra sı iç gü ven lik ten de uzun yıl lar bo yun ca Fran sa so rum lu ol muş -

tur. Bu nun yanı sıra Ci bu ti yö ne ti min de çok sa yı da Fran sız da nış man, ka tı lım cı

ve gö rev li bu lun mak ta dır. İf la sın eşi ğin de olan hü kü met, Av ru pa lı dev let le rin

des te ğiy le ayak ta dur mak ta dır.

Bugün Cibuti yıl lar dır sü ren sö mür ge yö ne ti min ar dın dan çok bü yük bir

se fa let ile kar şı kar şı yadır. Ku rak lık yü zün den çok sa yı da hay va nın te lef ol du -

ğu, bu yüz den de gı da sı kın tı sı nın baş gös ter di ği ül ke de pek çok in san da yeter-

siz beslenme nedeniyle ha ya tı nı kay be di yor.
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Yıl lar dır sü ren iç ça tış ma lar sı ra sın da Ci bu ti hal kı çok şid det li iş ken ce le re ma ruz kal dı. Bu iş ken ce ler den bi ri nin adı

"Pos ta" idi. İlk kez 1993 yı lın da Lac As sal kam pın da uy gu la nan iş ken ce de kur ba nı bir pla ka üze ri ne yüz üs tü ya tı rı -

yor, kol la rı nı be de ni ne sa bit li yor, yal nız ca yü zü bir çu ku run içi ne denk ge le cek şe kil de aşa ğı ya doğ ru sar kı tı yor lar -

dı. An cak yü zü ye re değ mi yor du. Da ha son ra omuz la rı na iki taş ko yu yor lardı ve bir sü re son ra tüm vü cut ağır lı ğı

omuz la ra bi ni yor ve omuz lar da ağ rı ol ma ya baş lı yordu. Bu iş ken ce nin ne ti ce sin de ki şi kol la rı nı yu ka rı kal dı ramaz

du ru ma ge li yordu. Bu ge le nek sel iş ken ce, re jim kar şıt la rına kar şı Cibuti or dusu tarafın dan uy gulanıyor. Resim deki

Afar lı da "Pos ta" isim li iş ken ceye maruz kalan bin ler ce Cibutiliden biridir. 

CİBUTİ REJİ-
MİNİN İŞKENCE
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u dan'ın en önem li so run la rın dan bi ri,

ül ke de on  yıl lar dır sü ren ku zey-gü ney

ça tış ma sı dır. Bu hem di ni hem de et -

nik bir ça tış ma dır. Ül ke nin ku ze yin de

Müs lü man Arap lar ya şar. Gü ney de ise Hı ris -

ti yan Af ri ka lı lar ço ğun luk ta dır. Bu di ni ve et -

nik fark lı lık, ül ke nin sı nır la rı nı ma sa ba şın da

üre ten İn gi liz sö mür ge yö ne ti mi nin bir mi ra -

sı dır. Ve bu mi ras, kan lı bir mi ras tır; 1960'lı

yıl lar dan bu ya na, gü ney li Hı ris ti yan lar, ku -

zey de ki Müs lü man Arap la rın de ne ti min de ki

Har tum yö ne ti mi ne kar şı ör güt lü bir ayak lan -

ma ha lin de dir ler. Ayak lan ma, An ya-Nya ad lı

Hı ris ti yan ör gü tü ta ra fın dan yö ne til mek te dir. 

Ve 1989 yı lın da ül ke de İs la mi bir yö ne ti -

min ku rul ma sın dan bu ya na, gü ney de ki

ayak lan ma da ha da güç len miş tir. Çün kü "bi -

SUDAN
Çatışmalardan ve İç

Savaşlardan
Kurtulamayan Bir Ülke

S



ri le ri", bu ayak lan ma yı Har tum

re ji mi ne kar şı sü rek li ola rak kış -

kırt mak ta dır.

Tah min edi le bi le ce ği gi bi

An ya-Nya ayak lan ma sı nı des tek -

le yen güç le rin ba şın da İs ra il gel -

mek te dir. Ben ja min Be it-Hal lah -

mi, The Is ra eli Con nec ti on isim li ki -

ta bın da İs ra il'in Gü ney Su dan lı

is yan cı güç le ri 1960'lı yıl lar dan

bu ya na des tek le di ği ni bil dir -

mek te dir. Bu na gö re İs ra il, o ta -

rih ler den baş la ya rak An ya-Nya

ha re ke ti ne si lah yar dı mı ve as ke ri

eği tim ver miş ti. Mos sad, kom şu

ül ke ler Ugan da, Çad, Eti yop ya ve

Kon go'da ki is tas yon la rı ara cı lı -

ğıy la Gü ney li ayak lan ma cı lar la bağ lan tı kur muş, To rit ken tin de ki Mos sad mer -

ke zin de 30 ka dar An ya-Nya ge ril la sı özel eği tim den ge çi ril miş ti. İs ra il 1970 yı -

lın da Su dan'ın gü ne yin de ki Ugan da ile bir an laş ma ya pa rak, Ugan da-Su dan sı -

nı rı nı ra hat lık la kul lan ma ve An ya-Nya'ya des tek ver me im ka nı nı ge niş let miş ti.

Es ki bir Al man ge ril la sı Rolf Ste iner'ın söy le di ği ne gö re, İs ra il, Gü ney Su dan lı

ayak lan ma cı la ra des tek ve ren en önem li güç ko nu mun day dı.41

1989 yı lı na ka dar çok çal kan tı lı bir si ya si dö nem ge çi ren Su dan'da, o yıl yö -

ne ti mi, ge nel baş kan lı ğı nı Ha san Tu ra bi'nin yap tı ğı Müs lü man Kar deş ler ör gü -

tü ele al dı. O ta rih ten son ra da Ha san Tu ra bi ön der li ğin de İs la mi dev let sis te mi

ku rul du. Ve Su dan Par la men to su'nun İs lam ka nun la rı nı yü rür lü ğe koy ma sı nın

ar dın dan, gü ney de ki An ya-Nya ha re ke ti SPLA (Su dan Halk Kur tu luş Or du su)

adı al tın da ye ni den ayak lan ma baş lat tı. SPLA li de ri John Ga rang, Su dan yö ne ti -

mi ile ma sa ya otur mak için ilk ön ce, "İs lam ka nun la rı nın yü rür lük ten kal dı rıl -

ma sı" şar tı nı öne sür dü. Par la men to böy le bir ön şar tı ka bul et me yin ce olay lar

da ha da şid det len di. İs la mi re ji me kar şı yü rü tü len bu ayak lan ma pek çok ül ke

ta ra fın dan des tek len di. 
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İs la mi re ji me kar şı ye ni den baş la tı lan ayak lan ma nın en bü yük des tek çi si ise

es ki den ol du ğu gi bi yi ne İs ra il ol du. Tu ra bi, ay rı lık çı la rın si lah la rı han gi yol lar -

dan sağ la dı ğı so ru su na "Ne ya zık ki İs ra il ve ba zı kom şu la rı mız bi zim le sa vaş -

ma la rı için Ga rang'ı si lah lan dı rı yor" de miş ti.42 Za man la or ta ya çı kan bil gi ler,

Hı ris ti yan ayak lan ma cı la ra Pro tes tan ve Ang li kan ki li se le ri ta ra fın dan ta but lar

için de ge ti ri len si lah la rın asıl kay na ğı nın İs ra il ol du ğu nu or ta ya çı kar dı.

Su dan'da Aç lık Oyu nu ve "Te rö rist Ül ke" Al dat ma ca sı
Şu an Sudan'daki yönetime karşı etkili bir savaş açılmış durumdadır.

Sudan'a açılan savaşın iki ayrı boyutu var: Biri açlık oyunu, öteki "terörist ülke"

kavramı.

As lın da Su dan, do ğal kay nak lar yö nün den son de re ce zen gin dir. Ül ke de

uran yum, al tın ve pet rol ya tak la rı var dır, top rak lar da son de re ce ve rim li dir. An -

cak uzun yıl lar dır sü ren iç sa vaş ne de niy le Su dan, bu gün ol duk ça fa kir bir ül ke

ko nu mun da dır. 

Her şe ye rağ men Su dan, 1989 yı lın da ik ti da ra ge len

re jim le bir lik te cid di bir kal kın ma ham le si yap tı. "Kal -

kın ma nın ger çek mo to ru din dir" di yen ve Sor bon ne Üni-

versitesi me zu nu olan Ha san El-Tu ra bi'nin ön der li ğin -

de ki İs la mi yö ne tim, ik ti da ra gel dik ten son ra bin ler ce

dö nüm ara zi yi ekim ala nı ha li ne ge tir di. Nil neh ri nin

kol la rı sa ye sin de çok zen gin su kay nak la rı na sa hip olan

böl ge de 1,5 mil yon dö nüm ara zi yi su la ya cak ve Su dan'ı

elekt rik ener ji si yö nün den zen gin ko nu ma ge ti re cek iki

bü yük ba raj pro je si ne baş lan dı. Ama Su dan, bu ça ba lar

so nu cun da el de et ti ği ürün le ri pazarlayamadı. Çünkü

malum çevreler tarafından "terörist ülke" ilan edilmişti

ve üzerinde ekonomik ambargo vardı.

Kı sa ca sı ABD, IMF gi bi örgütler aracılığıyla Su -

dan'ın kal kın ma sı nı en gel le miş ve ha len de en gel le mek -

te dir. Öte yan dan, son dö nem ler de sık sık Ba tı ba sı nın da

Su dan'da bü yük bir aç lık ya şan dı ğı na da ir ha ber ler çık -

mak ta dır. Oy sa ül ke de aç lık ya şa nan tek böl ge, mer ke zi
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ABD'nin, Su dan'ı te rö rist ül ke ilan eder ken or ta ya at tı ğı di ğer

bir id dia, ül ke nin gü ne yin de ki in san hak la rı ih lal le ri dir. Oy sa

bu ra da İs la mi re ji me kar şı şid det ey lem le ri ger çek leş ti ren ayak -

lan ma cı la ra kar şı sür dü rü len bir mü ca de le var dır. Ayak lan ma cı -

lar, Ba tı lı dev let ler den al dık la rı des tek le sa va şı sür dü rmek te ve

Dev let Baş ka nı El-Be şir, si lah bı rak tık la rı tak dir de ser best bı ra kı -

la cak la rı nı söy le me si ne rağ men bü tün çağ rı la rı ce vap sız bı ra -

kmak ta dır lar.

Bu na kar şın ABD, hiç bir so mut de lil ol ma dan, 1993 yı lı nın Ağus -

tos ayın da Su dan'ı te rö rist ül ke ilan et ti. Bu nun ar dın dan Su -

dan'a eko no mik am bar go uy gu lan dı, IMF ve Dün ya Ban ka -

sı'ndan ge len yar dım lar ke sil di, böl ge ye si lah am bar go su uy gu -

la ma sı ge ti ril di. Ay rı ca Su dan'a ya pı lan gı da sev ki ya tı da ke sil di.

Re sim ler de Gü ney Su dan'da ki Hı ris ti yan ayak lan ma cı lar gö rül -

mek te dir.

GÜNEY SUDAN'DAKİ
AYRILIKÇILARI, 
İSLAM KARŞITI
GÜÇLER DESTEKLİYOR



oto ri te ye is yan eden gü ney Su dan'da ki ba zı böl ge ler dir. Ame ri ka ön ce "Su -

dan'da aç lık var" pro pa gan da sı ya pa rak hü kü me ti so rum lu gi bi gös ter mek te,

son ra da aç lık çe ken Su dan'a gı da yar dı mı yap tı ğı nı söy le ye rek ken di pro pa gan -

da sı nı yap mak ta dır. An cak Ame ri ka'nın yol la dı ğı yar dım mal ze me le ri ni ye rin -

de gö ren ler, gı da la rın an cak hay van la rın yi ye bi le ce ği ka dar ka li te siz ol du ğu nu

söy le mek te dirler. Bu ko nu da bir göz lem ci nin açık la ma la rı şöy le dir:

ABD'nin Su dan'a yar dım di ye gön der di ği buğ day la rı göz le rim le gör düm. Su dan

yö ne ti mi, hem son de re ce ka li te siz ol ma sı do la yı sıy la hem de kul la nım sü re si geç -

miş ol du ğu için, bu buğ day la rın hay van la ra ve ril me si ne ka rar ver miş. Aca ba ABD,

bu buğ day la rı Su dan'a gön der me sey di ne ya par dı so ru su na ve re bi le ce ği miz tek ce -

vap ya im ha eder di ya da hay van la ra ye di rir di şek lin de ola cak tır. İş te ABD'nin ve

Ba tı 'nın sü rek li pro pa gan da mal ze me si ola rak kul lan dı ğı yar dım la rın ger çe ği bu.

Ye ni yö ne tim ar tık yar dım ala ca ğım di ye bas kı cı ül ke le rin ka pı sı nı aşın dır mı yor.43

Diğer yandan Sudan'ın "terörist bir devlet" olduğu, terörizmi desteklediği

propagandası da devam etmektedir. Böyle bir şüphe, kuşkusuz araştırılması

gereken ciddi bir ithamdır. Terörizm gibi tüm insanların güvenliğini ilgilendiren

konularda, hassas davranılması da son derece olağandır. Ancak terörün engel-
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lenmesi adına, terörle ilgisi olmayan masum insanların zarar görmesine neden

olabilecek hiçbir tedbir alınmamalıdır. Alınan tedbirler barışı, huzuru ve adaleti

tesis edebildiği ölçüde başarılıdır. Bunun için de vicdani değerlerin belirlediği

ölçülerden ayrılmamak şarttır. 

Kitap boyunca sık sık vurguladığımız gibi, Sudan'da yaşananların tek nede-

ni, bu ülkede İslami inancın güçlü olmasıdır. Gerçi Hasan El-Turabi sonrası ikti-

dara gelen Ömer Hasan El-Beşir yönetimi, bazı farklı girişimlerde bulunmakta-

dır ve Sudan'ı Arap milliyetçiliğine taşımakla suçlanan El-Beşir'in, El-Turabi gibi

tüm İslam devletlerinin desteğini alan önemli bir kişiyi tutuklamak istemesi ise

bu güçlü İslam ülkesinde olumsuz gelişmeler olduğuna işaret etmektedir.  
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Su dan'ın 25 mil yo nu bu lan nü fu su nun %83'ü Müs lü -

man, %10'u ani mist, %7'lik kıs mı ise Hı ris ti yan dır. Hı -

ris ti yan ve ani mist ler gü ney de, Müs lü man lar ku zey de

ya şa mak ta dır. Ku zey de ki ve rim li top rak lar, "Su dan'da

aç lık var" pro pa gan da sı nı açık ça yalan lamak tadır.
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Kışı ve Beklenen Baharı

ovyetler Birliği'nin dağılışının

ardından bağımsızlıklarını kazan-

maya başlayan Müslüman-Türk

Cumhuriyetler, kısa sürede Rus

yayılmacılığıyla karşı karşıya kaldılar. Söz

konusu dönemde Rusya, gerçekte Sovyet

döneminden kalma komünist kadrolarla ve

aynı zihniyetle yönetiliyor ve Orta Asya'yı de

arka bahçesi olarak görüyordu. Bu "arka

bahçe"yi kendilerince düzenlemek için de,

bölgedeki İslam'a karşı olan odaklarla ittifak

kurma yolunu seçti. 

Azerbaycan, Dağıstan, Çeçenistan ve

Tacikistan'dan sonra gerilimlerin yaşandığı

bir diğer ülke de Özbekistan oldu. Özbekistan

Devleti'nde önemli kadroların ve yetkili

makamların ateist Siyonistler ve atesit mason-

Eski Komünist Kadrolar,
Müslümanlara Zulme

Devam Ediyor

S
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lar tarafından tutulduğu bilinmektedir.

Özbekistan yönetimi içinde yerleşmiş

olan bu çevreler, Sayın İslam

Kerimov'u da çeşitli oyunlar ve yönlen-

dirmelerle etki altına almaya çalışmak-

tadır. 

Özbekistan'da Müslümanlara 
Baskılar
Özbekistan yıllardır iç sorunlarla

boğuşmaktadır. Ülke ekonomisi çok

büyük bir darboğaz yaşamakta ve

Özbek halkı kıtlıkla mücadele etmekte-

dir. Kerimov yönetimi ise çoğu zaman, bu çatışmaları yatıştıracak yerde büyü-

tecek bir yol izlemektedir.44

İslam Kerimov eğer ülkesindeki farklı görüşlerin ifadesine imkan veren

ılımlı bir politika izlese, bu kuşkusuz hem Özbek halkı hem de kendi iktidarı için

çok daha doğru bir yol olacaktır. Ancak bunun yerine sertliği tercih etmiştir:

Özbekistan'daki baskıcı yönetimi nedeniyle şu an zindanlarda elli binden fazla

kişi bulunmaktadır. Özellikle de şehir merkezlerinde patlayan bombalardan

sonra yönetim, ülke genelinde binlerce insanı hapsettirmiş, dini eğilimi olan her-

kesi terörist olarak nitelendirmiş ve insan hak ve özgürlüklerini yok sayan bir

yönetim uygulamaya koymuştur. Fakat bu baskıcı politika, değil gerilimleri

önlemek aksine daha da şiddetlendirmiş ve muhalefetin daha da güç kazanma-

sıyla sonuçlanmıştır. Özbekistan'ın huzur ve istikrara kavuşması için, Kerimov

yönetimi ile muhalefet arasında diyalog kurulması, bunun için de yönetimin

ılımlı bir siyaset izlemesi zorunludur. 

Komünist Zihniyet, Orta Asya'daki İslami
Uyanıştan Rahatsızlık Duymaktadır
80'li yıl lar da Türk Dev let le ri'n de baş la yan di ni uya nış Krem lin'i ra hat sız et -

miş ti. Özel lik le de Gor ba çov yö ne ti mi, di ni duy gu la rın güç len me sin den bü yük

kay gı du yu yor du. Bu po li ti ka o dö ne min ga ze te le ri ne sık sık yan sı yor, Krem lin

yö ne ti mi ta ra fın dan alı na cak tüm ön lem ler de ta rif edi li yor du. O dö nem de Gü -
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neş gazete sinde yer alan bir ha ber de Gor -

ba çov'un  İs lam'a ba kış açı sı şu şe kil de ta -

rif edi li yor du: 

Sov yet ler Bir li ği Ko mü nist Par ti si Ge nel Sek -

re te ri Mi ha il Gor ba çov'un uzun za man dır var

ol du ğu kay de di len İs lam kar şı tı po li ti ka sı na

son ör nek, 24 Ka sım'da ço ğun luk la Müs lü -

man la rın ya şa dı ğı Öz be kis tan Cum hu ri ye -

ti'nin baş ken ti Taş kent'te yap tı ğı ko nuş ma.

Taş kent ga ze te si Prav da Vos to ka'nın ver di ği

ha be re gö re, Gor ba çov ko nuş ma sın da, ko mü -

nist le ri di ni öğ re ti le re kar şı da ha ka rar lı ve

güç lü bir ta vır al ma ya ça ğır dı ve Müs lü man

böl ge ler de si ya sal ka tı lı mın, ate ist pro pa -

gan da nın ar tı rıl ma sı nı is te di.45

Bir baş ka ha ber ise Cum hu ri yet gazete sinde yer al mış tı. Dün ya ca ün lü Ti me

der gi sinden alın tı ya pıla rak ha zır la nan ha ber de Gor ba çov'un açık la ma sı de tay lı

ola rak yo rum lan mış tı: 

Ti me dergi si, ge çen yıl Ka sım ayın da, Sov yet Li de ri Mi ha il Gor ba çov'un Öz be kis -

tan'ın baş ken ti Taş kent'te yap tı ğı açık la ma da, ilk kez 'din sel gös te ri le re kar şı ate ist

pro pa gan da ya hız ver me ge re ğin den' söz et ti ği ne dik ka ti çe ke rek, Or ta As ya Cum -

hu ri yet le ri'nde İs lam'ın gü cü nü ko ru ma sı nın Sov yet yö ne ti ci le ri ni gi de rek kay gı -

lan dır dı ğı nı be lir ti yor. Der gi ye gö re, Müs lü man dün ya da (sözde) ra di kal İs lam

akı mı nın, Sov yet ler Bir li ği'nde ki Müs lü man Cum hu ri yet le re de sıç ra ma sın dan

kor ku yor.

Ti me der gi si Mos ko va'nın pra tik te ki li se, si na gog ve ca mi le re sı nır la ma lar ge tir di ği -

ni ve 'ina nan la ra' kar şı bir bas kı po li ti ka sı uy gu la dı ğı nı öne sü rü yor. Yi ne Ti me'a

gö re, Sov yet ler'de 18 ya şın dan kü çük genç le rin di ni eği tim gör me si ya sak. Der -

gi, Hı ris ti yan lar için du ru mun da ha is tik rar lı ol du ğu nu be lir ti yor.

Ti me, İs lam'ın Mos ko va için özel bir so run ve özel bir kay gı kay na ğı na dö nüş tü ğü -

nü bil di ri yor. Ti me, Sov yet ler Bir li ği'nde ha len 300-500 ya sal ola rak ka yıt lı ca mi

bu lun du ğu nu bil di ri yor ve Ekim Dev ri mi'nden ön ce ül ke de 24 bin ca mi ol du ğu -

na işa ret edi yor.

Bu ol gu ya ek ola rak, Or ta As ya Cum hu ri yet le ri'nde İs lam'ın et ki si nin gi de rek ya -

yıl ma sı da Sov yet li de ri ni dü şün dü ren baş ka bir ko nu. Ör ne ğin, Prav da ga ze te -
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sin de çı kan bir ya zı da, Öz be kis tan Cum hu ri ye ti'nde, İs lam öğ re ti le ri ne kar şı, ate ist

pro pa gan da ya ye te rin ce ağır lık ve ril me di ğin den ya kı nıl dı.

Ta ci kis tan'da ise yük sek dü zey de ki bir yet ki li, izin siz va az ve ren ho ca la rın sa yı sı -

nın art ma sın dan ya kı nı yor. He rald Tri bu ne'e gö re, Or ta As ya Cum hu ri yet le ri'nde

İs lam et ki si ni gi de rek ar tı rır ken, ye ral tı İs lam fa ali yet le ri de yo ğun la şı yor. Sov -

yet yet ki li le ri, son za man lar da (sözde) ra di kal İs lam akı mı nın  da, Or ta As ya Cum -

hu ri yet le ri'ni et ki le me ola sı lı ğın dan kay gı la nı yor lar.46

Gerek Rus bürokrasisinin bir bölümünde gerekse Türki Cumhuriyetlerdeki

bazı kadrolarda, Sovyet döneminden kalan bu yanlış bakış açısı hala etkilidir. Bu

da bölgede dindarlar ile merkezi otorite arasında gerilim meydana getirmekte-

dir. Özbekistan'da her 500 kişiden birinin dindar olması nedeniyle hapsedilmiş

olması, bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. 

Özbekistan'da gün geçtikçe artan gerilim, eğer ılımlı bir politika izlenmez-

se, daha uzun bir süre karışıklığın durulmayacağını göstermektedir. Terör, su

sıkıntısı, iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar, hukuk dışı gelişmeler, insan hakla-

rının ihlali gibi konuları birarada düşündüğümüzde ciddi bir düzelmenin ancak

köklü değişikliklerle olacağı görülmektedir. Bu köklü değişikliklerin başında ise,

ülkedeki muhalefete kendini ifade etme özgürlüğü verilmesi, siyasi tutuklama
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2005 yılında Andican'da

"terörist" suçlamasıyla

tutuklanan 23 işadamını

desteklemek ve ülkede

yaşanan koşulları protesto

etmek için yapılan göste-

riye Özbek güvenlik güç-

lerinin müdahalesi ve ateş

açması sonucu 700'ü aşkın

sivil hayatını kaybetti.

Özbekistan’da ve tüm

İslam dünyasında yaşanan

bütün bu gibi katliamla-

rın, gerginlik ve sıkıntıla-

rın çözümü inananların

birlik olmasıdır. Türk

İslam birliği Allah’ın

izniyle akan kanı, acıyı,

gözyaşını durduracak

kesin çözümdür.
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ve mahkumiyetlerin sona erdirilmesi ve karşılıklı anlayış içinde gerilimin düşü-

rülmesi gelmektedir.  

Komünist rejimin baskısı ve acımasızlığı altında yıllarca ezilmiş olan Özbe-

kistan'ın zenginliğinin, aydınlığının ve gelişmesinin en önemli yolu, Türk İslam

Birliği'nin çatısı altında yer almaktır. Türk İslam Birliği, Özbekistan’ın çekinme-

si, bu kutlu düşünceyi savunanları hapsederek bu uğurdaki girişimleri baskı

altına almaya çalışması gereken bir düşünce değildir. Özbek Yönetimi'nin Türk

İslam Birliği düşüncesinden tedirgin olması son derece yersiz ve gereksizdir.

Türklük ve İslam ahlakı Özbek halkının ruhudur.

Özbek halkının hemen hepsi Türk İslam Birliği'ni istemekte ve gönülden

desteklemektedir. Bu birliğin tesis edilmesinin Özbek Devleti'nin menfaatine

olduğu da açık bir gerçektir. Müreffeh olmak isteyen, huzur isteyen, barış iste-

yen, güvenlik isteyen bir Özbekistan için Türk İslam Birliği'nin şefkatli, sevgi

dolu ve demokratik yapısı büyük bir nimettir. 
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Allah'ın mescidlerinde O'nun
isminin anılmasını engelleyen
ve bunların yıkılmasına çaba
harcayandan daha zalim kim
olabilir? Onların (durumu)
içlerine korkarak girmekten
başkası değildir. Onlar için
dünyada bir aşağılanma,
ahirette büyük bir azab vardır.
(Bakara Suresi, 114)
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Özbekistan için bir aydınlanma, zenginleşme, gelişme ve güçlenme vesilesi

olduğu aşikar olmasına rağmen, Özbekistan'ın bu birlikten uzak tutulmaya çalı-

şılmasının bir oyun olduğu açıktır. 

Zulmün Nedeni: 
Kuran Ahlakından Uzaklaşılması 
Din ahlakının yaşanmadığı bir ortamda huzurun, barışın ve güvenliğin sağ-

lanması mümkün değildir. Dinin getirdiği güzelliklerin yerine, komünist ve

materyalist ideolojinin bir toplumda yaygınlaştırılması, geçmişteki örneklerinde

de gördüğümüz gibi bir ülkeye ancak yıkım getirir. Çünkü din ahlakının olma-

dığı bir ortamda başa geçen yöneticiler adaleti, yardımlaşmayı, barışı değil,

çıkarcılığı, bencilliği ve baskıcı bir yönetimi tercih etmektedirler. Allah bir aye-

tinde bu ahlaktaki insanların oluşturdukları tehlikeye şöyle dikkat çekmiştir:

O, iş ba şı na geç ti mi yer yü zün de boz gun cu luk çı kar ma ya, eki ni ve nes li he -

lak et me ye ça ba har car. Al lah ise, boz gun cu lu ğu sev mez. (Ba ka ra Su re si, 205)

Gö rül dü ğü gi bi, Al lah'ın ki ta bı na uyul ma dı ğı müd det çe, yu ka rı da ki ayet te

söz edi len in san lar var ola cak tır. Oy sa Al lah'tan kor kan in san la rın yö net ti ği bir

ül ke de çok bü yük bir da ya nış ma, yar dım laş ma ve ada let ha kim olur. Hiç kim se -

nin bir baş ka sı na hak sız lık yap ma sı na izin ve ril mez, her in sa nın her tür lü ih ti ya -

cı gi de ri lir, sü rek li ye ni çö züm ler ve hiz met ler üre ti lir. Hal kın re fa hı ve hu zu ru

için tüm im kan lar se fer ber edi lir. İs lam ah la kı nı ya şa yan in san lar her tür lü hiz -

me ti kar şı lık sız ya par lar. Al lah rı za sı için ya pı lan hiz me tin, eme ğin, yar dı mın

kar şı lı ğı ise dün ya da de ğil, ahi ret te bek le nir. 

Bu nun en gü zel ör ne ği Al lah'ın ta rih bo yun ca in san la ra gön der di ği el çi ler -

de dir. Al lah ayet le rin de in san la rı Al lah'a iba det et me ye, di n ahlakını  ya şa ma ya

da vet eden el çi le rin ka vim le ri ne şu nu ha tır lat tık la rı nı bil di rir: 

Ey kav mim, ben bu nun kar şı lı ğın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum. Be nim

üc re tim, be ni ya ra tan dan baş ka sı na ait de ğil dir. Akıl er dir me ye cek mi si niz?

(Hud Su re si, 51)



al kı nın %99'u Müs lü man olan Af -

ga nis tan, İs lam di ni ile Hz. Os -

man'ın ha li fe li ği dö ne min de ta nış -

mış tır. 9. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da

Sa ma ni le rin eli ne ge çen Af ga nis tan, 10. yüz -

yıl da Gaz ne li le rin yö ne ti mi ne gir di. Gaz ne li -

ler den son ra Mo ğol la rın iş ga li ne uğ ra yan Af -

ga nis tan top rak la rı, 18. yüz yı lın baş la rı na ka -

dar sü rek li el de ğiş tir di. 

1736 yı lın da İran'da tah ta çı kan Na dir

Şah bir kaç yıl için de Af ga nis tan'ı top rak la rı na

kat tı. Na dir Şah'ın bir ayak lan ma sı ra sın da öl -

dü rül me sin den son ra kur du ğu dev let, iç ça -

tış ma la ra sü rük len di ve top rak la rı nı bü yük

bir hız la yi tir di. Na dir Şah son ra sın da baş

mu ha fız Ah met Han Ab da li ba zı aşi ret ler ta -

ra fın dan şah se çil di ve Ah med Şah Dür ra ni
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adıy la hü küm ran lı ğı nı tüm Af ga nis -

tan'a ka bul et tir di. Ege men li ği Keş -

mir'den Del hi'ye Cey hun'dan Um man

de ni zi ne ka dar öy le ge niş le di ki, Af gan

İm pa ra tor lu ğu 18. yüz yı lın ikin ci ya rı -

sın da Os man lı lar'dan son ra en bü yük

İs lam dev le ti ol du. 

An cak kı sa sü re li bir öm rü olan

İm pa ra tor luk bü yük bir iç sa va şın içi ne

sü rük len di. Bu iç ka rı şık lık lar dan fay -

da la nan İn gi liz kuv vet le ri Af gan top -

rak la rı nı iş gal et ti ler. Bu dö nem den

son ra İn gil te re ve Rus ya'nın dış mü da -

ha le le ri ne de niy le bir tür lü uzun so luk lu bir yö ne ti me ka vu şa ma yan ve iç ça tış -

ma lar dan kur tu la ma yan Af ga nis tan, 1929 yı lın da ik ti da ra ge len Mu ham med

Na dir Han dö ne min de kı sa sü re li bir is tik rar sağ la dı. An cak Rus ya Af ga nis tan'ın

iç iş le ri ne sü rek li mü da ha le edi yor, ik ti dar da ki yö ne tim le ri kont rol al tın da tut -

ma yı is ti yor du. Bu iliş ki o ka dar güç lüy dü ki, Rus ya'da ki Bol şe vik yö ne ti mi ni ilk

ta nı yan ül ke Af ga nis tan ol muş tu. 

Sov yet ler Bir li ği'nin de et ki siy le 1973 yı lın da bir dar be ger çek leş ti. Ba tı yan -

lı sı Za hir Şah dev ril di ve ye ri ne Da vud Han ik ti da ra gel di. Bu ta rih ten iti ba ren

Mark sist bü rok rat ve su bay lar Af ga nis tan yö ne ti min de et ki li ol ma ya baş la dı lar,

önem li gö rev le re ge ti ril di ler. An cak Da vud Han Rus et ki sin den kur tu lup, İs lam

ül ke le riy le ya kın laş mak is ti yor du. Pa kis tan'la yap tı ğı an laş ma lar, ül ke de et kin -

li ği ar tan ko mü nist ör güt le rin bir leş me si ne ne den ol du. Za ten İs lam ül ke le riy le

olan bu ya kın laş ma nın Rus ya'nın tep ki siy le so nuç la na ca ğı bel liy di. 1978  yı lın da

or du da ki ko mü nist ge ne ral le rin ve ba zı ko mü nist si vil le rin or ga ni ze et ti ği Sov -

yet des tek li kan lı bir dar be ger çek leş ti. Da vud Han'ın tüm ai le si, ya kın la rı öl dü -

rül dü. Dar be ci ler ül ke yi ko mü nist bir re jim le yö ne te cek le ri ni ilan et ti ler. Da ha sı,

di ne kar şı za lim bir sa vaş baş lat tı lar. Ko mü nizm'in Ka ra Ki ta bı isim li eser de Af ga -

nis tan'da ki ko mü nist re ji min din karşıtlığı şu şe kil de an la tıl mak ta dır: 

Kı sa bir sü re son ra ko mü nist hü kü met din kar şı tı bir kam pan ya baş lat tı. Ku ran

hal ka açık mey dan lar da ya kıl dı. Di ni yet ki li ler (imam lar) tu tuk lan dı ve öl dü rül -

dü. Şii nü fus için de çok et ki li bir di nî grup olan Mü ced de dî ler Aşi re ti'nden bir ge -
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ce de, 6 Ocak 1979'da, ay nı soy dan ge len 130 er kek kat le dil di. Her din, her mez hep

için di ni iba det ya sak lan mış tı.47

Af gan ko mü nist ler as lın da Sov yet ler Bir li ği'nin pa ra lı bi rer ma şa sın dan

baş ka bir şey de ğil di ler. Mos ko va'dan ge len "da nış man"la rın di rek tif le riy le ha -

re ket edi yor, on la rın gös ter di ği şe kil de ken di halk la rı na kar şı kit le kat li am la rı

ger çek leş ti ri yor lar dı. İk ti dar da kal dık la rı kı sa za man zar fın da, bü yük bir te rör

uy gu la dı lar. Ay nı kay nak ta bu te rö rün bir ör ne ği şöy le an la tıl mak ta dır:

1979 Mar tı'nda Ke ra la kö yü... 1.700 ye tiş kin ve ço cuk, köy de ki er kek nü fu sun ta -

ma mı mey da na top lan dı ve ya kın dan ni şan alı na rak oto ma tik si lah lar la ta ran dı;

ölü ler ve ya ra lı lar bir bul do zer yar dı mıy la üç ay rı çu ku ra üst üs te gö mül dü. Ka dın -

lar kor ku do lu göz ler le, uzun da ki ka lar bo yun ca ka pa nan çu kur la rın oluş tur du ğu

te pe cik le rin sar sıl dı ğı nı gör dü: Di ri di ri gö mü len ler dı şa rı çık ma ya ça lı şı yor du.

Son ra sar sın tı lar ke sil di. Ana la rın ve dul la rın hep si Pa kis tan'a git ti. Te rör Ka bil ken -

ti ni de sar mış tı. Ken tin do ğu sun da bu lu nan Po le Çar kı Ce za evi, top la ma kam pı na

dö nüş tü rül dü. Ce za evi Mü dü rü Se yid Ab dul lah mah kum la ra şöy le bir açık la ma

yap tı: "Siz ler çöp ha li ne ge ti ril mek için bu ra da sı nız."48

Ya zar Mic ha el Barry La Re sis tan ce Afg ha ne (Afgan Direnişi) isim li ki ta bın da,

bu ce za evi mü dü rü nün di ğer acımasız uy gu la ma la rı nı şöy le an lat mak ta dır:

İş ken ce en ge çer li yön tem di. Ce za evi nin en bü yük ce za sı, di ri di ri la ğım çu ku ru na

atıl mak tı. Bir ge ce de onlar ca mah kum yüz ler ce ne den le idam edi lir di; ce set ler ve

can çe ki şen be den ler bul do zer ler yar dı mıy la üst üs te gö mü lür dü. Sta lin'in ce za lı

halk lar için uy gu la dı ğı yön tem ye ni den kul la nıl ma ya baş lan dı. 15 Ağus tos 1979'da

He za re ler den 300 ki şi di re ni şe des tek ver dik le ri ge rek çe siy le tu tuk lan dı; 150'si bul -

do zer ler yar dı mıy la di ri di ri gö mül dü, öte ki 150'si ben zi ne bu la na rak can lı can -

lı ya kıl dı. 1979 Ey lü lü'nde ce za evi yö ne ti mi 12.000 mah ku mun öl dü rül dü ğü nü ka -

bul et ti. Po le Çar kı, Ce za evi'nin mü dü rü duy mak is te yen le re şöy le di yor du: "Yal -

nız ca bir mil yon Af gan lı yı sağ bı ra ka ca ğız, sos ya liz mi kur mak için bu ka dar

adam ye ter."49

Tüm bun lar, Mos ko va'dan yö ne ti len uy gu la ma lar dı. Ger çek te Af ga nis -

tan'da ki tüm iç ka rı şık lık, Sov yet ler Bir li ği'nin ön ce den plan la dı ğı bir ge liş mey -

di. Sov yet yö ne ti mi, Af ga nis tan'da ki ko mü nist le re dar be yap tır ma yı, son ra da

bu söz de "de mok ra tik" re ji mi ko ru mak ba ha ne siy le ül ke yi iş gal et me yi ön ce den

ka rar laş tır mış tı. Mos ko va'yı bu pla na iten ne den ise, bu gün pek çok si ya si ta rih -

çi nin ka bul et ti ği üze re, o dö nem de gi de rek ya yı lan İs lam'ın ko mü nist ler ta ra fın -

dan bir teh li ke ola rak gö rül me si idi. 
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So nun da ko mü nist Af gan re ji mi ne kar şı Müs lü man mü ca hit le rin dü zen le -

di ği di re ni şi ba ha ne eden Kızıl Ordu, 27 Ara lık 1979'da Af ga nis tan'ı iş gal et ti. Bu

iş gal le bir lik te Af gan hal kı na kar şı uy gu la nan vah şe tin de ça pı bü yü müş ol du. 

Kızıl Ordu tam 10 yıl iş gal ci bir güç ola rak ül ke de kal dı. Mü ca hit grup la rın

Kızıl Ordu'ya kar şı baş lat tı ğı hak lı di re ni şi ise, en za lim ve acı ma sız yön tem ler -

le bas tır ma ya ça lış tı. Bir Af gan di re niş çi, Kızıl Ordu'nun yön tem le ri ni şöy le an -

la tı yor du:

Sov yet ler bir eve sal dır dı lar mı, o ev de ki ka dın la rı öl dü re si ye dö ver, on la ra te ca -

vüz eder di. Ne ya zık ki bu bar bar lık iç gü dü sel ola rak de ğil, prog ram lan mış ola rak

ger çek le şi yor du; böy le ey lem ler ya pa rak top lu mu mu zun te mel le ri ni yı kı yor lar ve

bu nu çok iyi bi li yor lar dı.50

Kızıl Ordu, Af gan lı Müs lü man la ra kar şı en al çak ça yön tem le ri kul lan dı: Af -

gan ço cuk la rı nın oyun cak sa na rak el le ri ne al ma la rı nı sağ la mak için "oyun cak şe -

kil li ma yın lar" ya pı lı yor, ya ka la nan mü ca hit le re kor kunç iş ken ce ler uy gu la nı -

yor, si vil halk te red düt süz bom ba la nı yor du. Tek tek ki şi ta kip et mek ye ri ne köy -

le ri bom ba la ya rak top lu kat li am la rı ter cih edi yor lar dı. 
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1979 yılında Afganistan'ı işgal eden Kızıl Ordu, tam

10 yıl boyunca işgalci bir güç olarak ülkede kaldı.

İşgal dönemi Afgan halkı için katliam, baskı, şiddet

ve işkence kelimeleriyle özdeşleşmişti. 



Mart 1987'de News we ek der gi si Avus tur ya lı Pro fe sör Fex Er ma co ra ile bir rö -

por taj yap tı. Bu rö por taj da Er ma co ra, BM'nin Rus ya'nın Af ga nis tan'da ki vah şe -

ti ni giz le di ği ni be lir te rek şöy le de miş tir: 

Gör gü şa hit le ri ne gö re Rus as ker le ri, Af gan lı la rı ev le rin den ala rak gırt lak la rı nı sün -

gü ler le doğ ra mak ta dır. Ço cuk, yaş lı de me den bü tün köy hal kı nı mey da na top la yıp

can lı ola rak, üzer le ri ne ben zin dö küp yak mak ta dır. Ka dın ve kız la rın ırz la rı na te -

ca vüz edil dik ten son ra he li kop ter le re bin di ri lip çı rıl çıp lak edi le rek aşa ğı ya atıl mak -

ta dır. Su ku yu la rı ze hir len mek te, hay van lar kur şun lan mak ta, ta hıl ve er zak am bar -

la rı yağ ma lan mak ta, mey va ağaç la rı ke sil mek te, di ni ki tap lar, ca mi ler ve tür be ler

ya kıl mak ta, böy le ce köy lü le rin mü ca hit le re des tek sağ la ma la rı en gel len mek is ten -

mek te dir. Rus lar 1980'den bu ya na yüz  bin ler ce Af gan lı ço cu ğu, Rus ya'da ki ide olo -

jik okul ve kamp lar da ko mü nist mi li tan ola rak ye tiş tir mek te dir ler.51

Rus yö ne ti mi nin vah şet ler den bi ri de Lağ man kat li amı dır. Ka bil'in ku zey -

do ğu sun da ki bu gü zel ken tin tüm köy le ri ha ri ta dan si lin di. Nü fu sun he men he -

men ta ma mı öl dü rül dü. Sa de ce Kar ga böl ge sin de, ço ğu ka dın ve ço cuk ol mak

üze re 1.500 ki şi öl dü rül dü. Sa de ce in san lar de ğil, kö pek le re va rın ca ya ka dar tüm

hay van lar da öl dü rül müş tü. Tüm ev ler yağ ma lan dı, mut fak ta ki çay ve şe ker le -

re ka dar gasp edil di. Kızıl Ordu as ker le ri, için de ka dın ve ço cuk la rın bu lun du ğu

ba ra ka ev le rin üze rin den tank lar la geç ti ler. Ce set par ça la rı tank la rın zin cir le ri

ara sın da gö ze çar pı yor du.
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10 yıl sü ren Kızıl Ordu iş ga li nin so nun da, on bin ler ce ölü, bir o ka dar da sa kat ge ri de kal dı. 



KIZIL ORDU'NUN
MAYINLARI ZULMÜ
SÜRDÜRÜYOR

Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamber-
leri haksız yere öldürenler ve insanlardan
adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara

acıklı bir azabı müjdele.
(Al-i İmran Suresi, 21)
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10 yıl sü ren Kızıl Ordu iş ga li nin so nun da, on bin ler ce ölü, bir o ka dar da sa -

kat ge ri de kal dı. Bu gün Af ga nis tan, dün ya nın en çok tak ma kol ve ba cak imal

edi len ül ke si dir. Çün kü Kızıl Ordu'nun ma yın la rı on bin ler ce Af gan gen ci nin

kol suz ve ba cak sız kal ma sı na ne den ol muş tur. 

Sov yet le r'in ge ri çe kil me sin den son ra ise, is tik rar sız lı ğa sü rük le nen Af ga -

nis tan, kan lı bir iç sa va şa tu tuş tu. 

1998 yılında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi ise ülkede çok katı bir

rejim uygulayarak toplumsal gerilimi ve fakirliği daha da büyüttü. Taliban reji-

minin yıkılmasından sonra kurulan yeni yönetimin, 1970'lerde Moskova'nın kış-

kırtmasıyla başlayan ve ardından işgali ile doruğa tırmanan vahşet ve sefaleti

sona erdirmesini diliyoruz. 

1979 YILINDAN BU YANA MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞEN AFGANLILAR

1979 yılında 600.000 ki şi nin 400.000'i Pa kis tan'a, 200.000'i İran'a

1980 yılında 1.9 mil yon çe şit li ül ke le re

1983 yılında 9 mil yo nun, 5.6'sı Pa kis tan'a, 3.4'ü İran'a

1990 yılında 6.2 mil yon, 3.3 Pa kis tan'a, 2.9'u İran'a iltica ettiler. (http://www.afgha.com/FR/)



KOMÜNİST
VAHŞETİN 
ARDINDA 
BIRAKTIKLARI...

Komünist işgal

boyunca evler yağma-

lanıyor, kadınlara

tecavüz ediliyor, için-

de çocukların bulun-

duğu evlerin üze rin -

den tank lar la geçili-

yor ya da ateşe verili-

yordu. İşte 10 yıl

süren zulüm arkasın-

da böyle görüntüler

bırakmıştı.
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1970'ler de Mos ko va'nın kış kırt ma sıy la baş la yan

ar dın dan Sov yet iş ga liy le tır ma nan vah şet, çey -

rek asır bo yun ca Af ga nis tan'a bü yük acı ya şat tı

ve ya şat ma yı sür dü rü yor. 1998 yı lın da ik ti da rı

ele ge çi ren Ta li ban yö ne ti mi ile bir lik te si ya si

bir dü zen ve top lum sal ba rış sağ la na ma dı ve

bu gün de Af ga nis tan'da ki iç ka rı şık lık lar ay nı

şe kil de de vam edi yor. 
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"Son iki se ne dir, ku rak lık hay van la rı aç bı rak tı ve ne hir le ri

ku rut tu. İn san lar el le rin de ka lan son yi ye cek le ri de tü ket -

tiler. İn sa ni yar dım ör güt le ri ne gö re 700.000'den faz la in san

-bu ra kam Af gan hal kı nın yak la şık %4'üne denk ge lir- ça re -

siz lik içe ri sin de bü yük şe hir le re doğ ru akın edi yor lar ve ya

İran ve Pa kis tan sı nır la rı nı aşıp ge çi yor lar . 1 mil yon dan da -

ha faz la sa yı da in san aç lı ğın pen çe si nde. Af gan lar son yir mi

dört se ne dir sa va şın için de ler. Aç lık ol ma dı ğı za man lar da

bi le, 5 ya şın al tın da ki dört ço cuk tan bir ta ne si ölü yor ve or -

ta la ma ya şam için ümit edi len yaş or ta la ma sı 44'tür. Ha va la -

r ısın ma ya baş la dı ğı za man, so ğu ğun ye ri ni su ve sağ lık la il -

gi li so run lar ala cak; kar şı mı za ko le ra, tü ber kü loz ve di ğer

has ta lık lar çı ka cak." (Barry Be arak, Co ur ri er In ter na ti onal,

22/03/2001, No: 542)



ü fu su yak la şık 25 mil yon olan

Irak'ta fark lı di ni mez hep ler ve et -

nik kö ken ler ya şa mak ta dır. Nü fu -

sun %95'ini oluş tu ran Müs lü man -

lar, yıllar boyunca türlü baskılar, eziyetler,

işkenceler ve korkular altında yaşamıştır.

Irak'ın Müslüman nüfusunu ezen, katleden

ve sefalete mahkum eden en önemli etken ise,

Saddam Hüseyin'in "faşist" olarak tanımlana-

bilecek dikta rejimidir.

1979'da devlet başkanlığını ele geçiren

Saddam Hüseyin, o günden sonra ülke içinde

dindarların siyasal ve sosyal yaşamda hiçbir

faaliyette bulunmasına izin vermemiştir.

5.000 Müslüman Kürt’ün kimyasal silahlarla

şehit edildiği Halepçe katliamının mimarı

olan, 1980 yılında İran-Irak savaşını başlata-

İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

Ortadoğu Faşizmi:
Saddam Hüseyin

N
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rak hem komşu ülkenin hem de kendi

ülkesinin insanlarına büyük acılar çekti-

ren, 1990'da ise Kuveyt'i işgale kalkan

Saddam'ın, çeşitli dönemlerde İslami

konuşmalar yaparak Müslümanların

desteğini tekrar kazanmaya çalışması ise

iki yüzlü bir politika değişikliğinden

başka bir şey ifade etmemektedir.

Sad dam'ın geç mi şi ne bir göz at mak,

kur du ğu re ji min te mel le ri ni an la ma mı zı

sağ lar.

Sad dam'ı Irak'ın ba şı na ge ti ren olay -

lar, bir dar be ile baş la dı. 1963 Şu ba tı'nda,

ken di le ri ne "Ba as" (Di ri liş) Par ti si adı nı ve ren bir grup su bay ve so kak mi li ta nı,

o za ma na ka dar ik ti dar da bu lu nan Al bay Ka sım'ı de vir di ler. Bu mi li tan la rın ara -

sın da, dar be gü nü Al bay Abdülkerim Ka sım'ı öl dür mek için gö rev li olan al tı ki -

şi lik ti min de üye si olan genç bir adam dik kat çe ki yor du: Sad dam Hü se yin el-

Tık ri ti, ya ni Tık rit li Sad dam Hü se yin. As ker ol ma ma sı na kar şın sü rek li üni for -

ma ile ge zen Sad dam, dar be nin he men ar dın dan Ba as yö ne ti mi ta ra fın dan te -

rör ve su ikast ler den so rum lu özel bir gru bun ba şı na ge ti ril di. İlk yap tı ğı iş ise,

dar be mu ha lif le ri ni sor gu la mak için ye ni ve et ki li iş ken ce yön tem le ri ge liş tir mek

ol du. Ba as'ın, sa ray dar be si ile do ğan bu ik ti da rı ay nı yı lın Ka sım ayın da so na

erin ce, Sad dam Hü se yin'in iş ken ce mer ke zi or ta ya çı ka rıl mış tı. İş ken ce mer ke -

zi, Sad dam'ın özel ica dı olan kor kunç iş ken ce alet le riy le do luy du.

Ba as'ın on ay dan az sü ren kı sa ik ti da rı, yi ne bir dar be ile so na er miş ti. An -

cak Ba as 17 Tem muz 1968'de ikin ci bir dar be da ha ger çek leş tir di. Bu se fer ki dar -

be, ka lı cıy dı. Bu ikin ci Ba as dar be si nin ikin ci li de ri ün lü "iş ken ce uz ma nı"ydı:

Sad dam Hü se yin. Sad dam, re ji min ki lit nok ta la rı na ken di ak ra ba la rı nı yer leş ti -

re rek ve si ya si ra kip le ri ni tas vi ye ede rek kı sa za man da tüm si ya si gü cü elin de

top la dı. Acı ma sız iş ken ce uz ma nı, Irak'ın dik ta tö rü ol muş tu.

Sad dam, ik ti da rı ele ge çir dik ten son ra sü rek li sa vaş ve ça tış ma pe şin de

ol du. 1980 yı lın da, hiçbir se bep yok ken, ani bir sal dı rıy la İran'ı iş gal et ti ve 8 yıl

bo yun ca yüz  bin ler ce Irak lı ve İra nIının ha ya tı na mal ola cak bir sa va şı baş lat tı.

Bu sa va şın bit me sin den 2 yıl son ra bu kez yi ne hiçbir se bep yok ken Ku veyt'i iş -
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İRAN - IRAK
SAVAŞI

Faşist Saddam yönetiminin İran'a kar şı baş lat tı ğı sa va -

şın so nun da Irak'ın 17 mil yon luk nü fu sun dan 1 mil yo -

nu öl müş ve ya ya ra lan mış tır. Hal kın 1 mil yo nun dan

faz la sı da ül ke yi po li tik ve eko no mik se bep ler le terk et -

mek zorunda kalmışlardır. Irak yıllar süren bu savaşın

sonunda bir harabeye dönmüştür.



gal et ti ve Kör fez Sa va şı'na yol aç tı. An cak Sad dam'ın te rö rü sa de ce kom şu ül ke -

le ri de ğil, ken di hal kı nı da he def alı yor du. İk ti da rı bo yun ca, re ji me mu ha lif gö -

rü len ki şi ler, si ya si ve hat ta et nik grup lar tür lü vah şet le re ma ruz ka dı lar. News -

we ek der gi si bir sa yı sın da  Sad dam'ın fa şist ka rak te ri için şöy le bir ta nım la ma da

bu lu nur:

... Ba zı la rı ona "ka na su sa mış bir des pot", "Bağ dat'ın ka sa bı" der ler. Sad dam Hü -

se yin Irak'ı ar dın da ki 1 mil yon luk or du, muh bir, su ikast çi ve iş ken ce ci ler den olu -

şan bir lej yon ile çe lik el di ven için de ki de mir bir el gi bi yö net mek te dir. Sad dam,

Or ta do ğu'da ken di si nin ve ül ke si nin bü yük lü ğü uğ ru na yap tı ğı ol duk ça in saf sız

ta vır la rıy la ta nı nır. Öy le ki hem içer ide ki hem de dı şa rı da ki düş man la rı için ze hir -

li gaz kul lan mak tan çe kin mez.52

Ger çek ten de Sad dam bir çok Irak lının ka nı nı dök müş tür. İran'a kar şı baş -

lat tı ğı sa va şın so nun da Irak'ın 17 mil yon luk nü fu sun dan 1 mil yo nu öl müş ve -

ya ya ra lan mış tır. (Hal kın 1 mil yo nun dan faz la sı da ül ke yi po li tik ve eko no mik

se bep ler le terk et miş ler dir.) Was hing ton mer kez li Midd le East Watch isim li in -

san hak la rı ku ru lu şu, Irak'ta zo run lu tec rit ve sı nır dı şı, key fi tu tuk la ma ve ce -

za, iş ken ce ve fa ili meç hul, sık ça uy gu la nan po li tik in faz ol du ğu nu bil dir -

mek te dir. Am nesty In ter na ti onal'ın ra po ru na gö re, ço cuk la r da hil hal ka uy gu la -
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Sad dam, faşist uygulamalarıyla Hitler ve

Mussolini'yi aratmamış, komşu ülkelerde

adeta bir terör estirmiştir. İran'la yapılan

savaşın ardından aniden gerçekleştirdiği

Kuveyt işgali bunun bir örneğidir. Bu işgal

Kuveyt'te çok büyük maddi ve manevi yara-

lar açarken, Irak halkı için de yıllar süren

bir ambargonun başlangıcı olmuştur.



nan iş ken ce; kur ban la rı ate şin üze ri ne tut mak, bu run, kol, gö ğüs ve cin sel or gan

kes mek, tır nak la rı vü cu da çak mak/çe kiç le mek şek lin de dir.53

Sad dam Hü se yin 1988 yı lın da Ha lep çe'de yap tı ğı kat li am ile fark lı et nik kö -

ke ne sa hip hal ka kar şı fa şist tav rı nı gös ter miş tir. Ha lep çe'de ki si vil Kürt yer le -

şim ci le rin üze rin de si nir ga zı kul la na rak bir çok ma sum in sa nın, be bek, yaş lı, ka -

dın, er kek ayır mak sı zın can çe ki şe rek ölüm le ri ne se bep ol muş tur. Am nesty In -

ter na ti onal bu kat li am da 5.000 Kürtün öl dü ğü nü ve bir kaç bi ni nin de ül ke de

ya pı lan ben zer sal dı rı lar da kay bol du ğu nu açık la mış tır.54

Irak'ta ki fa şist re ji min si ya si tu tuk lu la ra yap tı ğı iş ken ce ler da ha da kor -

kunç tur. Irak'tan ka çan bir dok tor, bu iş ken ce le ri şöy le an la tır:

'Gü ney de bir has ta ne de staj yap tım. Ha pis ha ne den ge ti ri len le ri sa de ce dok tor lar

gö re bi lir di. Bir et yı ğı nı ha lin de olan in san la rın ço ğu ölür dü. İş ken ce den sağ kur tu -

lan si ya si suç lu yok tu. Gö zal tı na alı na ca ğı mı an la yın ca he men kaç tım.55

Sad dam'ın za lim lik le rin den bu gü ne dek ai le si ve ya kın çev re si de pa yı nı al -

mış tır. Irak li de ri Sad dam Hü se yin'in üvey kar de şi Bar zan Tık ri ti, Sad dam'ın ve

oğ lu Udey'in ken di si ni öl dürt me ih ti ma lin den do la yı Bir le şik Arap Emir lik le -

ri'ne kaç mış tır. Sad dam'ın iki da ma dı Hü se yin ve Sad dam Ka mil de 1995 yı lın -

da Sad dam'dan kor ka rak Ür dün'e kaç mış lar dır. Bu nun üze ri ne Sad dam on la ra
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can gü ven li ği ga ran ti si ver miş ve ül ke ye ge ri dön me le ri ni is te miş tir. An cak can

gü ven lik le ri nin ko ru na ca ğı na da ir söz alan iki kar deş Bağ dat'a dö ner dön mez

ba ba la rıy la bir lik te öl dü rül müş ler dir. Da ha son ra da an ne le ri nin ce se di pa ram -

par ça edil miş ola rak bu lun muş ve bu olay lar tüm dün ya ka mu oyu nun gö zü

önün de mey da na gel miş tir.

Irak lideri, ülkeden kaçan muhaliflere ise alçakça yöntemlerle gözdağı ver-

miştir. Örneğin 1995 yılında Ürdün'e kaçan General Necib Selahi, aile yakınları-

na tecavüz edilerek, tecavüz kasetlerinin kendisine gönderildiğini ve bunun

sadece kendisine değil, birçok muhalife yapıldığını açıklamıştır. 

Sad dam'ın İki Yüz lü Din dar lı ğı
Saddam'ın, Irak halkı üzerinde oluşturduğu kitle hipnozunun en önemli

özelliği sahte bir dindarlık maskesi altında hareket etmesidir. Saddam iç ve dış

politikalarında, halka yönelik baskılarında hep dini bir üslup kullanmış, göste-
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Kuveyt iş ga li son ra sı baş -

la yan am bar go sa de ce
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du. An cak Sad dam için

değişen bir şey yok tu.
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riş amaçlı yaptığı hareketlerle halkın gözünü

boyamayı amaçlamıştır.

Bunun için kimi zaman abartılı

söylemlerle kendini İslam dün-

yasının hamisi gibi göstermeye

çalışmış ya da Körfez

Savaşı'nda olduğu gibi Irak

bayrağına "Allahu Ekber" keli-

melerini ekleyerek, halkın dini

duygularını istismar etmeye çalışmıştır.  

Za lim uy gu la ma la rı na ba kıl dı ğın da ise,

İs lam di ni ile, Ku ran ah la kı ile il gi si ol ma dı ğı

ra hat lık la an la şı la bil mek te dir. Al lah bu gi bi

in san la rın du ru mu nu "Ger çek ten siz den ol -

duk la rı na da ir Al lah adı na ye min eder ler.

Oy sa on lar siz den de ğil dir ler..." (Tev be Su re -

si, 56) aye tiy le bil dir mek te dir. 

Saddam'ın İslami bir lider olmaktan çok

uzak olduğu açıktır. Kendisi komünist ve

Stalinist Baas Partisi'nin önde gelen bir milita-

nıydı. Bu partinin üyesi olarak Darwinizm ve

materyalizm temelli askeri eğitim almıştır.

Üstelik sosyal Darwinist olan Cemal Abdul

Nasır’ı örnek almış ve kendini sosyalist dev-

rimci olarak nitelendirmiştir. Nitekim uygulamalarına bakıldığında bunların

Kuran ayetlerinde yasaklandığını ve şiddetle yerildiğini görürüz. Örneğin

Saddam'ın ülke içindeki uygulamalarında ırkçılık ön planda olmuştur. Sadece

etnik kimlikleri yüzünden pek çok masum insanı vahşice katlettirmiş, Halepçe

katliamıyla tarihe 5.000 insanın katili olarak geçmiştir. Saddam da diğer pek çok

ırkçı lider gibi kendi etnik kökeninin üstün olduğu iddiasındadır. Oysa Kuran'a

göre üstünlük ırka, renge ya da diğer başka bir özelliğe göre değil, takvaya yani

Allah'a yakınlığa, inanç ve ahlaka bağlıdır. (Hucurat Suresi, 13) Irkçılık ise

Kuran'da "cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğu" kelimeleriyle tarif edilir: 
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Ha ni o in kar eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu'nu (ha mi -

ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-kış kırt tık la rı za man, he -

men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze ri ne  '(kal bi tes kin eden) gü ven ve

ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve on la rı "tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la

ayak ta tut tu." Za ten on lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, herşeyi hak kıy -

la bi len dir. (Fe tih Su re si, 26)

Al lah in san la rı çe şit li ırk lar da, fark lı renk ler de ya rat mış tır. İn san Al lah'a

muh taç, aciz bir var lık tır. Do la yı sıy la bir in sa nın di ğer bir in sa na ve ya bir top lu -

mun di ğer bir top lu ma kar şı bir üs tün lük id di asın da bu lun ma ya hak kı yok tur.

Çün kü ölüm anın da, kı ya met gü nün de ya da ahi ret te ırk, renk gi bi un sur la rın

hiç bir öne mi ol ma ya cak tır. O gün kim se kim se ye so yu nu, ır kı nı so ra cak bir du -

rum da da ol ma ya cak tır. Bu gün soy la rın dan do la yı az gın la şan lar, taş kın lık ya -

pan lar, in san la rı öl dü ren, hat ta di ri di ri ya kan lar, o gün han gi soy dan olur lar sa

ol sun lar ne ka dar aciz ve muh taç du rum da ol duk la rı nı kav ra ya cak lar dır. Kı ya -

met gü nüy le il gi li bir ayet te bu ger çek şöy le bil di ri lir:

Böy le ce Sur'a üfü rül dü gü za man ar tık o gün ara la rın da soy lar yok tur ve so -

ruş tur maz lar da. (Mü mi nun Su re si, 101)

Saddam ırkçılık yanında faşizmi de benimsemiştir. Kendi halkına karşı

faşist bir baskı uygulamış, aynen Hitler veya Mussolini gibi büyük bir sapkın-

lıkla savaşın kutsal bir değer olduğuna inanmıştır. Oy sa -Ku ran'da bil di ri len

hak lı se bep ler dı şın da- sa vaş çı kar mak Ku ran'a gö re yer yü zün de boz gun cu luk

an la mı na ge lir ve bü yük bir gü nah tır. Al lah'ın, in kar eden İs ra ilo ğul la rı'ndan

söz eder ken ver di ği "... on lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev len dir di ler -

se Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu ğa ça lı şır lar. Al lah ise

boz gun cu la rı sev mez" (Ma ide Su re si, 64) hük mü, tüm za lim ler için ge çer li dir. 

Kısacası Irak Müslümanları, 1970'lerden itibaren Kuran'da anlatılan

Müslüman ahlakından tamamen uzak, bunun yerine kabile ve ırk taassubu için-

de olan, kendi tatmini için yüz binlerce insanı ölüme göndermekten çekinme-

yen, zulüm ve işkenceyi zevk haline getirmiş bir diktatörün zulmü altında ezil-

mişlerdir. 

Bugün Saddam'ın ardından Irak henüz istikrara ve refaha tam anlamıyla

kavuşamamıştır. Ülkedeki çatışmalar devam etmekte, güvenlik tam anlamıyla

sağlanamamaktadır. Umulur ki Irak, ülkedeki tüm etnik ve dini gruplara barış

ve huzur getirecek aydınlık düzene bir an önce kavuşur. 
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al kın %75'inin Müs lü man,

%11'inin Nu say ri, %9'unun da

Hı ris ti yan ol du ğu Su ri ye top rak -

la rı, asır lar sü ren bir İs la mi geç -

mi şe ve kök lü bir kül tü re sa hip tir. Bu İs lam

top rak la rı pek çok İs lam ali mi ye tiş tir miş tir. 

Hz. Ömer dö ne min de ger çek leş ti ri len se -

fer ler ne ti ce sin de fet he di len Su ri ye top rak la rı,

sı ra sıy la Eme vi ler, Ab ba si ler, Sel çuk lu lar ve

Ey yü bi ler yö ne ti mi al tın da kal dı. 1517 yı lın da

Ya vuz Sul tan Se lim ta ra fın dan Os man lı top -

rak la rı na ka tı lan Su ri ye top rak la rı, 19. yüz yı -

lın ilk çey re ği ne ka dar ba rış ve hu zur do luy -

du. An cak 1831 yı lın da Os man lı'ya baş kal dı -

ra rak ay rı bir yö ne tim ku ran Ka va la lı Meh -

met Ali Pa şa'nın eli ne geç ti. Son ra tek rar Os -

man lı la ra ge çen Su ri ye 1920 yı lın da Fran sız
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Kışı ve Beklenen Baharı

Dünyadan Gizlenen
Büyük Zulmün Tarihi
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iş gal kuv vet le ri ta ra fın dan ele ge çi -

ril di. Fran sız iş ga li Su ri ye hal kı için

bü yük bir ka osun ve şid de tin de

baş lan gı cıy dı. Fran sız lar, ta rih sel

ola rak Su ri ye'nin bir par ça sı olan

Lüb nan'ı ül ke den ko par dı lar ve ay -

rı bir dev let ha li ne ge tir di ler. 

1946 yı lın da ki ba ğım sız lı ğa ka -

dar sü ren, 26 yıl lık şid det po li ti ka sı

Fran sız yö ne ti mi nin Ce za yir'de,

Tu nus'ta ve di ğer pek çok İs lam

top ra ğın da yap tı ğı kat li am la rın bir

ben ze riy di. İş gal son ra sı Su ri ye hal kı önem li bir di re niş ha re ke ti baş lat tı. Fran -

sız lar on bin ler ce in sa nı vah şi ce kat let ti ve bü yük şe hir le ri bom bar dı ma na tut tu.

Ayak lan ma şid det yo luy la bas tı rıl dı, an cak Fran sa Su ri ye'de uzun sü re ka la ma -

ya ca ğı nı an la dı. 

II. Dün ya Sa va şı'nın ar dın dan Su ri ye'den çe kil mek zo run da ka lan Fran sız -

lar 1946 yı lın da bu ül ke nin ba ğım sız lı ğı nı  ka bul et ti ler. An cak ül ke den çı kar ken

ge ri ye son de re ce is tik rar sız, ça tış ma ya açık bir Su ri ye bı rak tı lar. Birinci Dünya

Savaşı'ndan sonra Suriye'de konuşlandırılan Fransız mandası en çok

Nusayrilere yaradı. Fran sız yö ne ti mi ül ke de azın lık olan Nu say ri le ri özel lik le

dev let ka de me le ri ne yer leş tir miş, böy le ce ço ğun lu ğu oluş tu ran Sün ni ler de bir

ra hat sız lık mey da na ge tir miş ve iki top lum ara sı na ya pay bir düş man lık to hu -

mu ek miş ti. Pek  çok Or ta do ğu uz ma nı Nu say ri le rin, ül ke nin si ya si ve as ke ri açı -

dan üst nok ta la rı na ulaş ma sı nın, ger çek te Su ri ye'nin 1946 yı lın da ba ğım sız lı ğı nı

ilan et me siy le baş la dı ğı na dik ka ti çe ker. Ba ğım sız lık son ra sın da Su ri ye'de ger -

çek le şen en önem li olay, ül ke de po li tik, si ya si ve eko no mik alan lar da li der lik ya -

pan kök lü Sün ni ai le le rin ye ri ne Nu say ri le rin ül ke de ki yö ne ti mi ele ge çir me le ri

ol muş tur. Bu gi bi ya pay iç çe liş ki ler ba ğım sız lı ğı nı ka za nan Su ri ye'yi ka osa sü -

rük le di.  

Ba ğım sız lık son ra sı Su ri ye dar be ler ül ke si ha li ne gel di. 1949 yı lın da baş la -

yan dar be ler dö ne mi 1970 yı lın da dik ta tör Ha fız Esad'ın ger çek leş tir di ği dar be

ile son bul du. Esad re ji mi dar be le ri so na er dir di, ama za lim bir yö ne ti mi baş lat -

tı. Ba as ik ti da rı ile bir lik te Su ri ye Müs lü man la rı açı sın dan zor bir dö nem baş la -
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mış ol du. Çün kü yö ne tim Su ri ye nü fu su nun %11'ini oluş tu ran Nu say ri azın lı ğa

geç miş ve Nu say ri le rin dı şın da ki tüm mez hep ler ik ti dar kad ro la rın dan uzak laş -

tı rıl mış tı. Ken di le ri ni "Sos ya list Halk De mok ra si si" ola rak ta nım la yan bas kı cı

Ha fız Esad yö ne ti mi Su ri ye'yi kı sa sü re de bir is tib dad ül ke si ha li ne ge tir di. Tüm

si ya si par ti ler ka pa tıl dı, Ba as par ti si nin sa vun du ğu sos ya list ide olo ji dı şın da ki

tüm gö rüş le rin sa vu nul ma sı ya sak lan dı. Tüm İs la mi ha re ket le re kı sıt la ma lar ge -

ti ril di. Bu ha re ket le rin li der le ri tu tuk la nıp, çok şid det li iş ken ce ler al tın da ha yat -

la rı nı yi tir di ler. Ulus la ra ra sı in san hak la rı teş ki lat la rı nın ra por la rın da Esad dö -

ne min de Su ri ye Müs lü man la rı nın bü yük bas kı ve zu lüm gör dük le ri, Müs lü man

ka dın la ra te ca vüz edil di ği, er kek le rin akı lal maz iş ken ce yön tem le ri ne ma ruz bı -

ra kıl dık la rı an la tıl mak ta dır.

Esad Dö ne mi 'Zu lüm ve Bas kı' Ke li me le ri ile Anıl mak ta dır 
Ba as yö ne ti mi nin ilk he de fi İs la mi kim li ğin yok edil me si ol muş tur. Bu

amaç la on bin ler ce Müs lü man se bep gös te ril me den tu tuk lan mış, şid det li iş ken -

ce le re ma ruz kal mış tır. Ço ğu idam edil miş, bü yük bir bö lü mü de kay bol muş tur.

Ka dın la ra te ca vüz, ölün ce ye ka dar döv me, ayak la rın dan ta va -

na as ma gi bi vah şi iş ken ce yön tem le ri uy gu la yan Ha fız Esad

yö ne ti mi, bu nun yanı sıra ev le re bas kın lar, ca mi le re sal dı rı lar,

ha ka ret ler, hiç bit me yen ta ciz ler le Müs lü man hal kı yıl dır ma yı

he def le miş ve bun da bü yük öl çü de ba şa rı lı ol muş tur. 

Su ri ye Dev let Baş ka nı Esad'ın Ha ma şeh rin de ger çek leş -

tir di ği kat li am ise vah şet le rin en bü yü ğüy dü. Bu şeh rin yok

edil me si nin tek ne de ni, bu ra da İs la mi ha re ke tin çok güç lü ol -

ma sı idi. Ha fız Esad'ın kar de şi ve za ma nın Ge nel kur may Baş -

ka nı Rı fad Esad, Şu bat 1982'de bir ge ce vak ti Ha ma'ya ha va dan ve ka ra dan sal -

dı rı dü zen le di. Sal dı rı ya ka tıl mak is te me yen as ker le rin ço ğu anın da idam edil -

di ler. 27 yıl süren kat li am so nun da yak la şık 40 bin Müs lü man vah şi ce kat le dil -

di. Şe hir ise ade ta bir ha ra be ye dön dü. 

Esad'ın 30 yıl sü ren dik ta tör lü ğü dö ne min de bu nun gi bi da ha pek çok kat -

li am ve vah şet ya şan dı. Bu gün ha la Esad'ın kat li am la rın dan ka çan çok sa yı da

Su ri ye li Müs lü man, mül te ci ola rak ya şa mı nı sür dür mek te dir. Sa de ce Su udi Ara -

bis tan'da bir mil yon ci va rın da Su ri ye li Müs lü man bu lun mak ta dır.
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Hafız Esad'ın ölümünden sonra ülkenin yönetimini devralan Beşşar Esad'ın

politikaları ise, diğer konularda olduğu gibi, ülkedeki dindarlara yönelik yakla-

şımında da olumlu bir yol izlemektedir. Umarız bu olumlu sonuçlar gün geçtik-

çe artar ve Suriye, hiç kimsenin inancından veya etnik kökeninden dolayı baskı

görmediği, özgür, huzurlu ve adil bir ülke olur. 

Unutulmamalıdır ki, ne Ortadoğu'daki ne de İslam dünyasının başka böl-

gelerindeki toplumsal sorunların hiçbiri çözümsüz değildir. İlk ba kış ta bu böl -

ge ler de ki so run lar hiç çö zül me ye cek ka dar ka rı şık gi bi gö rü ne bi lir. An cak bu -

nun ne de ni yüz yıl lar dır çö zü mün yan lış yer ler de aran ma sı dır. Oy sa çö züm

Yüce Al lah'ın in san lar için se çip be ğen di ği Ku ran ah la kı nın ya şan ma sın da dır.

Olay lar kar şı sın da çö züm süz kal mak bir Müs lü man için ka bul edi le bi le cek bir

du rum de ğil dir. Çün kü her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah, in san la rın ba rış, re fah,

hu zur ve gü ven duy gu su için de ya şa ya bi le cek le ri bir sis te mi de ya rat mış ve bu -

nu in san la ra Ku ran ara cı lı ğı ile bil dir miş tir. Al lah'ın "... Biz Ki ta bı sa na, herşe-

yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in -

dir dik." (Nahl Su re si, 89) aye tin de de bil dir di ği gi bi, Ku ran in san la ra her ko nu -

da yol gös te ri ci dir. 
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Çok güç lü bir İs la mi bi lin ce sa hip olan Ha ma hal kı, Ha fız Esad'ın kar de şi Rı fad Esad ko mu -

ta sın da ki güç le rin 27 gün sü ren katliamında vah şice kat ledil di.
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2 Şu bat 1982 ta ri hin de baş la yan 27 gün lük Ha ma kat li amı nın ba şın da Ha fız Esad'ın kar de şi Rı fad Esad bu lun mak tay dı.

Ha fız Esad ta ra fın dan ken di si ne tam yet ki ve ri len Rı fad Esad'ın em rin de 12.000 ki şi lik bir as ker gü cü ve özel tim kuv ve -

ti bu lu nu yor du. Bu kat li am sı ra sın da 350.000 ki şi lik Ha ma şeh ri nin 3'te 1'i yok ol du. 30.000 - 40.000 ara sı si vil ha ya tı nı

yi tir di. 15.000 ki şi den bir da ha ha ber alı na ma dı. Bin ler ce Ha ma lı top rak la rı nı terk et mek zo run da kal dı. Ca mi ler ve ta ri -

hi eser ler yok edil di. Su ri ye yö ne ti mi ta ra fın dan bu vah şi kat li amın dış ba sı na yan sı ma ma sı için her tür lü ted bir alın dı.

Şeh rin tüm ula şım ve ile tişim bağ lan tıları kesil di. Giriş ve çıkış lar yasak lan dı. An cak buna rağ men kat liamı giz lemeleri

müm kün ol madı. 
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Ku ran'da ta rif edi len üs tün ah lak an la şıl dı ğı ve tam olarak ya şan ma ya baş -

lan dı ğı tak dir de, dün ya üze rin de var olan tüm so run lar ko lay ca çö zül me ye baş -

la ya cak tır. Çö züm Ku ran ah la kı nın ya şan ma sın da ol du ğu na gö re, Ku ran'ın tüm

in san la ra an la tıl ma sı vic dan sa hi bi in san la rın üze rin de bü yük ve önem li bir so -

rum lu luk tur. Müminler, sahip oldukları üstün ahlak ile dünya üzerindeki kötü-

lüklere karşı umursamaz davranan diğer insanlardan ayrılırlar. Etraflarında

olup biten her türlü kötülüğe karşı duyarlılık gösterir, bu konuda birbirleriyle

ittifak eder ve iyilikten yana tavırlarını, sürdürdükleri fikri mücadele ile ortaya

koyarlar. Allah’ın Kuran’da bildirdiği ahlak, tüm hurafelerden arınmış olarak

insanlara anlatıldığı ve insanlar Kuran ahlakını yaşamaya özendirildikleri tak-

dirde, dünya üzerinde var olan tüm sorunlar da Allah’ın izniyle çözülecektir. 

Bir ayette Kuran ahlakına uymanın önemi şöyle bildirilmiştir:

“Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rah-

met ve bir müjde olarak indirdik.” (Nahl Suresi, 89)
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Baas yönetiminin ilk hedefi

Hama’daki kuvvetli İslami kimliğin

yok edilmesi olmuştur. 

Bu amaçla on binlerce Müslüman

sebep gösterilmeden tutuklanmış,

şiddetli işkencelere maruz kalmış-

tır. Çoğu idam edilmiş, büyük bir

bölümü de kaybolmuştur.
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i ta bın ön ce ki bö lüm le rin de nü fu su

ağır lık lı ola rak Müs lü man olan ül -

ke le ri ele al dık. Bu ül ke ler de ya şa -

yan, Müs lü man la rın iş gal ci güç ler -

den ve ya ken di baş la rın da ki za lim yö ne ti ci -

ler den çek tik le ri zul mü in ce le dik. An cak bu -

nun ya nın da  dün ya nın dört bir ya nın da

Müs lü man la rın azın lık ta ol du ğu ül ke ler de

bu lun mak ta dır. Bu gün Bur ma'da, Fi li pin -

ler'de, Kam boç ya'da ya da Tay land'da azın lık

ko nu mun da mil yon lar ca Müs lü man bas kı al -

tın da ya şa mak ta dır. 

Bu ül ke ler de de vam eden zu lüm ise ço ğu

za man di ğer ül ke ler den çok da ha kan lı, çok

da ha vah şi gö rün tü le re sah ne ol mak ta dır.

Dün ya ya ses le ri ni du yu ra ma yan, el le rin de ki

tüm im kan la rı kay be den, top rak la rı, mal ve

İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

Dinlerini Yaşamaya
Çalışan Müslümanlar

K

MÜSLÜMAN AZINLIKLARA
YAPILAN ZULÜM



mülk le ri gas p e di len bu in san lar çok zor şart lar da ha yat la rı nı de vam et tir me ye

ça lış mak ta dır lar. Din le ri ni ya şa ma la rı en gel len mek te, iba det le ri ya sak lan mak ta -

dır. Bu halk la rı asi mi le et me ça ba la rı bas kı ve zor ba lık la sür dü rül mek te dir. 

Bu bö lüm de bu ül ke le rin ba zı la rın da ya şa nan bas kı ve zu lüm ler hak kın da

ör nek ler ve re cek ve yar dım ta le bin de olan bu Müs lü man la rın ses le ri ni bi raz ol -

sun du yur ma ya ça lı şa ca ğız. 

BUR MA
Arakan Müslümanlarının
Maruz Kaldıkları Baskı
48 mil yon nü fu su bu lu nan Bur -

ma'nın (ye ni adıy la Myan mar'ın) %15'ini

Müs lü man lar oluş tur mak ta dır. Ge ri ka -

lan nü fu sun bü yük bir ço ğun lu ğu Bu -

dist tir. Müs lü man lar, ül ke nin Ara kan

ad lı böl ge sin de ya şa mak ta dır lar.

Pet rol ve do ğal gaz açı sın dan böl ge -

nin en zen gin top rak la rı olan Ara kan'a

İs lam, ilk kez Arap tüc car lar ara cı lı ğıy la

gir di. İs lam'a kar şı olan bü yük yö ne liş,

1430 yı lın da böl ge de bir İs lam dev le ti nin

ku rul ma sıy la so nuç lan dı. Bu dev let 350

yıl var lı ğı nı ko ru du. An cak bu dö ne min

so nun da Bu dist ler Ara kan'ı iş gal ede rek

İs lam dev le ti ni or ta dan kal dır dı lar.

1783 yı lın da Müs lü man la rın si ya si ik ti da rı kay bet me le rin den he men son ra

Bur ma lı yöneticiler, Müs lü man la rı ez me ye, hat ta fi zik sel ola rak im ha et me ye

yö ne lik bir po li ti ka uy gu la ma ya baş la dı lar. 19. yüz yıl son la rın da ül ke İn gi liz -

ler ta ra fın dan sö mür ge leş ti ril di. 

20. yüzyılda Burma halkı ara sın da Müs lü man kar şı tı kam pan ya hız ka zan -

dı ve 1942'te 100.000 Müs lü ma nın ölü müy le so nuç la nan Ara kan'da ki kat li am

ger çek leş ti. Bu kat li am sı ra sın da yüz  bin ler ce ki şi de sa kat kal mış ya da top rak -

la rın dan göç et mek zo run da bı ra kıl mış tı. 

Bur ma, 1948 yı lın da İn gi liz yö ne ti mi nin so na er me siy le ba ğım sız lı ğı nı ka -
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zan dı. An cak ye ni yö ne tim le bir lik te ül ke Müs lü man lar açı sın dan da ha da ya -

şan maz bir ha le gel di. 1962 yı lın da as ke ri dar be ile yö ne ti mi ele ge çi ren ko mü -

nist ge ne ral Ne Win, dev le tin tüm im kan la rı nı Müs lü man la rı yok et mek için se -

fer ber et ti. Ha zır la nan "Bur ma Sos ya list Par ti Prog ra mı"nda, her tür lü yol kul la -

nı la rak Müs lü man la rın din le rin den uzak laş tı rıl ma sı he def le ni yor du. 

Bu amaç la, Müs lü man lar tüm si ya si hak la rın dan mah rum edil di. Ay rı ca

tüm İs la mi eği tim ku rum la rı, ca mi ler ve ben ze ri di ni mer kez ler ka pa tıl dı. Mes -

cid ler eğ len ce mer kez le ri ne ya da Bu dist ta pı nak la rı na çev ril di. Hac ca git mek,

kur ban kes mek, top lu na maz kıl mak ve di ğer iba det ler ya sak lan dı. Bu bas kı -

lar ne de niy le Müs lü man la rın bir bö lü mü ül ke yi terk et mek zo run da kal dı lar.

An cak göç le re rağ men Ara kan böl ge sin de Müs lü man lar ço ğun lu ğu oluş tur mak -

tay dı. Bu nun üze ri ne Ge ne ral Ne Win re ji mi bas kı la rı da ha da ar tı ra rak key fi tu -

tuk la ma la ra ve iş ken ce uy gu la ma la rı na ağır lık ver di. Bu acı ma sız uy gu la ma la -

rın so nu cun da bir mil yon dan faz la Müs lü man Bur ma'yı terk et mek zo run da kal -

dı. Bur ma hü kü me ti, ül ke de ki vah şe tin giz li kal ma sı için yıl lar bo yun ca ül ke ye

ya ban cı ga ze te ci ve hat ta tu rist bi le ka bul et me di.

İn san hak la rı ku ru luş la rı nın ver miş ol duk la rı ra por la ra gö re, bu bas kı cı re -

jim al tın da 1962-1984 yıl la rı ara sın da 20.000 Ara kan Müs lü ma nı öl dü rül dü.

Yüz ler ce ka dı na te ca vüz edil di ve Müs lü man la rın tüm mal var lık la rı na el ko -

nul du. Dev le tin ile ti şim araç la rı, İs lam di ni hak kın da ya lan ve if ti ra lar yay -

mak için kul la nıl dı. 1978 yı lı nın ba ha rın da or du nun taş kın lık la rı, 200.000

Müs lü ma nı son de re ce güç şart lar al tın da Bang la deş'e göç mek zo run da bı rak -

tı. (1979 yı lın da BM ko ru yu cu lu ğu al tın da ül ke le ri ne ge ri dön dü ler.)56

Ne Win'in 1988 yı lın da is ti fa sı nın ar dın dan de ği şik as ke ri ve si vil hü kü met -

ler bir bi ri ni iz le di, bu dö nem bo yun ca çı kan ayak lan ma lar da ise 3.000'den faz la

in san öl dü. Vah şet hiç azal ma dı, ak si ne şid det le ne rek art tı. Ocak 1992'de Bur -

ma'da ya şa yan Müs lü man azın lı ğa men sup 700 ki şi nin Bang la deş sı nı rı ya kın la -

rın da bo ğu la rak öl dü rül dü ğü or ta ya çık tı. 1994 yı lın da ise 1.000'den faz la Müs -

lü man yar gı sız in faz yön te miy le öl dü rül dü. 

Bur ma'da Müs lü man ka dın la ra ya pı lan te ca vüz ve sis tem li iş ken ce olay la rı

ha la her se ne ya yın la nan in san hak la rı ra por la rın da ge niş ola rak yer al mak ta dır.

An cak her ne den se bun lar Ba tı lı ül ke ler ta ra fın dan gör mez den ge lin mek te dir. 

Bur ma'da ya şa yan sa vun ma sız Müs lü man hal kın en bü yük so run la rın dan

bi ri de dış dün yay la ile ti şim ku ra ma mak ve ya şa dık la rı vah şe tin de tay la rı nı an -
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la ta ma mak tır. Çün kü ül ke ye ka ra yo luy la gir mek yö ne tim ta ra fın dan ya sak lan -

mış tır. Ha va  yo luy la ge liş ger çek leş se bi le, ül ke nin bir çok böl ge si ya ban cı la ra

ka pa tıl mış tır. Açık ça sı Bur ma lı Müs lü man la rın ya şa dı ğı zul mü ye rin de ve tüm

ger çek li ğiy le tes pit ede bil mek ol duk ça zor dur. 

1990'lar dan son ra Müs lü man lar tek rar bü yük bir kı yı ma uğ ra mış ve yi ne

200.000 ki şi 1992 yı lın da Bang la deş'e sı ğın mak zo run da kal mış tır.57 Bur ma'da ki

zu lüm den ka çan mül te ci ler de çok bü yük bir in san lık dra mı ile kar şı kar şı ya dır -

lar. Çok fa kir bir İs lam ül ke si olan Bang la deş, Bur ma lı mül te ci le ri top rak la rın da

ağır la mak ta, an cak yi ye cek ve ba rı na cak ko nu sun da yar dım et mek te çok zor lan -

mak ta dır.  

Bur ma ve Bang la deş'ten yük se len bu yar dım se si ni tüm dün ya Müs lü man -

la rı mut la ka duy ma lı dır. Çün kü Al lah Ku ran'da in san la ra zor luk için de olan la -

ra, fa kir le re, yurt la rın dan sü rü len le re yar dım et me yi em ret mek te dir. Yurt la rın -

dan sü rü len le re en ra hat ede cek le ri or ta mı ha zır la mak, yar dım cı ola bil mek için

her tür lü fe da kar lık ta bu lun mak, mer ha met le, şef kat le ve sev giy le des tek ol mak

tüm Müs lü man la rın üze ri ne dü şen bir so rum lu luk tur. Bu ah la kın ör ne ği Ku ran
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Bur ma'da ki as ke ri re jim, Müs lü man la ra kar şı çok bü yük bir sa vaş baş lat tı. Özel lik le de ca mi le re, imam la -

ra ve din dar ki şi le re sal dı rıl dı. Ara kan'ın baş ken tin de Müs lü man öğ ren ci le re zor la Bu dist din eği timi ve -

ril di. Müs lü man ka dın lar "mes le ki be ce ri eği ti mi" adı al tın da top la ma kamp la rı na gö tü rü le rek, te ca vü ze

ma ruz kal dı lar. Te ca vüz so nu cu ha mi le ka lan lar ise zor la Bu dist gü ven lik gö rev li le riy le ev len di ril di. Köy -

ler yok edil di, ev le r ka ra kol la ra çev ril di, evsiz kalan in san lar aç lık ve yok luk la kar şı kar şıya kal dılar... 
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Ara kan'ı Bu dist bir eya let ola rak gös ter mek ama cıy la Ne Win hü kü me ti "Kral Dra gon" ope ras yo nu adı

al tın da bir göç men so ruş tur ma sı baş lat tı. Kü çük köy ler de ya şa yan halk, et ra fı çit ler le çev ri li kamp la ra

top la ndı. Köy ler, ca mi ler, med re se ler yok edil di. Ci na yet ler, te ca vüz ler, tu tuk la ma ve iş ken ce ler ya pıl -

dı. 1978'de 300 bin den faz la Müs lü man, Ara kan'ı terk ede rek Bang la deş'e hic ret et ti. An cak mül te ci

kamp la rı Ara kan Müs lü man la rı için çok bü yük bir se fa let, yok luk, aç lık, sal gın has ta lık lar an la mı na ge -

li yor du. Re sim ler de Ro hing ya mül te ci kamp la rın da ya şa nan bü yük d ram gö rül mek te dir.



ayet le rin de bu lun mak ta dır. Ku ran

ah la kı nı ya şa yan Müs lü man la rın

yurt la rın dan sü rü len, hic ret eden le re

kar şı tu tum la rı ayet ler de şu şe kil de

ha ber ve ri lir: 

(Bun dan baş ka bu mal lar) Hic ret eden

fa kir le re dir ki, on lar, Al lah'tan bir

fazl (lü tuf ve ih san) ara yıp, Al lah'a ve

O'nun Re sû lü'ne yar dım eder ler ken

yurt la rın dan ve mal la rın dan sü rü lüp-

çı ka rıl mış lar dır. İş te bun lar, sa dık

olan lar bun lar dır. (Haşr Su re si, 8)

Ken di le rin den ön ce o yur du  ha zır la -

yıp ima nı (gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler

ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra

ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir

ih ti yaç duy maz lar. Ken di le rin de bir açık lık  ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis -

le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin "cim ri ve ben cil tut ku la rın dan" ko run -

muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (Haşr Su re si, 9)
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YOK EDİLEN YER-
LEŞİM BİRİMLERİ 10-15 BİN

GÖÇ
YAKLAŞIK İKİ

MİLYON

KATLİAM 200 BİN

TECAVÜZ 20 BİN

CİNAYET 20 BİN

TUTUKLAMA 40 BİN 

YAKILAN VE YIKILAN
CAMİ, MEDRESE 5 BİN

KAYIPLAR 50 BİN

İŞSİZ VE GELİRİ
OLMAYAN 1 MİLYON

ZULMÜN DÖKÜMÜ (1942-1996)

Rohing ya mül te ci kamp la rın da (alt -

ta) çok bü yük bir se fa let ya şa nır ken,

Bu dist Bur ma lı lar, sol da ki re sim ler -

de gö rül dü ğü gi bi mü ref feh bir ya -

şam sür mek te dir ler. 
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Ayet ler de de ta rif edil di ği gi bi iman eden ler "sev dik le rin den in fak eden ler",

"ken di le rin de bir açık lık ol sa bi le kar deş le ri ni öz ne fis le ri ne ter cih eden ler"dir.

Bu üs tün ah la kın dün ya üze rin de yay gın ola rak ya şan ma sıy la bir lik te, mül te ci -

le rin ya şa dık la rı bü yük se fa let de di ğer pek çok so run gi bi çö züm len miş ola cak -

tır.

Fİ Lİ PİN LER

Bang sa Mo ro Müs lü man la rı
ve Mar cos'un Yam yam la rı

Bel ki, Fi li pin ler'de çok güç lü bir

İs lam top lu lu ğu bu lun du ğun u ve bu -

ra da ki Müs lü man la rın yıl lar dır çok

bü yük zu lüm, iş ken ce  ve in san lık  dı -

şı uy gu la ma lar la mü ca de le et ti ği ni

bil mi yor ola bi lir si niz. Oy sa Fi li pin -

ler'de ki Müs lü man lar on  yıl lar dır

vah şi ce kat le dil mek te ve ha yat ta kal -

mak için dün ya Müs lü man la rın dan

yar dım bek le mek te dir ler. 

Fi li pin ler'in %90'ı Ka to lik tir. An -

cak bu oran gü ney de ki ada lar da çok

bü yük fark lı lık lar gös te rir. Gü ney de

%70 ora nın da ki Ka to lik nü fu sa kar şı lık, yak la şık %30 ora nın da Müs lü man nü fus

bu lu nur. Bu nü fu su Min da nao ada sın da ya şa yan Mo ro lar ve Su lu ada sın da ya -

şa yan Müs lü man lar oluş tu rur. Su lu ada sın da nü fu sun %97'si Müs lü man dır.58

Fi li pin ler'de ki ça tış ma la rın kö ke ni, uzun yıl lar ABD yö ne ti min de ya şa dık -

tan son ra ül ke nin ba ğım sız lı ğı nı ilan et ti ği 1946 yı lı na ka dar uzan mak ta dır. Fi li -

pin ler'de nü fu sun ço ğun lu ğu nu oluş tu ran Hı ris ti yan Fi li pi no lar, Min da nao ve

Su lu ada la rın da ya şa yan Müs lü man la rın ak si ne Ame ri ka'nın sö mür ge ci yö ne ti -

mi ne di re niş gös ter me miş  ve on la rın gön der di ği yö ne ti ci le ri be nim se miş ler di.

Ame ri ka lı lar da, Ame ri kan eko lü bir yö ne tim oluş tur ma la rı için Fi li pi no ön der -

le ri ni eğit miş ler di. ABD Fi li pin ler'den çe ki lir ken bu yüz den ül ke de ki si ya si oto -

ri te yi Fi li pi no la ra bı rak tı. Su lu ve Min da nao'yu tek bir dev le tin top rak la rı ola rak
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ka bul et ti. Böy le ce bu ada lar da ki Müs lü man lar, Fi li pi no la rın ege men li ği al tı na

bı ra kıl mış olu yor du. 

Fi li pi no lar ül ke de ki ege men lik le ri ni sağ lam laş tır ma ya ve özel lik le de Mo -

ro'lu Müs lü man la rın top rak la rı nı el le rin den al ma ya yö ne lik bir po li ti ka iz le me ye

baş la dı lar. Çı ka rı lan bir ya say la bir Fi li pi no ya 24 hek tar top rak edin me hak kı ve -

ri lir ken, bu hak bir Mo ro lu için 10 hek tar dan iba ret ti. Bu nun so nu cun da Müs lü -

man la ra ait top rak la ra Fi li pi no göç le ri baş la dı. Böy le ce bu ada lar da ki Müs lü man

hal kın nü fus yo ğun lu ğu azal tı la cak tı. 1966-1976 yıl la rı ara sın da ki 10 yıl lık dö -

nem de 3.5 mil yon Fi li pi no lu göç men, Müs lü man top rak la rı na yer leş ti.

1 Ma yıs 1968'de Co ta ba to Va li si Da tu Od tug Ma ta lan ta ra fın dan "Min da nao

Ba ğım sız lık Ha re ke ti" (MIM) ku rul du. An cak Cum hur baş ka nı Fer di nand Mar -

cos li der li ğin de ki mer ke zi oto ri te ile uz laş ma yo lu ara yan bu ha re ket tu tu na ma -

dı ve kı sa sü re de si li nip git ti. Bu nun la be ra ber hü kü met bu ola yı ba si te al ma dı

ve Mo ro hal kı na kar şı yü rü tü len sin dir me ha re ke ti ni ar tır mak için fır sat bil di. Bu

sı ra da Mar cos ken di ni Si lah lı Kuv vet ler Ko mu ta nı ve Baş kan ola rak ilan et ti. Bir

sü re son ra da ül ke de ki ko mü nist le rin yol aç tı ğı te rör ha re ke ti ni ve Müs lü man la -

rın di re ni şi ni ge rek çe gös te re rek sı kı yö ne tim ilan et ti. Ar dın dan da ana ya sa yı as -

kı ya al dı. Mar cos, ül ke nin dik ta tö rü ol muş tu. 

Mar cos bu an dan son ra ba ğım sız lık mü ca de le si ni baş la tan Müs lü man la ra

top lu kat li am lar uy gu la dı. Bu kat li am lar da 10 bi ni ka dın ve ço cuk ol mak üze -

re top lam, 50 bin Müs lü man kat le dil di. Mar cos'a kar şı Müs lü man la rın di re ni -

şi, 1960'lar da Or ta do ğu'da eği tim gö ren bir kaç genç ta ra fın dan ör güt len di. Nur

Mi su ari li der li ğin de ki Mo ro Ulu sal Kur tu luş Cep he si (MNLF)'nin yü rüt tü ğü di -

re niş ha re ke ti nin ani den ve ge niş çap lı bir öl çek te or ta ya çık ma sı, Mar cos re ji mi -

ni şaş kı na çe vir di. Hü kü met kuv vet le ri ve MNLF üye le ri ara sın da kan lı çar pış -

ma lar ger çek leş ti.

Mar cos, ül ke için de ki mu ha lif le ri ni, en baş ta da Müs lü man MNLF'yi ve ar -

dın da ki halk des te ği ni yok et mek için özel eği til miş te rör tim le ri kur muş tu. Bu

tim le rin uy gu la dık la rı vah şet ise tüy ler ür per ti ciy di. Mar cos'un te rör tim le ri

için de en acı ma sız ola nı Ila ga'ydı. Ko nuy la il gi li ola rak Nok ta der gi si, "Mar cos'un

Yam yam la rı" baş lı ğıy la ya yın la nan bir ha be rin de şun la rı ya zı yor du:

... Ba yan Kas sam'ın ko ca sı nın üze rin de te pi ni yor lar dı. Par ça la nan ka fa ta sı nın için -

den al dık la rı be yin par ça la rı nı et ra fa sa çı yor lar dı. Di ğer si lah lı mi lis ler ise yer le re

sa çı lan be yin par ça la rı nı ka pı şa rak yi yor lar dı. Men su bu ol duk la rı 'I la ga' ör gü tü -
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Fili pin ler'de ki Mo ro Müs lü man la rı nın ta ri hi çok bü yük zu lüm ler le, kat li am lar la do lu dur. Mar cos re ji -

mi sı ra sın da köy ler ya kıl mış, için de in san la rın bu lun du ğu ca mi ler bom ba lan mış, top lu te ca vüz ler ger -

çek leş ti ril miş tir. Bu gün ha la sal dı rı lar, ta ciz ler za man za man şid det len mek te, ça tış ma lar yıl lar dır de -

vam et mek te dir. Mo ro Müs lü man la rı nın tek he de fi ise ba rış ve huzur için de olacakları, din lerini öz -

gür ce yaşayabilecek leri bağımsız bir devlete kavuş mak tır.  
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nün an la yı şı na gö re kur ba nı nın ka nı nı iç mek ve eti ni ye mek on la rı 'ye nil mez'

ya pa cak tı. Deh şe ten giz ye nil mez lik!.. Fi li pin ler'de 1970'li yıl lar da baş la yan Müs lü -

man ayak lan ma la rı sı ra sın da ku ru lan 'I la ga' ör gü tü mi lis le ri o dö nem de bin ler ce

Müs lü ma nı iş ken ce ile öl dür müş ler di. Bu öl dü rü len kur ban la rın ka nın dan içen

ve ya etin den bir par ça yi yen Ila ga men sup la rı böy le ce do ğa üs tü bir gü ce sa hip ol -

duk la rı na ina nı yor lar dı... Köy ler Ila ga ta ra fın dan ba sı lı yor ve in san lar vah şi ce öl -

dü rü lü yor du. Bu nun da öte sin de sal dı rı ama cı ta ma mıy la yağ ma cı lı ğa dö nü şü yor -

du. Min da nao'nun bir kö yün de ise ge çen ler de bu lu nan bir bü yük şi şe do lu su ke -

sik ku la ğın sa hip le ri he nüz tes pit edi le me miş ti.59

Bu kat li am lar da tüm Müs lü man köy le ri ya kıl dı ve Mo ro Müs lü man la rı nın

mal la rı yağ ma lan dı. 1986 yı lın da Mar cos'un halk ayak lan ma sıy la dev ril me si nin

ar dın dan Müs lü man lar açı sın dan faz la bir de ği şik lik ol ma dı. Yö ne ti me ge çen

Aqu ino, Müs lü man la rı fark lı yön tem ler le erit me yi ve sin dir me yi plan lı yor du.

Mo ro lu Müs lü man ay dın lar dan Sa lah Ju ba ir, Bang sa Mo ro ad lı ki ta bın da bu du -

ru mu şöy le an la tı yor:

Gü ney Eya let le rin de ki Müs lü man la rın prob lem le ri açı sın dan Mar cos re ji mi ile

Aqu ino re ji mi ara sın da hiç bir fark yok tur. Gö rü nüş te fark lı ol ma la rı na ve ön ce ki re -

ji min şim di ki ne oran la da ha sert ol ma sı na kar şı lık, Müs lü man la rın so run la rı na ba -

kış la rı ay nı dır. Müs lü man la rı ve İs lam'ı böl ge den yok edip erit me yi amaç lar lar.

Mar cos da, Aqu ino da de ği şik me tot ve araç la ra baş vu ra rak ay nı ama cı he def le -

mek te dir. An cak Su lu ve Mo ro Müs lü man la rı on la ra tes lim ol ma yı dü şün mü yor.60

Bugün Fi li pin ler'de ya şa nan lar la il gi li Ba tı lı ba sın ya yın or gan la rın da yan lı ha ber ler ya yın lan -

mak ta, sa vun ma sız Müs lü man hal kın ya şa dı ğı bü yük zu lüm giz len mek te dir. Oy sa asıl şid de te,

zul me ve vah şe te ma ruz ka lan lar Fi lipin li Müs lüman kadın lar, çocuk lar ve yaş lılar dır. 



Aquino sonrasında da Müslümanlara yönelik baskı aynı şekilde devam

etmiştir. Kısa süreli sakinleşen ilişkiler, 1994 yılında camilerin bombalanmasıyla

tekrar gerginleşmiştir. Öte yandan aynı dönemde Müslümanlar arasında terör

yanlısı radikal bir örgütün de kök salması, sorunu daha büyütmüştür.

Filipinlerdeki sorunun çözülmesi, Manila yönetiminin onyıllardır süren baskı

politikalarını terk ederek ülkenin güneyindeki Müslümanların haklarını tanıma-

sı, bir yandan Müslümanları temsil etme iddiasıyla ortaya çıkan ancak onlara

sadece zarar veren terörist akımın engellenmesi ile mümkün olacaktır. 

KAM BOÇ YA

Yıl lar dır Sü re ge len 
İs lam Karşıtlığı
Kam boç ya, As ya'nın Hin dis -

tan'la Çin ara sın da ka lan ve bu yüz -

den "Hin di çi ni" ola rak anı lan böl ge -

sin de yer alır. Kü çük ve fa kir bir ül -

ke dir. Çok bü yük bir bö lü mü oku -

ma-yaz ma bil me yen Kam boç ya hal -

kı nın ezi ci ço ğun lu ğu yüz yıl lar dır

ta rım la ge çin mek te dir. Ta rı mın baş -

lı ca un su ru ise ül ke bo yun ca uza nan

pi rinç tar la la rı dır. 

Kam boç ya nü fu su nun bü yük bir ço ğun lu ğu, böl ge nin en es ki et nik gru bu

olan Khmer'ler den olu şur. Çin li ler ve Bu dist ler de ül ke nin önem li azın lık grup -

la rı dır. Bir di ğer azın lık gru bu nu ise Müs lü man lar oluş tu rur. 

İs lam di ni, Kam boç ya'ya de niz yo lu ile ge len Müs lü man tüc car ve yol cu lar

va sı ta sı ile gir miş tir. Kam boç ya Müs lü man la rı nın ge ne li Si yam ır kı na men sup -

tur. Ta rih te bir kral lık ku ran Si yam Müs lü man la rı sa vaş lar ve is ti la lar so nu cun -

da yı kıl mış, an cak ta rih ten kal ma 75 adet mes cit 1975 yı lı na ka dar ayak ta kal -

mış tır.

Ki ta bın ilk bö lü mün de ko mü niz min din düş man lı ğın dan ve ko mü nist le rin

İs lam top rak la rın da ger çek leş tir dik le ri in san lık dı şı kat li am lar dan bah set tik.

Çin'in des te ğiy le ik ti da ra gel miş ve Ma ocu lu ğu yön tem ola rak be nim se miş bir

ül ke olan Kam boç ya'da ki Kı zıl Khmer ik ti da rı da bu acı ma sız re jim ler den bi ri -

İSLAM'IN KIŞI VE BEKLENEN BAHARI

220

KAMBOÇYA

LAOS
TAYLAND

VİETNAM



dir. Kam boç ya Müs lü man la rı nın İs lam kim lik le riy le il gi li bağ la rı, bu ko mü nist

re jim sı ra sın da ta ma men or ta dan kal dı rıl mak is ten miş tir. 

Kı zıl Khmer ör gü tü, Pol Pot ad lı bir Ma ocu ta ra fın dan ku rul muş ve yö ne til -

miş bir ko mü nist par ti dir. Uzun yıl lar Kam boç ya or man la rın da ör güt le nen ve

ik ti dar ha yal le ri ku ran Kı zıl Khmer ler, 1975'te bu rü ya la rı na ka vuş muş tur. İk ti -

da ra gel dik ten son ra da, ta rih te hiç gö rül me miş bo yut lar da to ta li ter ve za lim bir

re jim kur muş lar dır. Kı zıl Khmer re ji mi, ül ke için ya pıl ma sı ge re ken tek ko mü -

nist gö re vin, pi rinç tar la la rın da öle si ye ça lış mak ol du ğu na ka rar ver miş ve tüm

Kam boç ya nü fu su nu tar la lar da ça lış tır ma ya baş la mış tır. Şe hir ler de ya şa yan on

bin ler ce in san -dev let adam la rı, bü rok rat lar, öğ ret men ler, ay dın lar- köy le re sü -

rül müş ve oluş tu ru lan kol lek tif çift lik ler de çok ağır şart lar da ça lış tı rıl ma ya baş -

lan mış tır. 

Çalışma sırasında gevşek davranmak, top la nan ürün ler den bir par ça bi le

ol sun izin siz ola rak ye mek ve ya her han gi bir di ni iba det te bu lun mak, ko mü nist

"dev ri me is yan" sa yıl mış ve bu ba ha ne ler le her da ki ka in san öl dü rül me ye baş -

lan mış tır. Pi rinç tar la la rı, 1975-79 yıl la rı ara sın da "ölüm tar la la rı na" dö nüş müş -

tür. Nü fu su 9 mil yon olan ül ke de, yak la şık 3 mil yon ki şi, ka fa sı na kur şun sı kı la -

rak, ka fa ta sı bal tay la par ça la na rak, ba şın dan tor ba ge çi rip bo ğu la rak ve ya aç lı ğa

mah kum edi le rek öl dü rül müş tür. 

Her ko mü nist ül ke de ol du ğu gi bi, Kam boç ya'da da Müs lü man hal ka kar şı

çok bü yük bir bas kı po li ti ka sı uy gu lan mış tır. Hal kın di ni de ğer le ri ne kar şı bir

sa vaş baş la tıl mış, din dar halk şid det yo luy la din den uzak laş tı rıl ma ya ça lı şıl mış -

tır. Yüz  bin ler ce Müs lü man kat le dil miş tir. Bu ko nu da ki ra kam lar açık tır: Kam -

boç ya'da bu gün yak la şık 200 bin ci va rın da Müs lü man ya şa mak ta dır. Ko mü nist

ih ti lal ön ce si ise bu sa yı 800 bin den faz lay dı ve Müs lü man lar ül ke nin %7'si ni

oluş tu ru yor lar dı.

Ko mü niz min Ka ra Ki ta bı'nda Kı zıl Khmer ler'in Müs lü man Çam lar'a kar şı uy -

gu la dık la rı vah şet ten şöy le söz edi lir:

1973'ten iti ba ren kur ta rıl mış böl ge ler de ca mi ler tah rip edil di ve iba det ya sak lan -

dı. 1975'ten baş la ya rak bu ön lem ler yay gın laş tı. Ku ran' lar ya kıl mak üze re top lan -

dı, ca mi ler ya baş ka iş ler de kul la nıl dı ya da yı kıl dı. Ha zi ran'da 13 din dar Müs lü -

man, ba zı la rı iba de ti mi tin ge ter cih et miş ol mak tan, ba zı la rı ise di ni ni kah hak kı na

sa hip ol duk la rı nı açık la mak tan do la yı idam edil di... Din adam la rı özel lik le he def

alı na rak öl dü rül dü. 1.000 ka dar ha cı nın yal nız ca 30 ka da rı sağ kal dı. Öte ki Kam -
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boç ya lı la rın ak si ne Çam lar sık sık ayak lan dı; bu ayak lan ma lar mi sil le me ola rak bir -

çok kat li ama ne den ol du. Kı zıl Khmer ler 1978 yı lı or ta sın dan iti ba ren bir çok Çam

top lu lu ğu nun, ka dın ve ço cuk lar da da hil, sis te ma tik bi çim de so yu nu tü ket me ye

ko yul du... Ben Ki er nan, bun lar için ge nel de %50 ölüm ora nın dan söz eder.61

Kı zıl Khmer le rin bu kor kunç vah şe ti ne de niy le baş kent Phnom Penh'de ya -

şa yan Müs lü man la rın %70'i ül ke yi terk edip, çev re de ki Tay land, Ma lez ya ve La -

os gi bi ül ke le re yer leş mek zo run da kal dı. Vi et nam'ın 1979 yı lın da Kam boç ya'yı

iş gal et me siy le Kı zıl Khmer re ji mi so na er di, an cak Müs lü man la ra yö ne lik zu -

lüm hiç hı zı nı kes me den de vam et ti. Sov yet des tek li Vi et nam yö ne ti mi de Kı zıl

Khmer le rin zu lüm le ri ni de vam et tir di, İs lam di ni ni or ta dan kal dır mak için çok

bas kı cı po li ti ka lar uy gu la dı. Vi et nam lı la rın sal dı rı la rı na ma ruz ka lan Müs lü -

man la rın az sa yı da ki iba det yer le ri yı kıl dı ve din adam la rı öl dü rül dü. Hat ta bir -

Kam boç ya'da Müs lü man la rın din le ri ni ya şa ma la rı, Arap ça har f kul lan ma la rı, iba det etmeleri ya sak.

Bu ya sak la ra uy ma yan la ra ise çok şid det li ce zalar ve ri li yor, idam edi li yorlar. Gün geç tik çe da ha da

fa kir le şen hal kın tüm mal la rı na, şe hir mer kez le rin de ki dük kan la rı na dev let ta ra fın dan el ko nul du

ve hiç bir hak id dia ede me yen halk bir an da fa kir leş ti. Gü nü müz de Müs lü man Si yam hal kı nın Kam -

boç ya yö ne ti mi nin bu bas kı la rı na di re ne cek gü cü yok. Tek yol ise bu zu lüm den kaç mak. Re sim de

çok zor şart lar al tın da top rak larını terk eden, zulüm den kaçan Müs lüman lar görülüyor. 
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ço ğu ha pis ha ne ler de ağır iş ken ce le re ta bi tu tul du, bir çok ağır iş te hiz met çi ola -

rak kul la nıl dı.

Bu gün ha la ül ke de İs la mi ya yın ve pro pa gan da ama cıy la teb liğ yap mak, di -

ğer ül ke le re gi den Kam boç ya lı lar la ya zış mak ya sak tır. Pek  çok İs la mi uy gu la ma

ve iba det gi bi, top lu hal de na maz kıl mak da hi ya sak lan mış tır. Ül ke de ki İs lam

kim li ği ni yok et mek is te yen Vi et nam lı lar tüm ta ri hi eser le ri tah rip et miş ler dir.

Şu an Kam boç ya top rak la rın da sa de ce 20 mes cid ayak ta dur mak ta dır. 

Bu gün Kı zıl Khmer ler ta ra fın dan öl dü rü len -ara la rın da Müs lü man la rın da

bu lun du ğu- on bin ler ce in sa nın ke mik ve ka fa tas la rı, baş kent Phnom Penh'te ki

bir mü ze de ser gi len mek te dir. Kam boç ya ör ne ği, ay nı Çe çe nis tan ve ya Do ğu

Tür kis tan ör nek le rin de ol du ğu gi bi, ko mü nist vah şe tin ger çek yü zü nü tüm dün -

ya ya gös ter mek te dir. 

TAN ZAN YA

Bas kı la ra Rağ men İs lam
Bi lin ci Güç le ni yor
Müs lü man lar Tan zan ya'ya Arap

Ya rı ma da sı'nın ya nı sı ra Hint Ya rı ma -

da sı'ndan hic ret et miş ler dir. Ya pı lan

teb liğ fa ali yet le ri ne ti ce sin de halk

put pe rest li ği bı ra kıp, İs lam'ı ka bul

et miş tir. Tan zan ya'da ki 120 ka bi le nin

hep sin de Müs lü man lar mev cut tur. 

Tan zan ya'da Müs lü man nü fus,

ge nel nü fu sun ya rı sın dan da ha faz la

ol du ğu hal de (yak la şık %55), Müs lü -

man lar yi ne de azın lık gi bi mu ame le

gö rü yor lar. Hı ris ti yan lar ise azın lık

ol ma la rı na rağ men, hü kü met yö ne ti mi ni el le rin de tu tu yor lar. 23 ba kan lık tan 6

ba kan lık Müs lü man la rın elin de. An cak Müs lü man la rın ço ğun luk ta ol du ğu ül ke,

ken di ni ya rı Hı ris ti yan, ya rı to te mist bir ül ke ola rak ta nı tı yor. Üs te lik 9 mil yon

nü fu sa sa hip olan Müs lü man lar, sis te ma tik bir Hı ris ti yan laş tır ma po li ti ka sı ile

kar şı kar şı ya. Or ta de re ce li okul lar da Hı ris ti yan di ni nin ku ral la rı na uy gun fa ali -

yet te bu lun ma yan öğ ren ci ler okul dan atı lı yor. Ül ke de tüm İs la mi ku rum ve ku -

TANZANYA

BURUNDİ

RUANDA

UGANDA

KENYA

MOZAMBİK

ZAMBİYA

MALAVİ
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Tan zan ya'da Hı ris ti yan yö ne tim, ço ğun luk ta olan Müs lü man hal ka yö ne lik çok bü yük bir şid det uy gu la -

mak ta dır. Re sim ler de ki ça tış ma la rın tek ne de ni hal kın Müs lü man kim li ği dir. Ba zı in san lar ara ba la rın da

Ku ran bu lun du ğu için, ba zı la rı na maz kıl dık la rı için Tan zan ya po li si nin sal dı rı sı na uğ ra mak ta, İs lam di -

ni ni ya şa mak is te yen genç le rin oku ma hak la rı el le rin den alın mak ta dır. İs lam ahlakının teb li ği nin, Arap -

ça di li ni öğ ren me nin, Hac iba de ti ni ye ri ne ge tir me nin ya sak lan dı ğı Tan zan ya'da, hü kü me ti n bu po li ti -

ka sı na rağ men Müs lü man la rın böl ge de ki sa yı sı gün den gü ne ar tı yor.
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ru luş lar ya sak lan dı ğı gi bi, açık ça İs lam teb li ği  yap mak da ya sak. Arap ça di li ni

öğ ren mek ve Hac iba de ti ni ye ri ne ge tir mek de ay nı şe kil de hü kü met ta ra fın dan

ya sak lan dı. An cak Tan zan ya Hü kü me ti nin bu po li ti ka sı na rağ men Müs lü man -

la rın böl ge de ki sa yı sı gün den gü ne ar tı yor.

Hü kü me tin hal kı Hı ris ti yan laş tır ma ama cıy la yü rüt tü ğü po li ti ka lar dan bi ri

de İs la mi Ye ni le me Ha re ke ti adı al tın da, İs lam-Hı ris ti yan lık ka rı şı mı bir inanç

oluş tur ma ya ça lış ma sı dır. Bu po li ti ka ge re ğin ce, İs lam di ni nin pek  çok ge re ği ni

ye ri ne ge tir me nin önem li ol ma dı ğı hal ka va az edi li yor. Bu çar pık ina nış la ra kar -

şı se si ni yük sel ten ler ya hap se atı lı yor, ya öl dü rü lü yor ya da ül ke yi terk et mek zo -

run da bı ra kı lı yor. 

SRİ LAN KA

Te rör, Müs lü man la rı He def Alı yor
Hint Ok ya nu su için de bir ada ül ke si

olan Sri Lan ka'da 2.600.000 Müs lü man

ya şı yor. Sri Lan ka'da yö ne ti me kar şı sa -

va şan Ta mil ge ril la la rı za man za man

Müs lü man köy le re de bas kın lar dü zen le -

ye rek si vil in san la rı öl dü rü yor. Ya kın za -

man da ger çek leş ti ri len kat li am lar dan bi -

ri 3 Ma yıs 2001 ta ri hin de Ma wa nel la kö -

yü nün ya kı lıp yı kıl ma sıy dı. Ya şa dık la rı

bü yük zul mü ha zır la dık la rı bir in ter net

si te siy le dün ya ya du yur ma ya ça lı şan Sri

Lan ka Müs lü man la rı ise say fa la rın da

şun la rı söy lü yor lar:

… Biz Müs lü man lar ola rak za na at ve ti ca ret le uğ ra şan bir top lu lu ğuz. Bi zim Sri

Lan ka'nın ge li şi mi ne ve iler le me si ne olan kat kı mız da ima po zi tif ti ve çok es ki za -

man lar dan be ri, için de ya şa dı ğı mız di ğer top lu luk la rın tü müy le çok dos ta ne ve sa -

mi mi iliş ki ler kur mu şuz dur.

Ta mil ge ril la la rı, Ku zey ve Do ğu'da ki böl ge ler de ya şa yan bir çok Müs lü ma -

na çok faz la sı kın tı ve iş ken ce çek ti ril me si ne ne den ol muş tur. Bun dan son ra

da Sri Lan ka top lu lu ğu nun çok kü çük bir bö lü mü, Müs lü man la rın iş le ri ne,

ca mi le re ve ki şi sel ha yat la rı na sal dır ma ya baş la mış tır.

HİNDİSTAN

SRİ LANKA HİNT 

OKYANUSU
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Biz di ni mi zin ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me mi ze izin ve ren ve ta rih bo yun ca sos -

yal sta tü mü zü ko ru yan di ğer top lu luk lar la ba rış çı bir bir lik te li ği sağ la ma ya ça -

lı şan azın lık bir top lu lu ğuz… Biz Ta mil ler gi bi ay rı lık çı lık ve te rö riz me eği lim -

li bir top lu luk de ği liz. Fark lı top lu luk lar ara sın da ki nef ret ve ki ni kı zış tır ma ya

ça lış mı yo ruz… Bi zim ara dı ğı mız şey ta ma mıy la ba rış ve gü ven için de ya şa -

ya bi le ce ği miz, Al lah'a iba det et me ye de vam ede bi le ce ği miz, iş le ri mi zi ve

mes lek le ri mi zi yü rü te bi le ce ği miz, ço cuk la rı mı zı onur lu bir şe kil de ye tiş ti -

rip eği te bi le ce ği miz gü zel bir ha yat tır… Müs lü man lar Sri Lan ka'da hü kü -

me te hiç bir şe kil de yük ol mak sı zın ba rış için de ya şa mak tay dı lar. Fa kat ha -

la di ni miz den do la yı ezi yet gör mek te yiz.62

Yu ka rı da ki ifa de ler Sri Lan ka'da ki Müs lü man hal kın güç lü İs la mi bi lin ci -

nin de bir ifa de si dir. An cak ara dık la rı bu hu zur ve ba rı şı yıl lar dır bu la ma mış -

Her gün yeni bir saldırı, yeni bir taciz ve yeni bir kundaklamayla karşı karşıya olan Sri Lanka Müslümanları ses-

lerini duyurmak için açtıkları internet sitesinde "tek istediklerinin dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, çocukları-

nı inançlarına göre yetiştirebilecekleri barış ve huzur dolu hayat olduğunu" dile getiriyorlar. Ancak buna rağ-

men saldırılar Sri Lanka'nın günlük hayatının bir parçası olmuş durumda...
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lar dır. Ör ne ğin son sal dı rı lar da Sri Lan ka lı Bu dist ırk çı lar Ku ran nüs ha la rı nı ve

di ğer İs la mi ya yın la rı top la dı lar ve da ha son ra bir ca mi nin için de tü mü nü ate şe

ver di ler. Ya nan kop ya lar ara sın da yüz ler ce yıl lık geç mi şe sa hip çok na di de eser -

ler de bu lun mak tay dı. İki ca mi ate şe ve ril di ve Müs lü man la ra ait olan 90'ın üze -

rin de ya pı ve ko nut ta ma mıy la ha rap edil di. 

Müs lü man mu ha le fet li der le rin den Mr. Ali Sa hir Mo ula na'nın söy le di ği ne

gö re Ma wa nel la ka sa ba sın da 3 ca mi, 60 ev, 80 dük kan ve Müs lü man la ra ait olan

2 ben zin is tas yo nu çe te ler ta ra fın dan ate şe ve ril di. Mo ula na, Sri Lan ka lı çe te le -

rin Ma wa nel la'da ki Müs lü man la rın eko no mi si ne za rar ver mek ama cıy la bu sal -

dı rı la rı yü rüt tük le ri ni söy le miş ti.

Sri Lan ka'dan ge len ha ber ler ise ye rel po li sin Müs lü man la rı ku şat tı ğı nı, çe -

te le ri ko ru du ğu nu doğ ru la mak ta dır. Te men ni miz Sri Lan ka'dan ge len bu ça tış -

ma ha ber le ri nin son bul ma sı ve Müs lü man la rın öz le dik le ri hu zur do lu ya şa ma

bir an ön ce ka vuş ma la rı dır.

PA TA Nİ

Tay land Yö ne ti min den 
Müs lü man la ra İn san lık Dı şı Şid det 
Son de re ce dağ lık ve or man lık bir böl ge

olan Pa ta ni, Tay land'ın en zen gin böl ge si dir.

Tay land, top lam ih ra ca tı nın %35'ini bu ra -

dan ger çek leş tir mek te dir. 55 mil yon luk

Tay land sı nır la rı için de ya şa yan ve ül ke nü -

fu su nun %10'unu oluş tu ran  Pa ta ni Müs lü -

man la rı ise, 200 yıl dır bü yük bir bas kı ve

soy kı rım po li ti ka sı ile kar şı kar şı ya bu lun -

mak ta dır.

Pa ta ni Müs lü man la rı nın ya şa dı ğı zu -

lüm, 1782 yı lın da Pa ta ni'nin yö ne ti mi ni ele

ge çi ren Ra ma Ha ne da nı ile baş la dı. Bu ha -

ne dan Bang kok'u baş kent yap tı ve mer ke zi

bir yö ne tim sis te mi kur du. Bu dö nem de Pa ta ni li Müs lü man lar la Si yam lar is mi

ve ri len yer li halk ara sın da gü nü müz de de vam ede cek ça tış ma lar pat lak ver di.

TAYLAND
LAOS

VİETNAM

KAMBOÇYA

BURMA

PATANİ
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Bu ça tış ma lar sı ra sın da bir çok Pa ta ni ken ti ya kı lıp yı kıl dı, pek  çok as ke ri sa vun -

ma mer ke zi tah rip edil di ve yak la şık 4.000 Pa ta ni li Müs lü man, Si yam lar ta ra fın -

dan esir alın dı. 

Si yam lar, esir et tik le ri Müs lü man la ra çok şid det li iş ken ce ler yap tı lar. Bir

tür Hint ka mı şın dan ya pıl ma güç lü bir ip le ku lak la rın dan ve ba cak la rın dan

dik ti ler. Bu fe ci iş ken ce al tın da Bang kok'a ge tir dik le ri Müs lü man la rı, el le -

rin de hiç bir alet ve eda vat bu lun mak sı zın ka nal kaz ma iş le rin de kö le ola rak

ça lış tır dı lar.63 Pa ta ni Sul ta nı da bu sa vaş so nun da Si yam lar ta ra fın dan vah şi ce

öl dü rül dü. Sa va şın ar dın dan 7 böl ge ye bö lü nüp Tay land ta ra fın dan ver gi ye

bağ la nan Pa ta ni, 70 yıl bo yun ca ta ma men Si yam la rın yö ne ti mi ne geç ti. Pa ta ni

Müs lü man la rı, Si yam ır kın dan gel me dik le ri ni ve Tay land lı lar la de ğil, Müs lü -

man En do nez ya ve Ma lez ya hal kı ile ay nı ır ka men sup ol duk la rı nı söy ler ler.

Ma lez ya'da ki Müs lü man la rın ko nuş tu ğu dil olan Ma lay di li ni kul la nır lar. Bu

dil yüz yıl lar dır Arap harf le riy le ya zıl dı ğı hal de, Tay land yö ne ti mi ta ra fın dan

La tin harf le ri kul lan ma ya zor lan mış lar dır. 

Pa ta ni'de bu gü ne ka dar ger çek leş ti ri len kat li am lar da ölen Müs lü man la rın sa yı sı 36.000 ki şi yi ge -

çi yor. Ya ra la nan ve sa kat ka lan in san sa yı sı ise bu ra kam la rın çok üs tün de. Gü nü müz de İs la mi kim -

lik le ri ni ko ru ma ça ba sı içe ri sin de olan Pa ta ni Müs lü man la rı nın haklı mü ca de le si de vam edi yor. 



1909 yı lın da ise Si yam lar ta ra fın dan Pa ta ni'ye gös ter me lik bir ba ğım sız lık

ve ril di, an cak Tay land yö ne ti mi nin bas kı la rı ay nı şid det le de vam et ti. Tam ba -

ğım sız lık için de fa lar ca ayak la nan Müs lü man Pa ta ni hal kı, her za man şid det le

bas tı rıl dı, bu dö nem de Ma lez ya'ya göç çok bü yük bir ar tış gös ter di.

Tay land yö ne ti mi özel lik le de Pa ta ni hal kı nın İs lam kim li ği ni yok et me ye

yö ne lik bir bas kı ve asi mi las yon po li ti ka sı iz le di. İlk uy gu la ma, 1932 yı lın da

Müs lü man la ra ait öğ re tim ku rum la rı nın fa ali yet le ri ni ta ma men ya sak la mak ol -

du. 1944 yı lın da ise Müs lü man hal ka yö ne lik ge niş bir im ha ha re ke ti baş la tıl dı,

Pa ta ni Müs lü man la rı nın li der le ri ve ai le le ri Bu dist ler ta ra fın dan vah şi ce öl dü -

rül dü. İs la mi ku ral la ra uy mak, iba det te bu lun mak ya sak lan dı, bir yan dan da

hal ka Bu dizm inan cı da ya tıl dı. Bu dizm okul lar da zor la öğ re til di, hat ta Müs lü -

man öğ ren ci ler Bu dist öğ re ti le re gö re ha re ket et me ye zor lan dı. 

Tay land yö ne ti mi çe şit li ta rih ler de Müs lü man la ra kar şı kor kunç top lu kat -

li am lar da dü zen le di. 1944 yı lın da sa de ce Bu li kor Sa mik böl ge sin de 125 Müs lü -

man ai le di ri di ri ya kıl dı. Tay land yö ne ti mi nin asi mi las yon po li ti ka la rı ha ya tın

her ala nın da ken di ni gös ter di. Pa ta ni'de ki pek  çok mi na re yı kıl dı. 

Öte yan dan bu asi mi las yon po li ti ka sı doğ rul tu sun da Bu dist hal kın Pa ta ni

böl ge si ne göç le ri teş vik edi le rek nü fu sun et nik den ge si de ğiş ti ril di. Pa ta ni'ye

Tay land'ın en bü yük Bu da hey ke li in şa edil di. Müs lü man halk Bu da hey kel le -

ri ne ta pın ma ya zor lan dı. Ka bul et me yen le rin ba zı la rı öl dü rü lüp, Ko ta neh ri -

ne atıl dı.

Yi ne ay nı dö nem de, Pa ta ni öz gür lük sa vaş çı la rı nın sı ğı nak la rı Tay land lı lar

ta ra fın dan yı kıl dı ve bin ler ce ma sum Pa ta ni li ye in san lık dı şı iş ken ce ler ya pıl dı.

Tay land yö ne ti mi nin kur du ğu sağ lık ku ru luş la rın da önem li Müs lü man alim ler

şüp he li ne den ler den do la yı öl dü, fa ili meç hul ler ve ka yıp lar Pa ta ni hal kı için

gün lük olay lar ha li ne gel di. 

Tüm bu zu lüm le re ma ruz ka lan Pa ta ni  Müs lü man la rı nın 2. Dün ya Sa va -

şı'nın ar dın dan baş lat mış ol duk la rı ba ğım sız lık mü ca de le si bu gün ha la tüm hı -

zıy la sür mek te dir. 
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ita bın ön ce ki bö lüm le rin de dün ya -

nın dört bir ya nın da ki İs lam top -

rak la rın da ya şa nan iç ka rı şık lık lar -

dan ve şid de ti gün geç tik çe ar tan

ça tış ma lar dan bah set tik. Sa vun ma sız in san la -

rın bom ba la rın göl ge sin de ha yat la rı nı de vam

et tir me ye ça lış tı ğı na, ça tış ma lar dan ka çan la rın

mül te ci kamp la rın da ya şa dık la rı bü yük dra ma

ve di ni ni öz gür ce ya şa ya ma yan in san la rın kar -

şı kar şı ya ol duk la rı zor luk la ra dik kat çek tik. Bu

ger çek le rin or ta ya koy du ğu tab lo, ki ta bı oku -

yan ki şi nin gö zü ne ilk an da ade ta bir kış gi bi

ka ran lık ge le bi lir. De rin dü şün me yen bir ki şi,

çö züm yo lu nun çok zor, atı la cak adım la rın ise

bü yük bir ih ti mal le so nuç suz ola ca ğı veh mi ne

ka pı la bi lir. An cak bu dü şün ce son de re ce yan -

lış tır. Çün kü bu tab lo özün de çok bü yük bir

müj de ye işa ret et mek te dir ve ki tap bo yun ca an -

İSLAM'IN
Kışı ve Beklenen Baharı

Beklenen Bahar:
Altınçağ

K

SONUÇ



la tı lan her bir de tay Pey gam be ri mi z (sav)’in ha ber ver di ği çok kut lu bir dö ne -

min, ya ni ahir za ma nın önem li bir ala me ti hük mün de dir.

İs lam Top rak la rın da Ya şa nan lar Ahir Za man Ala me ti dir
"Ahir za man", pek çok in san için ta nı dık bir kav ram ol ma ya bi lir. Bu ne den -

le ön ce lik le bu kav ra mı kı sa ca açık la mak ta ya rar var. Ahir za man, "son dö nem"

an la mı na ge lir ve İs lam kay nak la rı na gö re kı ya me te ya kın bir za man da, Ku ran

ah la kı nın tüm dün ya üze rin de ha kim ola ca ğı bir dö ne mi ifa de eder. Bu dö nem -

de in san la rın hu zur ve gü ven için de ya şa ya bil me le ri için ge re ken her tür lü şart

mev cut ola cak tır. Ön ce ki dö nem ler de ya şa nan her tür lü sı kın tı nın ye ri ni bol luk,

be re ket ve ada let ala cak tır. Ah lak sız lık lar, sah te kar lık lar, de je ne ras yo nun her

tür lü sü or ta dan kal ka cak tır. Bu dö nem, tüm ina nan in san la rın asır lar dır öz le mi -

ni duy duk la rı, İs lam ah la kı nın ha kim ol du ğu kut lu bir dö nem ola cak tır.

Pey gam be ri mi z (sav)’in ha dis le rin de ahir za ma nı açık la yan de tay lı an la tım -

lar yer al mak ta dır. Onun ar dın dan pek çok İs lam bü yü ğü de ahir za man hak kın -

da çok önem li açık la ma lar yap mış lar dır. Bu an la tım la ra ba kıl dı ğın da ahir za ma -

nın, dün ya nın ön ce bü yük bir bo zul ma ve kar ma şa ya şa dı ğı, an cak son ra dan

ger çek din ahlakının ya şan ma sıy la kur tu lu şa ka vuş tu ğu, çok bü yük bir bol luk

ve be re ke tin ya şan dı ğı, tek no lo ji nin tüm ni met le ri nin in san la rın hiz me ti ne su -

nul du ğu, bi lim de, tıp ta çok bü yük iler le me le rin kay de dil di ği ve çok üs tün bir

sa nat an la yı şı nın ya şan dı ğı bir dö nem ol du ğu gö rü lür.

Ahir za ma nın ilk dö nem le rin de, dün ya Al lah'ı in kar eden bir ta kım fel se fi

sis tem ler ne de niy le de je ne re ola cak tır. İn san lık ya ra tı lış ama cın dan uzak la şa cak,

bu nun so nu cun da bü yük bir ma ne vi boş luk ve ah la ki bo zul ma ya şa na cak tır. Bü -

yük fe la ket ler bir bi ri ni iz le ye cek, sa vaş lar, ça tış ma lar, acı lar ya şa na cak ve in san -

lık "Na sıl kur tu lu ruz?" so ru su nun ce va bı nı ara ya cak tır. İş te İs lam top rak la rın da -

ki ça tış ma lar için de ay nı şey ge çer li dir. Bu gün di ni ni öz gür ce ya şa mak ve iba -

det le ri ni ye ri ne ge tir mek is te yen Müs lü man lar çok bü yük bir bas kı al tın da ha -

yat la rı nı de vam et tir me ye ça lış mak ta, ka dın lar, ço cuk lar, yaş lı lar acı ma sız ca kat -

le dil mek te dir. Müs lü man la rı yıl dır mak ve İs lam dün ya sı nın bü yük bir bir lik

oluş tur ma sı nı en gel le mek is te yen an ti-İs la mi güç ler ise şid de tin do zu nu her ge -

çen gün da ha da ar tır mak ta dır lar. An cak bu sa vaş ve ça tış ma dö ne mi nin öm rü

çok kı sa ola cak tır. Çün kü Al lah, ahir za ma nın bu bü yük kar ma şa sı için de ki in -

san la rı kur ta ra ca ğı nı ve on la rı Hz. Mehdi (as) vesilesiyle kut lu bir dö ne me

ulaş tı ra ca ğı nı müj de le mek te dir. 
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Hz. İsa (as)'ın yeniden dünyaya geleceği Hz. Mehdi (as)'ın çıkacağı, içinde

bulunacağımız bu dönem Müslümanlar için kışın bittiği, baharın başladığı bir

dönem olacaktır. Hadis-i şeriflerde o dönemde "silahların susacağı"nın bildiril-

mesi, bu devirde yeryüzünün barışla dolacağının müjdesidir. Peygamberimiz

(sav)'in ahir zamanda yeryüzünde yaşanacakları müjdeleyen pek çok hadisin-

den bazıları şu şekildedir:

Kap su ile dol du ğu gi bi yer yü zü ba rış la do la cak tır. Hiç bir kim se ara sın da bir

düş man lık kal ma ya cak tır. Ve bü tün düş man lık lar, bo ğuş ma lar, ha set leş me -

ler mu hak kak kay bo lup gi de cek tir. 64

Sa vaş (er ba bı) da ağır lık la rı nı (si lah ve mal ze me le ri ni) bı ra ka cak. 65

Ha dis ler de de bil di ril di ği gi bi Al tın çağ'da, ön ce den ara la rın da hu su met

olan halk lar ara sın da çok bü yük bir kar deş lik ya şa na cak, her tür lü kav ga nın ye -

ri ni ba rış, dost luk ve sev gi ala cak tır. 

Müslümanların Beklediği Bahar Bu Yüzyıldadır
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bir hadiste;

ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400'de zuhur edeceği açık bir şekilde

haber verilmiştir. Yine son 1000 yılın en büyük İslam alimi Üstad Said Nursi kül-

liyatında Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400’de zuhur edeceğini bildirmiştir: 

Gerçekten de Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte ise Peygamberimiz (sav)

tarafından bildirilen ahir zaman alametleri teker teker ve ardı ardına gerçekleş-

meye başlamıştır. 

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen birçok hadis; büyük İslam alimi

İmam Rabbani’nin ünlü eseri Mektubat-ı Rabbani’de, ehli sünnet hadis literatü-

ründe en önemli altı kitabı olan Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır. Ayrıca Said

Nursi Hazretleri’nin eserlerinden olan Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, ve

İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın geleceğinde) 1400

SENE SONRA GELECEK BİR HAKİKATİ asırlarında karib

(yakın) zannetmişler. (Sözler, s. 318)

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında toplana-

caklardır." (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)
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Şualar’da defalarca ve yine Üstad’ın Hicri 1327 yılında Şam’da Emevi Camii’nde

on bin kişiye verdiği hutbesinde (Hutbe-i Şamiye’de) Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400

yılında çıkacağı çok açık bir şekilde belirtilmektedir. 

Yine Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen ve İmam Rabbani, Celaleddin

Suyuti, Ahmed bin Hanbel, Üstad Said Nursi Hazretleri gibi büyük İslam alim-

lerinin eserlerinde yer alan ve İslam ümmetinin ömrünün Hicri 1500’lere kadar

olacağını ifade eden hadislerin varlığı da açıktır:

İmam Suyuti, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ümmetin ömrünün

1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir:

Said Nursi ümmetin ömrünün HİCRİ 1506 yılına kadar olacağını söyle-

mektedir:

Yine Üstad, Kastamonu Lahikası’nın 33. sayfasında kıyametin kopma tarihi-

ni 1545 olarak vermiştir. (Doğrusunu Allah  bilir.) 

"... Birinci cümle, BİN BEŞ YÜZ (1500) makamiyle ahir

zamanda bir taife-i mücahidinin (din için çalışanların) son

zamanlarına ve ikinci cümle, BİN BEŞ YÜZ ALTI (1506)

makamiyle galibane (galip olan) mücahedenin (Allah yolun-

da gösterilen çabanın) tarihine... işaret eder. (...) bu tarihe

kadar (1506) zahir (görünen) ve aşikarane (açık, belli), belki

galibane devam edeceğine remze yakın (işaret yoluyla) ima

eder." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)

BU ÜMMETİN ÖMRÜ bin (1000) seneyi geçecek fakat BİN

BEŞYÜZ (1500) SENEYİ AŞMAYACAKTIR. (Kıyamet

Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti

Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar" isimli kita-

bından nakil)

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇME-

YECEK.” (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-

Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.

(Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, s. 89)
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Bu sahih kaynaklar doğrultusunda Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne dönü-

şünün, Hz. Mehdi (as)’ın çıkışının, İslam ahlakının yeryüzüne hakim oluşunun

vaktinin Hicri 1400’den sonraki bir yüzyılda olmayacağı son derece açıktır. Hicri

1400 yılı İslam ahlakının, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) önderliğinde tüm dün-

yaya hakim olacak, ardından ise yeniden çok büyük bir bozulma yaşanacak, bu

bozulmanın sonunda kıyamet kopacaktır. 

Tüm Müslümanların, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen ahir zaman ile

ilgili sahih hadislere ve en büyük İslam alimlerinin izahlarına kesinlikle itibar

etmeleri gerekmektedir. Aksinde tamamı arka arkaya gerçekleşen bu alametle-

ri görmezden gelmek bunların bir defa daha arka arkaya gerçekleşmesi gerek-

tiğini iddia etmek anlamına gelir. Oysa bu alametler zaten bir kez ve bir sıra

şeklinde meydana gelmiştir. Ve bu durum Müslümanların, Peygamberimiz

(sav)’in haber verdiği ahir zamanın içinde yaşadıklarını anlamaları için yeterlidir.

Gerçekleşen söz konusu yüzlerce alamete rağmen "aynı alametler bir kez daha

olsun" demek akla ve mantığa kesinlikle uygun olmaz. Samimi bir Müslüman

için, bu alametlerin Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini bir

kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığımıza, Hz. Mehdi (as)’ın inşaAllah

zuhur etmiş olduğuna, Hz. İsa (as)'ın bu dönem içinde geleceğine ve İslam ahla-

kının bu yüzyılda dünyaya hakim olacağına inanması için yeterlidir. 

“Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar

(kıyamete kadar) hak üzerinde olacaktır.”

“Ümmetimden bir taife” fıkrasının (bölümünün) makam-ı

cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117)

ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder.

“Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi;

makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikâ-

rane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye

kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine

(aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete)

yakın îma eder. “Allah’ın emri gelinceye kadar” (şedde

sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120), kâfirin

başında KIYAMET KOPMASINA îma eder. (Kastamonu

Lahikası, s. 33)
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Geç miş Müs lü man lar da Ben zer Zor luk lar la Kar şı laş mış lar dır
Ki tap bo yun ca Müs lü man ül ke ler de ya şa nan la rı an la tır ken Çe çe nis tan'da

do ğu mev le ri nin bom ba lan ma sı, Bos na'da ha mi le ka dın la rın vah şi ce kat le dil me -

si, Fi lis tin'de kü çü cük ço cuk la rın öl dü rül me si gi bi pek  çok iş ken ce tü rü nü de tay -

lı ola rak ta rif et tik. An cak unu tul ma ma lı dır ki bu zu lüm le rin ben zer le ri, hat ta

çok da ha şid det li le ri geç miş te de pek  çok Müs lü man top lu lu ğun ba şı na gel miş -

tir. Geç miş te de in kar cı yö ne ti ci ler ya da ka vim le rin ön de ge len le ri pey gam ber -

le re ve iman eden top lu luk la ra acı ma sız iş ken ce ler uy gu la mış, sa vun ma sız in -

san la rı top rak la rın dan sür müş ve tür lü tu zak lar la on la rı bas kı al tın da tut ma ya

ça lış mış lar dır. Bu nun en açık ör nek le rin den bi ri –ki tap bo yun ca da vur gu la dı ğı -

mız gi bi- Fi ra vun'dur. Fi ra vun çok ih ti şam lı bir zen gin lik ve bol luk için de ya şar -

ken, dö ne min Müs lü man la rı olan İs ra ilo ğul la rı na çok bü yük ezi yet ler yap mış,

yer yü zün de boz gun cu luk çı kar mış tır. Al lah onun İs ra ilo ğul la rı na yap tı ğı zul mü

şu şe kil de ta rif eder:

Si zi, da ya nıl maz iş ken ce le re uğ rat tık la rın da, Fi ra vun ai le si nin elin den kur -

tar dı ğı mı zı ha tır la yın. On lar, ka dın la rı nı zı di ri bı ra kıp, er kek ço cuk la rı nı zı

bo ğaz lı yor lar dı. Bun da si zin için Rab bi niz den bü yük bir im ti han var dı. (Ba -

ka ra Su re si, 49)

An cak ayet te çok önem li bir sır ra da işa ret edil mek te dir. Fi ra vun'un yap tı -

ğı zu lüm iman eden ler için Al lah'tan bir de ne me, bir im ti han ve si le si dir. Ay nı

şe kil de bu gün de dün ya nın dört bir ya nın da zu lüm gö ren Müs lü man lar Al lah

ta ra fın dan bir de ne me ye ta bi tu tul mak ta dır lar. Bu dün ya ya Al lah'ın rı za sı nı ka -

zan mak ve O'nun son suz cen net ni met le ri ne ka vuş mak için ge len, bu yön de can -

la baş la ça ba har ca yan bir Müs lü man için tüm bu de ne me ler ahi ret yur du için

bir azık ni te li ğin de dir. Son suz cen net ni met le ri nin ya nın da çok kı sa bir sü re olan

dün ya ha ya tı bo yun ca ya şa nan lar iman eden ler için bir ecir dir ve Allah Katında

inşaAllah çok üs tün bir kar şı lı ğı ola cak tır. Geç miş te pek  çok Müs lü man top lu lu -

ğun ba şı na ben zer sı kın tı la rın gel miş ol ma sı da iman eden ler için bir öl çü dür.

Al lah Ba ka ra Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:

Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me den cen ne te gi re ce ği -

ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir yok sul luk, öy le da ya nıl maz bir zor luk çat -

tı ve öy le si ne sar sıl dı lar ki, so nun da el çi, be ra be rin de ki mü'min ler le;

"Allah'ın yar dı mı ne za man?" di yor du. Dik kat edin. Şüp he siz Al lah'ın yar dı -

mı pek ya kın dır. (Ba ka ra Su re si, 214)
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Ayet te de dik kat çe kil di ği gi bi zor luk ve sı kın tı her dö nem de iman eden ler

için bir de ne me ol muş, an cak her za man Al lah kul la rı na yar dım et miş tir. Üs te -

lik ayet te de bil di ril di ği gi bi bu yar dım her za man çok ya kın ol muş tur. 

Bu Yüzyılda İs lam Ah la kı nın Tüm Dün ya da Ha kim Ol ma sı, 
Ya şa nan Zu lüm le rin de So nu Ola cak tır
Allah Kuran'da, birçok ayette İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı-

nı vaad etmiştir. Yüce Rabbimiz'in vaadi haktır ve Allah vaadinden asla dön-

mez. Allah'a iman edenler, Allah'ın vaadinin muhakkak gerçekleşeceğine de

iman ederler. Yüce Allah, İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyetini haber verip

vaad ettiğine göre, samimi olarak iman edenlerin yapması gereken de bu vaadin

gerçekleşmesi için gönülden dua edip, istemek ve vargüçleriyle gayret etmektir.

İslam ahlakının hakim olacağına inanmak ve bu kutlu olayın gerçekleşmesi için

çaba göstermek, Kuran'a uyan her Müslüman için farzdır. 

Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirmektedir:

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra va'det miş tir:

Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la -

rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di -

ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın -

dan son ra gü ven li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve bBa -

na hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder se, iş te on lar fa -

sık tır. (Nur Su re si, 55)

Allah'ın İslam ahlakının dünya hakimiyetini müjdelediği diğer bazı ayetler

ise şu şekildedir:

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim de." Ger çek ten

Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün olan dır. (Mü ca de le Su re si,

21)

On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa Al lah, Ken di

nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le. El çi le ri ni hi da yet ve hak

din üze re gön de ren O'dur. Öy le ki onu (hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re

kar şı üs tün kı la cak tır; müş rik ler hoş gör me se bi le. (Saf Su re si, 8-9)

Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriy-

le gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82)

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getir-
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diği halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık.

İşte Biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız. Sonra, nasıl

yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde

halifeler kıldık. (Yunus Suresi, 13-14)

Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş mak sı zın, ka tık sız ca iman eden le rin yer yü zü ne

mi ras çı kı lı na cak la rı da Ku ran'ın pek çok aye tin de müj de le nen İla hi bir ka nun -

dur:

An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa lih kul la rım

va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (En bi ya Su re si, 105)

"Ve on lar dan son ra si zi o ar za mut la ka yer leş ti re ce ğiz. İş te bu, ma ka mım dan

kor ka na ve teh di dim den kor ka na ait (bir ay rı ca lık tır)." (pey gam ber ler) Fe tih

is te di ler, (so nun da) her zor ba inat çı boz gu na uğ ra yıp -yok ol du- git ti. (İb ra -

him Su re si, 14-15)

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re gel -

dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)

Al tın çağ'da Gö rül me miş Bir Bol luk Ola cak tır
Al tın çağ ba rış ve gü ven li ğin ya nı sı ra, ürün ler de ve mal lar da çok bü yük bol -

luk ve be re ke tin ya şan dı ğı bir dö nem ola cak tır. Bu dö nem de ih ti ya cı ola na is te -

di ğin den kat kat da ha faz la sı ve ri le cek, en ufak bir sı kın tı, yok luk, aç lık ya şan -

ma ya cak tır. İman eden, Al lah yo lun da hiz met eden ki şi le rin bu uğur da yap tık -

la rı her tür lü gü zel li ğin kar şı lı ğı hem dün ya da, hem de ahi ret te ek sik siz ola rak

ve ri le cek tir. Ha ya tın her anın da ya şa nan bol luk ve be re ket, İs lam ah la kı nı ya şa -

yan mü min le re Al lah'ın ver di ği bir gü zel lik ola cak tır. Her yap tık la rı iş on la ra

bü yük bir zen gin lik ola rak ge ri dö ne cek tir. Al lah, bir aye tin de Müs lü man la rın

Ken di rı za sı için mal la rın dan in fak et tik le rin de kar şı lık ola rak bu la cak la rı be re -

ke ti şu şe kil de be lir tir:

Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba şak bi ti ren, her bir

ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta ne nin ör ne ği gi bi dir. Al lah, di le di ği ne

kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 261)

Bu dö nem de ürün ler de ve mal lar da o za ma na ka dar gö rül me miş bir bol luk

ola ca ğı, bu ürün le rin sa yı lıp, öl çül me den her is te ye ne da ğı tı la ca ğı pek çok ha -

dis-i şe rif te de bil di ril mek te dir:
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Be nim üm me tim o de vir de öy le bir re fah bu la cak ki, o gü ne dek onun mis li ni ke -

sin lik le bul ma mış tır. Yer ye mi şi ni (gı da ürün le ri ni) ve re cek ve in san lar dan hiç -

bir şey sak la ma ya cak (ver me mez lik et me ye cek)tır. Mal da o gün çok bi rik miş

ola cak tır.66

… Gök yü zü yağ mu run dan hiç bir şe yi esir ge me ye cek ve cö mert çe bol yağ dı ra -

cak. Yer yü zü ve bit ki le rin den hiç bi ri ni ek sik bı rak ma ya cak ve mu hak kak on la -

rı ke ma li ile bi ti rip or ta ya çı ka ra cak tır. Hat ta ya şa yan lar (ken di le rin de bu lu nan

ni met le ri gör me le ri için) ölü le rin de ha yat ta ol ma la rı nı te men ni ede cek ler dir.67

… Arz, içe ri sin de giz le di ği bü tün zen gin lik le ri ni, al tın dan ve gü müş ten sü tun -

lar ha lin de dı şa rı ata cak. 68

Ku ran ah la kı nın ha kim ol du ğu dö nem de top lu mun her ke si min de ger çek

an lam da ada let, hu zur ve gü ven do lu bir or tam ola cak tır. Ya şa nan bu ada let do -

lu or ta mın bir so nu cu ola rak in san lar hiç bir sah te kar lı ğa, kö tü lü ğe, ha ram fi il le -

re de ya naş ma ya cak lar dır. Çok bü yük bir hu zur ve gü ven sağ la na cak tır. Ahir

za man da ya şa na cak olan ada let do lu or tam dan ha dis ler de şu şe kil de bah se dil -

mek te dir:

… Yer yü zü zu lüm ve iş ken ce ile dol du ğu gi bi onu doğ ru luk ve ada let le dol du rur.69

Ada let o ka dar bol ola cak ki, zor la alı nan her mal sa hi bi ne ge ri ve ril di ği gi bi, bir

in sa nın baş ka sı na ait olup da, di şin de kal mış bir şey bi le sa hi bi ne ia de edi le cek -

tir... Yer yü zü em ni yet le do la cak ve hat ta bir kaç ka dın, yan la rın da hiç er kek ol -

mak sı zın, ra hat lık la, hac ca gi de cek tir.70

Al tın çağ ile Müj de len mek
Bu dönem Peygamber Efendimiz (sav)'in müj de le di ği gi bi cen ne tin kü çük

bir mo de li ve müj de si dir, Al lah'ın mü min le re bir lüt fu dur. Bol lu ğuy la, be re ke -

tiy le, in san la ra sağ la ya ca ğı her tür lü kon fo ruy la ve hu zur do lu or ta mıy la her

Müs lü ma nın ulaş mak is te ye ce ği bir dö nem, ha ya tı nı Al lah yo lu na ada yan inan-

ç lı kul lar için dün ya ha ya tın da çok üs tün bir mü ka fat tır. Bu gü zel dö nem le müj -

de len mek de kuş ku suz tüm Müs lü man lar için çok bü yük bir şe ref tir. 

An cak bu şe ref le bir lik te bir so rum lu luk da gel mek te dir. Ma dem de vir ahir

za man dır, o za man her Müs lü ma nın ahir za ma nın ola ğa nüs tü şart la rın da fik ren

mü ca de le ede bi le cek ol gun luk ve ka rar lı lık ta ol ma sı ge re kir. Maz lum Müs lü -

man la rın du ru mu bi ze bu nu her gün ha tır lat mak ta dır. Ma sum ve sa vun ma sız

in san lar el le rin de ki kı sıt lı im kan lar la gö zü dön müş ka til le rin si lah la rın dan çı kan
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kur şun la ra he def olur ken, mül te ci kamp la rın da mil yon lar ca in san aç lık ve se fa -

let için de ya şar ken, pek çok Müs lü man tür lü iş ken ce le re ve kö tü mu ame le le re

ma ruz ka lır ken vic dan lı in san la rın bun la rı gör mez lik ten gel me si müm kün de -

ğil dir. 

İn san la rın "Ben ne ya pa bi li rim ki?" di ye dü şün me si de yan lış tır. Unu tul ma -

ma lı dır ki, yer yü zün de ki boz gun cu lu ğun te me li din siz lik tir ve din siz li ğe kar şı

fik ri mü ca de le yap ma ya her ke sin im ka nı var dır. İn san la ra Al lah'ın var lı ğı nı an -

lat mak, Al lah kor ku su nu öğ ret mek, he sap gü nün de ya şa na cak la rı ha tır lat mak

ve dün ya da bu lu nuş ama cı mı zı teb liğ et mek, bu acı ma sız lık la rın son bul ma sı
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için atıl mış önem li adım lar dır. Çün kü Ku ran ah la kı nın em ret ti ği ada let, yar dım -

laş ma, mer ha met, sev gi, şef kat, fe da kar lık, af fe di ci lik gi bi özel lik ler yer yü zü ne

ha kim olur sa, bu nun so nu cun da ada let li, ba rış do lu ve gü ven li bir or tam do ğal

ola rak olu şa cak tır. Vic dan lı in san la rın bir lik ha lin de yü rü te cek le ri bir ça ba nın

ba şa rı ya ulaş ma ma sı müm kün de ğil dir. 

Din siz li ğin yı kı cı et ki le ri ni or ta dan kal dır ma ya, bu nun ye ri ne di nin gü zel -

lik le ri ni te sis et me ye yö ne lik her ça ba, ay nı za man da ça ğı mı zın Müs lü man la rı -

na ya pıl mış bir yar dım dır. Ba rı şı, uz laş ma yı, sev gi yi, şef ka ti te mel alan bu mü -

ca de le, in san la rın vic dan la rı nı ha re ke te ge çi re cek ve maz lum in san la rın zu lüm

gör me le ri ni en gel le ye cek tir. Böy le bir mü ca de le nin va ra ca ğı so nu cu ise Al lah,

En bi ya Su re si'nde biz le re şöy le müj de le miş tir:

Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın

eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re gel -

dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18) 

Vur gu lan ma sı ge re ken bir di ğer önem li nok ta ise ki tap bo yun ca ya şa dık la -

rı zor luk la rı an lat tı ğı mız ül ke le rin bü yük bir ço ğun lu ğu nun geç miş te Müs lü -

man im pa ra tor luk la rın bay rak la rı al tın da hu zu ru ve is tik ra rı tat mış ol ma la rı dır.

Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin mi ras çı sı ol du ğu Os man lı İm pa ra tor lu ğu, asır lar bo -

yun ca tüm dün ya ya ni zam ver miş, Müs lü man dev let le ri bay ra ğı al tın da top la -

mış bir ci han dev le ti ol muş tur. Bu gün de Os man lı mi ra sı nın va ri si olan Tür ki ye

Cum hu ri ye ti, tüm dün ya Müs lü man la rı için çok bü yük bir önem ta şı mak ta dır.

Dün ya nın et nik ve di ni çe şit li li ği ba kı mın dan en ge niş yel pa ze si ne ve ida re si en

güç böl ge le ri ne ni zam ver miş olan Müs lü man Türk Mil le ti, bu gün de tüm dün -

ya Müs lü man la rı nı ay nı ul vi he de fin et ra fın da bir leş tir me ye, bu ta ri hi gö re vi

üst len me ye ha zır dır. 

Türk Mil le ti geç miş te ol du ğu gi bi, bu kut lu dö nem de de tüm dün ya in san -

la rı nın öz le mi ni çek ti ği ba rış ve gü ven lik or ta mı nı oluş tur ma da ön cü rol oy na ya -

cak ve önü müz de ki dö nem tüm Müs lü man lar için çok ay dın lık bir çağ ola cak tır. 

Bek le nen ba har, Al lah'ın iz niy le, çok ya kın dır.
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arwinizm, yani evrim teorisi,

Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak

başarılı olamamış bilim dışı bir

safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın,

cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu

iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

mucizevi bir düzen bulunduğunun bilim

tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 mil-

yonu aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür.

Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yarat-

mış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıt-

lanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tut-

mak için dünya çapında yürütülen propagan-

da, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına,

taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü
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altında söylenen yalanlara ve yapı-

lan sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği

gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük

yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır

bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yapılan

araştırmalar, Darwinist iddiaların

tamamen yanlış olduğunu ortaya

koymuş ve bu gerçek pek çok bilim

adamı tarafından dile getirilmiştir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokim-

ya, paleontoloji gibi farklı alanlar-

dan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini gör-

mekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok çalışma-

mızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti olmakla

birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının

gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan

Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin

de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabında-

ki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok

önemli soru karşısında açık veriyordu. 
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Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşılacağı-

nı, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu. Bunu kitabın-

da sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine,

teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklayama-

maktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleştirici

bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya

koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce dün-

yada hayali şekilde, tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini

iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı

türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden

bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı soru-

lardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama-

ğı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan

ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak

meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyo-

loji kanunlarına aykırı bir iddiadır.  

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü

onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip

olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı

teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluştu-
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rabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin

yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluştuğu

yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç

deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz

buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan

farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da

hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil

sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin üze-

rindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin

getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyor-

lardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı

dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri

inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa

Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü

Fransız biyolog Louis Pasteur,

evrime temel oluşturan bu inancı

kesin   olarak çürüttü. Pasteur

yaptığı uzun çalışma ve deneyler

sonucunda vardığı sonucu şöyle

özetlemişti: "Cansız maddelerin

hayat oluşturabileceği iddiası artık

kesin olarak tarihe gömülmüştür."71

Evrim teorisinin savunucu-

ları, Pasteur'ün bulgularına karşı

uzun süre direndiler. Ancak geli-

şen bilim, canlı hücresinin kar-

maşık yapısını ortaya çıkardıkça,

hayatın kendiliğinden oluşabile-

ceği iddiasının geçersizliği daha

da açık hale geldi.
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyo-

log Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tez-

lerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı.

Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak

zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en

karanlık noktayı oluşturmaktadır."72

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler,

hayatın kökeni konusunu çözüme kavuştu-

racak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu

deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı

Stanley Miller tarafından 1953 yılında

düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferin-

de olduğunu iddia ettiği gazları bir deney

düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma

enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kul-

lanılan birkaç organik molekül (aminoasit)

sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir

aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli

olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin

gerçek dünya koşullarından çok farklı oldu-

ğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.73

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı atmosfer

ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.74

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm

evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden

ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan

bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğu-

muz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl

başladı?75
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girme-

lerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bile

olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

noğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün

dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirile-

rek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açık-

lanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek

yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü

hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen

meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka proteinle-

rin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir proteinin tesadüfen oluşma ihtima-

lini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin

tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısından

özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer protein-

dir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin hazır bulun-

ması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan protein

sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli görev-

leri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir

hücrenin, tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü

ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağı-

da dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluştu-

racağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım özelleş-

miş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi

de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduk-

larından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmala-
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rı gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sok-

maktadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie

Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle

itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve

DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihti-

mal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir.

Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün

olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.76

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya çık-

ması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu

gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz

kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim meka-

nizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici

güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" mekaniz-

masına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de açık-

ça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...
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Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi için-

de, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine daya-

nır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha

hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü

bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez,

onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal

seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu

gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluş-

madığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.77

La marck'ın Et ki si
Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi döneminin

ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalış-

mıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdik-

leri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar,

nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni

türler ortaya çıkıyordu. Örneğin

Lamarck'a göre zürafalar cey-

lanlardan türemişlerdi, yüksek

ağaçların yapraklarını yemek

için çabalarken nesilden nesile

boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri

örnekler vermiş, örneğin

Türlerin Kökeni adlı kita-

bında, yiyecek bulmak

için suya giren bazı ayıla-

rın zamanla balinalara

dönüştüğünü iddia

etmişti.78

Ama Mendel'in keş-

fettiği ve 20. yüzyılda

gelişen genetik bilimiyle
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rıl ma sı nın müm kün ol ma dı ğı nı is pat la mış tır. Böy le -

ce La marck'ın zü ra fa ma sa lı da ta ri he ka rış mış tır.



kesinleşen kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılma-

sı efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek başına" ve dolayı-

sıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonların-

da, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i orta-

ya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebe-

bi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya

da kopyalama hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen,

Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulu-

nan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayı-

sız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık

bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her
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ramış diğer bir mey ve

sineği.



zaman için canlılara zarar verirler. Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kom-

pleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve

en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme

meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organiz-

mada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zarar-

lı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir

deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.79

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mutas-

yon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü.

Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutasyon-

lar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır.

(İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici

bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de

kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiç-

bir "evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması olma-

dığına göre de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık

göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türe-

mişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve

bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz mil-

yonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerle-

miştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara türler"in

oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan da

bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşa-

mış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özel-
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Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan -

ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın

or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol -

duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var

ol muş lar ve soy la rı de vam et ti ği müd -

det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me -

miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler

hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen

ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma

aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç -

bir ge çer li li ği yok tur. Tüm can lı la rı ya -

ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl

YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR



Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl



likleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş süre-

cinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geç-

mişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"

adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve

çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların

kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka

yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntı-

ları arasında bulunabilir.80

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü

bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluştur-

duğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"

(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız

ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil

de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı,

fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak

bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu

değil?81

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında humma-

lı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanamamıştır.

Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin

beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz

bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir. Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilim-

ci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da

sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrim-

le gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.82

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu olma-
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dan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörüle-

rinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü

bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olma-

dan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yara-

tılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından

da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir

biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir deği-

şim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşe-

rek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmala-

rı gerekir.83

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde orta-

ya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksi-

ne, evrim değil yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist

iddia, insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldi-

ğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu

süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların

yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens
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HAYA Lİ LUCY TAS Vİ Rİ

Aust ra lo pit he cus ev rim ci ler ta ra fın dan in sa nın ata sı gi bi lan se edil -

me ye ça lı şıl mak tay dı. Bu yüz den iki ayak lı, dik yü rü yen Aust ra lo pit -

he cus re sim le ri çi zil di. An cak bu id di anın te mel siz li ği çok ya kın bir

za man da or ta ya çık mış ve bu can lı la rın so yu tü ken miş bi rer may mun

ol duk la rı an la şıl mış tır.
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Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu"

anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu

tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman

ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin

Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu

canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlar-

la hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.84

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan ola-

rak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait

fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema haya-

lidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla

ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından

biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu

kabul eder. 85

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"

sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası olduğu izleni-

mini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo

habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşa-

dıklarını göstermektedir.86

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens

(günümüz insanı) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. 87

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersiz-

liğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından

Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin

içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi

varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden gel-

miş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi

göstermemektedirler.88

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayak-
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ta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan

bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerin-

de 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından

Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu canlı-

lardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak kabul

ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yel-

paze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut

verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra

biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en

"bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi

"duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır!

Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanla-

ra -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına- girdi-

ğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin mümkün olduğunu görü-

rüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı

anda kabul etmeleri bile

mümkündür.89

İşte insanın evrimi

masalı da, teorilerine körü

körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı

fosilleri ön yargılı bir biçimde

yorumlamalarından ibarettir.
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Evrimciler, fosiller üzerinde yaptık-

ları yorumları genelde ideolojik

beklentileri doğrultusunda yaparlar.

Bu nedenle vardıkları sonuçlar

çoğunlukla güvenilir değildir. 



Dar win For mü lü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrim-

cilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabi-

leceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla

bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücre-

yi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve

insanı meydana getirmişlerdir. şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon,

fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur.

Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz.

İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savun-

dukları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin

Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fos-

for, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda

koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde

bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler.

Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (tek bir tane-

sinin bile tesadüfen oluşma imkanı bulunmayan) protein doldursunlar. Bu karı-

şımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihaz-

larla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını

koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe

milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir can-

lının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini

kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlik-

le bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri,

papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muz-

ları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,  karpuzları, incir-

leri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil

burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile

elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka

kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mik-
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır.

Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Sol da ki ne ben zer bir va ri le can lı -

la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı -

sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek

her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te -

dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va ril -

den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



roskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün

yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsata-

dır.  Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki

örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise göz

ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce

"Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar,

gözde retinaya ters olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elek-

trik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi deni-

len küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra

beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşü-

nelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulunduğu

yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaş-

madığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu

zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile

her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda okudu-

ğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve çevrenize

bakın. şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde

gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televiz-

yon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır bin-
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Bir ci sim den ge len

uya rı lar elekt rik sin -

ya li ne dö nü şe rek

be yin de bir et ki

oluş tu rur lar. Gö rü -

yo rum der ken, as -

lın da zih ni miz de ki

elekt rik sin yal le ri nin

et ki si ni sey re de riz.



lerce mühendis bu netliğe ulaşmak için çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev

tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştiril-

mektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu

kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV

ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir

perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme

kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi

yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değil,

kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan

dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü

oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir.

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesa-

düfen oluştuğunu iddia etmektedirler. şimdi biri size, odanızda duran televiz-

yon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluştu-

ran aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip

yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen

oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamaya-
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Gözü ve kulağı,

kamera ve ses kayıt

cihazları ile kıyasladı-

ğımızda bu organla-

rımızın söz konusu

teknoloji ürünlerin-

den çok daha kom-

pleks, çok daha başa-

rılı, çok  daha kusur-

suz tasarımlara sahip

olduklarını görürüz.



cağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçer-

lidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi

vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak

aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa

aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sin-

yallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen

görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyinde-

ki duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki

durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık

gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla

dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi

tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler

beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir

orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık

bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o

anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses

düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin

hakim olduğu görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle

teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürül-

mektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan

müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu tek-

nolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu

netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük müzik sistemi şirketinin

ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir

kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığı-

nızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücu-

dundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan

kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz;

ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı gün-

den bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses

cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak

görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha

vardır.
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Din le di ği niz or kest ra mü zi ği -

nin bir bi rin den gü zel me lo di le -

ri ni, as lın da ka fa ta sı nı zın için -

de ki de rin ses siz lik te al gı lar sı -

nız. Tüm din le dik le ri niz se sin

hiç gir me di ği bir or tam da, bey -

ni niz ta ra fın dan si zin için ye ni -

den yo rum la nır. 



Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 
Şu ur Ki me Ait tir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların cıvıl-

tılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sin-

yali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu

görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu

konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu

elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan

bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait

değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu

şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi

duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne

ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santi-

metreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışık-

lı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça

çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki

iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleşti-

rici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını

göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce

olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren

modeli gibi pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim

teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin

eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki

neden?.. Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist

felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yega-

ne materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler. 
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Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce

materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş, doğru var-

sayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan

şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağ-

lılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemle-

rini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de,

İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.90

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir

dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık

olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var etti-
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ğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, züra-

faların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle,

cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem

bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan

varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, şu

açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir

Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçim-

de düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si 
Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi

altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim ve mede-

niyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması

imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin

içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımın-

dan zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite

öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton

Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karan-

fillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamları, pofesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için

"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde ola-

caktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve

mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia

daha yoktur. 

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından,

Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kav-

minin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok

daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da
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işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve

gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir.

Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözleri-

nin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla gör-

mezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta

daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise bu insanların mucizeler görseler bile inanmaya-

cak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,

mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz"

diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların

gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması

ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir

veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu

iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların,
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şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir orga-

nizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni,

canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayı-

sız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının,

"büyü"den başka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimsele-

rin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve Firavun ara-

sında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini

anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların

toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştı-

ğında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın

anlatıldığı bir ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyi-

verdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldu-

lar. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la  -Hz. Musa

(as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak,

onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyü-

sünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de

baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece

hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada

yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi,

117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu

kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu

insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik

kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatla-

rını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla

açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin

yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:
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Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin tarih

kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek

kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilme-

sini hayretle karşılayacaktır.91

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesa-

düfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en

büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli

büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkma-

ya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatma-

caya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, 

herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 
(Bakara Suresi, 32)
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