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YAYIN ‹LKELER‹
A. YAYINLANACAK ÇALIﬁMALAR
‹slam dini,tarihi,co¤rafyas›,bilimi,sanat›,esteti¤i alanlar›nda yap›lan orijinal
araﬂt›rma-inceleme yaz›lan;‹slam’›n temel dini,ilmi,sosyal ve kültürel meseleleriyle ilgili,‹slam’› gerçek kimli¤iyle tan›tmay› hedefleyen önceden hiçbir yerde yay›mlanmam›ﬂ ilmi makalelerin çevirileri.
Türkiye’de ve dünyada oluﬂan gündemleri takip eden,bunlar› irdeleyen
önerilerde bulunan ve günümüz insan›n›n ve toplumlar›n›n sorunlar›na çözüm
yollar› arayan yaz›lar, klasik ve modern dönem ilim adamlar›n› çal›ﬂmalar›yla tan›tan yaz›lar, Türkiye’de veya yurtd›ﬂ›nda yay›nlanm›ﬂ her çeﬂit kitap hakk›nda ilmi tan›t›m ve tenkit yaz›lar›, sempozyum,panel ve konferans gibi ilmi faaliyetlerin tan›t›m,tahlil ve tenkidi ile ilgili yaz›lar, ilmi muhteval› röportajlar.

B.MAKALELER‹N YAZIM VE YAYIM ESASLARI
1.

2.

3.

Yay›n için kabul edilen yaz›lar›n her türlü yay›n hakk› dergiye aittir.Yaz›lar›n daha önce hiçbir yerde yay›nlanmam›ﬂ ve yay›n için bir baﬂka
yere verilmemiﬂ olmas› gerekmektedir.Yaz›lan›n ilim ve dil yönünden
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
Derginin yay›n dili Türkçe’dir.Arapça,‹ngilizce,Frans›zca,Almanca gibi
dillerdeki özgün yaz›lar da Türkçe’siyle birlikte veya orijinal dilinde yay›nlan›r.
Yaz›lar 3 nüsha olarak,1.5 sat›r aral›kl› Times New Roman veya Arial
fontlar› ile 12 punto,ka¤›tlar›n tek yüzüne üst 4,sol 3,5,alt 3.sa¤ 2,5 cm
boﬂluklu en az 5.000 en fazla 8.000 kelime olacak ﬂekilde düzenlenmelidir.Daha uzun makalelerin bölünerek yay›nlanmas› hususu dergi yöne-

4.

5.
6.
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8.

timinin takdirindedir.Yaz›lar›n bir nüshas›n› elektronik ortamda da gönderilmesi gerekmektedir.
Makaleye eklenen ilave bir sayfada makalenin/yaz›n›n baﬂl›¤›,yazar›n
ad› ve akademik unvan›,yaz›ﬂma adresi,telefon numaras› ve e-posta
adresi belirtilmelidir.Dergiye ilk defa yaz› gönderen yazarlar k›sa hal
tercümelerini de eklerler.
Ön sayfada makalenin ‹ngilizce baﬂl›¤›,toplam 400 kelimeyi aﬂmayan
Türkçe ve ‹ngilizce özetiyle iki dilde anahtar kelimeler de bulunmal›d›r.
Makalede kullan›lan kaynaklar›n künyeleri dipnotlarda ilk geçtikleri
yerlerde-örneklerdeki gibi-tam olarak verilmeli,sonraki geçiﬂlerinde
at›f ile yetinilmeli,makale sonuna bibliyografya eklenmemelidir.Eser
ad› ve k›saltma yaz›mlar›nda ‹slam’i ilimler için TDV ‹slam Ansiklopedisininin(D‹A)ve TDK ‹mla K›lavuzunun yaz›m ve referans kurallar› esas
al›nmal›d›r.
Makale gönderim adresi: dinvetoplum@hotmail.com
Makalelere telif ücreti ödenir.

YAYIN HAKKI
1976 Copyrigth Act’e göre,yay›nlanmak üzere kabul edilen yaz›lar›n
her türlü yay›n hakk› dergiyi yay›nlayan kuruma aittir.
Bu dergide yay›nlanan makalelerin ilim ve dil yönünden sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.Fikirlerden yay›nc› ve editörler sorumlu tutulamaz.Din ve Toplum Dergisinde yay›nlanan yaz›lar bilimsel amaçlarla
(kaynak göstermek kayd›yla özetleme ve al›nt› yap›labilir.)Dergide yay›nlanan yaz›, ﬂekil ve resimlerden yazarlar› ilan ve reklamlardan firmalar› sorumludur.

EDİTÖRDEN
Dünyam›z›n geldi¤i bu son aﬂamada, sadece insanl›k de¤il do¤am›z
ve evrenimiz de tehlikededir. Bundan sadece bir millet veya bir ülke sorumlu de¤il; belki derecesi de¤iﬂmekle birlikte bütün insanl›k ve bütün
ülkeler sorumludur.
Nas›l üretimsiz tüketim olmayaca¤› gibi veya tüketimsiz üretimin bir
anlam› olmayaca¤› gibi savaﬂ da bar›ﬂs›z veya bar›ﬂ da savaﬂs›z olmaz.
Ancak savaﬂ, savaﬂ için de¤il bar›ﬂ için olursa anlaml›d›r. Savaﬂ sadece silahla olan ve askerî anlam› olan bir ﬂey de¤ildir. As›l savaﬂ fikirle ve inançla olan savaﬂt›r. ‹ﬂte bunun için Hz. Peygamber (s.a.v) Bedr savaﬂ›ndan
dönerken ilk Müslümanlara: “Küçük savaﬂtan büyük savaﬂa dönüyoruz.”
demiﬂtir.

Eğer insan
doğruyu ve hakikati
temsil eden fikre,
inanca ve davranışa
sahipse, gerçek
muzaffer olur.
Zaferin ve barışın
anlamı hakkın üstün
tutulmasıdır. Bunun
olabilmesi için her
şeyden önce birey
insanın kendisinin
muzaffer ve mutlu
olması gerekir.

E¤er insan do¤ruyu ve hakikati temsil eden fikre, inanca ve davran›ﬂa sahipse, gerçek muzaffer olur. Zaferin ve bar›ﬂ›n anlam› hakk›n üstün tutulmas›d›r. Bunun olabilmesi için her ﬂeyden önce birey insan›n
kendisinin muzaffer ve mutlu olmas› gerekir. ‹nsan›n, iyilik-kötülük, hakkbât›l, güzel-çirkin, ﬂeytanî-melekûtî olan› ay›rt edebilmesi gerekir. Maddî
ve manevî her yönüyle kirletilmiﬂ bugünkü dünyam›zda gerçekten insan›n bu ay›r›m› yapmas›, imkâns›z de¤il fakat oldukça zordur. Hatta zorluk bir perde aralamak kadar da basit bir iﬂtir; e¤er insan gözünde bir
perde olup olmad›¤›n› düﬂünebilirse.
Kur’an’da özellikle k›ssalar ile anlat›ld›¤› ve tarihin ﬂahadetiyle zaman zaman bât›l›n da zaferi söz konusudur. ‹ﬂte bugün içinde bulundu¤umuz dünyada bât›l muzaffer gibi görünüyor; çünkü ‹slâm’›n ö¤retti¤i
temel de¤erler alt-üst olmuﬂtur; özsel anlamlar›n yerini ﬂekilsel davran›ﬂlar alm›ﬂt›r; araçlar amaç, amaçlar araç olmuﬂ durumdad›r. Böyle bir dünyada Müslümanlar maalesef ölçüyü kaç›rmaktad›rlar; Müslüman için her
ﬂeyin ölçüsü ‹slâm, yani Kur’an ve Sünnet olmas› gerekirken, ölçü Bat› olmuﬂtur. Neredeyse ‹slâm’› bile Bat› ölçüsü ve ölçe¤iyle anlamak durumuna gelmiﬂiz. Bat›, her yönüyle ve her ﬂeyiyle bat›r›c› olmayabilir; ancak
Bat›’n›n bizim için art›k ›l›ml› ve ›l›ms›z, köktenci ve gelenekselci gibi ‹slâm anlay›ﬂlar› üretti¤i bu günlerde ‹slâm dünyas›nda az›msanmayacak
biçimde kiﬂiler ve kitlelerin bu anlay›ﬂla peﬂinde oldu¤u görülünce, yeise
düﬂmemek elde de¤ildir. Bat› ile bu anlamda bar›ﬂamay›z ve bar›ﬂmamam›z da kendi bar›ﬂ›m›z içindir.
‹slâm’›n dünya bar›ﬂ›n›n garantisi oldu¤unu gösterelim. Yollar çoktur; ancak birden fazla do¤ru yol olamaz diyebilerek, bar›ﬂ yolu ‹slâm’dan sapmayal›m.

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR

BAŞLARKEN
Uzlaﬂman›n kökü "uz", Türkçe'de s›fat olarak iyi, usta ve bir sanat sahibi,
isim olarak ise us, (ak›l), öz, baﬂar› ve erk anlam›na gelir. Uzlaﬂma, kiﬂinin
akl›n› kullanarak, iﬂin özünü anlamas› ve karﬂ›l›kl› iliﬂkileri ustal›kla yöneterek baﬂar›l› sonuçlar almas› demektir. K›saca, uzlaﬂma, bir bak›ma kolektif akl›n hayata geçirildi¤i bir süreci tan›mlar.
Anlaﬂma ise zihin gücü, zeka ve ak›l için kullan›lan "an" kökünden türetilmiﬂtir. Uzlaﬂma ve anlaﬂma esas›nda bir "ak›l oyunu"dur, bir zihinsel ustal›kt›r. Bu fiil, anlaﬂmak için, hem koﬂullar› hem de karﬂ› taraf› anlamak
gerekti¤i fikrini de içerir. Her iki kelimenin bu kökleri, uzlaﬂmada duygulardan çok akl›n rol oynad›¤›n› vurgular.
Hayat›m›z›n önemli yol ayr›mlar›nda hep "uzlaﬂmalar" vard›r. Bir iﬂ veya
transfer görüﬂmesinde var›lan uzlaﬂman›n sonuçlar›, hayat›m›za y›llar boyu yön verebilir. ‹ﬂ dünyas›ndaki birleﬂmeler, stratejik ittifaklar, toplu sözleﬂmeler, ortakl›k anlaﬂmalar›, önemli sipariﬂler ise uzun görüﬂme ve uzlaﬂma raundlar› ard›ndan gerçekleﬂir.
Ülkelerin kaderlerini uzlaﬂmalar sonunda imzalanan bar›ﬂ veya iﬂbirli¤i
anlaﬂmalar› çizer. Hükümetlerin oluﬂumu, istikrar paketlerinin uygulanmas› ve AB'ye tam üyelik görüﬂmelerinde olumlu sonuçlara ulaﬂ›lmas› da
ancak sa¤lam uzlaﬂmalarla mümkün olabilir.
Toplum olarak fedakar ve cefakar oldu¤umuzla övünürüz. Ancak çevremizle uzlaﬂma konusunda yeterli olgunlu¤a sahip oldu¤umuzu söylememiz zordur. Hiç olmayacak ﬂeyleri sorun yapmak ve sorunlar› uzlaﬂma yerine kavga ile kaba kuvvetle çözmek anlay›ﬂ›n›n çok yayg›n oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bizim toplumumuzda maalesef sorunlar› uzlaﬂma ile çözmek bir nevi zay›fl›k ve yenilgi hatta teslimiyet gibi gelmektedir. Bu durum, uzlaﬂmak için
bir ödün verdi¤imizde, arkas›ndan yeni ödün isteklerinin gelece¤ini, elimizi verdi¤imizde kolumuzu kapt›raca¤›m›z düﬂüncesinden kaynaklanmaktad›r. Uzlaﬂma görüﬂmelerinin di¤er bir ad› olan "pazarl›k" da biz de
bazen kötü ça¤r›ﬂ›mlar yapar. Uzlaﬂma kültürü eksikli¤inin en olumsuz sonucu, çözümsüzlüktür ve neticede kavgad›r.
Biz de egemen olan bu anlay›ﬂ›n sonucu olarak sorunlar›n çözümünde
strateji, karﬂ› taraf›n üzerinden buldozer gibi ezip geçmek ve rakibi köﬂeye s›k›ﬂt›r›p onu kötülemek y›pratmak ve kay›ts›z ﬂarts›z teslim almak üzerine kurulur. Bir konuda anlaﬂmak için yap›lan uzlaﬂma görüﬂmelerinde
bizim için ideal sonuç masaya oturup tüm isteklerimizi karﬂ› tarafa dikte
ettirmektir.
Oysa biz her ﬂeyden önce Müslüman bir milletiz. ‹nand›¤›m›z ve övündü¤ümüz dini ve milli de¤erlerimiz ve do¤rular›m›z var. Bu de¤erler bize kardeﬂli¤i, sevgiyi, dostlu¤u ve toplumla uyumlu olmay› emretmektedir. Peygamberimiz (as) diliyle Müslüman da uyumlu ve geçimli insan olarak tarif
edilmektedir.

Ahmet YILDIZ
D‹YANET-SEN GENEL BAﬁKANI

Toplum olarak
fedakar ve cefakar
olduğumuzla
övünürüz. Ancak
çevremizle uzlaşma
konusunda yeterli
olgunluğa sahip
olduğumuzu
söylememiz zordur.
Hiç olmayacak şeyleri
sorun yapmak ve
sorunları uzlaşma
yerine kavga ile kaba
kuvvetle çözmek
anlayışının çok yaygın
olduğunu
söyleyebiliriz.
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İSLÂM
ve Dünya Barışı
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR
Ankara Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

“Ey insanlar! Hep birlikte bar›ﬂa girin.” :::: Bakara, 208

ur’an-› Kerim’de ve dolay›s›yla ‹slam’da
bar›ﬂ› ifade için,anlamlar› farkl› fakat
birbiri ile yak›ndan iliﬂkili iki kavram
vard›r.Birincisi,Silm (Selm,Selem) dir;
bu kavram ayn› zamanda din ve dünya
görüﬂü anlam›nda ‹slam demektir.Bu kavram›n en
temelinde de,insan› her türlü maddi ve manevi zihin
ve zihniyet kirlili¤inden kurtaran ve insan› temizle-

K

yen ‹hlas suresinde özetlenen akide vard›r.Silm insan›n savaﬂ ve savaﬂ›m ortam›n› ortadan kald›ran sürekli ve ebedi bar›ﬂ demektir.‹kincisi, Sulh kavram›d›r.Savaﬂ ve kavga öncesi, esnas›nda ve sonras› bar›ﬂt›r.Sulh taraflar aras›nda yap›lan sözleﬂmelere ve
akte dayand›¤› için hukuki, ahlaki ve siyasi nitelikler
taﬂ›r.Biz burada k›saca birinci kavram üzerinde duraca¤›z.

Niçin böyle oldu veya oluyor? diye sorup yan›t
aramaya kalkarsak, ﬂüphesiz hepsi de do¤ru olabilecek yüzlerce yan›t ortaya koyabiliriz. Ancak bize
göre bütün bu yan›tlar›n ötesinde en do¤ru neden
ve en temel yan›t, Allah’›n “F›trat” dedi¤i insan›n
manevî do¤as›n› insanlar›n kendi elleriyle kirletilmesi, bozmas›d›r. ‹ﬂte bunun için f›trat kelimesi üzerinde k›saca durmak gerekir.
F›trat kelimesi, Kur’an-› Kerim’in en önemli
anahtar kavramlar›ndan birisidir. “Fât›r” ve “‹nfitâr”
ﬂeklinde iki sureye baﬂl›k, on yedi farkl› surede yirmi
ayette geçen f›trat ve onun türevleri olan kelimelerin anlamlar› ve di¤er kavramlarla teﬂkil ettikleri anlam a¤› birlikte düﬂünülebildi¤inde, f›trat kelimesinin ne kadar gizemli ve gizemli oldu¤u kadar da
apaç›k hikmetlerle dolu oldu¤u görülür. F›trat kelimesi, Allah’›, insan›, evreni, aralar›ndaki do¤al ve
iradî iliﬂkileri, olmas› gereken iliﬂkileri ve iliﬂkilerin
bozulmas›n› anlatan bir kelimedir.
Fât›r; yerin ve gö¤ün yarat›c› ve düzenleyicisi
anlam›nda Allah’›n bir ismi olarak Allah’› anlat›r1.
Haniflik olan vahiy dini ve ‹slâm’› anlat›r2. ‹nsan›n ve
evrenin yarat›l›ﬂ›n›, yaratmay›, varl›klar›n düzenini ve
ilkelerini, yaratman›n “do¤al din” oluﬂunu anlat›r:
“Yüzünü haniflik olan dine çevir; bu, Allah’›n insan›
üzerinde yaratt›¤› f›trat›d›r. Allah’›n yaratmas›nda
de¤iﬂim yoktur. ‹ﬂte sabit din budur; ancak insanlar›n ço¤u bunu bilmezler.”3
1
2
3
4
5

Kur’an:
Kur’an:
Kur’an:
Kur’an:
Ahmed

F›trat k›saca yarat›l›ﬂ›, var oluﬂu ve düzenini, insan›n özü olan do¤al dini ve vahyi anlat›r. Bütün
bunlar ayetin son cümlesinde ifade edildi¤i gibi
maddî ve manevî anlamda bozulman›n ve de¤iﬂimin
z›dd› olan nizam, intizam ve bar›ﬂ› anlat›r.
Ayn› f›trat kelimesi, “‹nfitâr”, “Futur” kal›plar›yla ve Kur’an’da geçmemekle birlikte her y›l Ramazan ay› süresinde s›k s›k kulland›¤›m›z “‹ftar”
ﬂekliyle kastî ve iradî düzen ve yap› bozmay›, y›k›m› ve tahribat› da anlat›r4. Dolay›s›yla Allah, yap›c› oldu¤u gibi y›k›c› ve düzeni bozucudur; insan da
böyledir.
Görüldü¤ü gibi f›trat kelimesinin birbirine tamamen z›t temel iki anlam› vard›r. F›trat, bu ikinci
anlam›yla Allah iradesine ba¤l› olarak tüm evrenin
bozulmas› olan k›yameti ve ölümü, insanlar›n kendi
elleriyle ve iradeleriyle yapt›klar› toplumsal düzen
bozukluklar›n›, insan›n nefsiyle mücadelesini ve do¤ada yapt›¤› tahribatlar› dile getirmektedir. Yani f›trat bu anlam›yla tabiî bir savaﬂ› ve insanlar›n savaﬂ›n› ve kötülüklerini anlatmaktad›r.
Allah’›n ezelî hikmetini ve kudretini anlatan,
sergileyen f›trat kelimesi, Fât›r ﬂeklinde “Güzel ‹simlerinden” birisi olarak seçti¤i ismiyle, Allah her ﬂeyi
var etti¤i gibi her ﬂeyi de yok eder; ancak Fât›r’›n
y›kmad›¤›, bozmad›¤›, yok etmedi¤i tek ﬂey, insan
f›trat›d›r. Bozmak, yok etmek ﬂöyle dursun; aksine
insan›n f›trat›n›n bozulmamas› için ayr›ca Allah insana gönderdi¤i Peygamberler ve Kitaplar ile yani din
ile yol göstermiﬂtir.
Ancak Fât›r, Kendisi’ne tan›mad›¤› bu hakk›
insana vermiﬂtir. Yani insan› f›trat›n› koruyabilir
veya bozabilir nitelikte yaratmakla, insana f›trat›n›
koruma veya bozma f›rsat›n› tan›m›ﬂt›r. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Her çocuk ‹slâm
f›trat› üzerine do¤ar. Anne-babas› Yahudi ise, Yahudi; H›ristiyan ise, H›ristiyan; Mecûsî ise, Mecûsî
olur.”5 anlam›nda ki bu meﬂhur hadîsi de, f›trat›n

En’âm, 14; Yusûf, 101; ‹brahim, 10; Fât›r, 1; Zümer, 46; ﬁûrâ, 11.
En’âm, 79.
Rûm, 30.
Meryem, 90; ﬁuârâ, 5; ‹nfitâr, 1; Mülk, 3; Müzzemmil, 18.
bin Hanbel: Müsned, II, 253; Buhârî: Sahîh, I, 343.
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Bugün, “Küresel Is›nma” söylem ve olgusu ile
de dile getirildi¤i gibi, sadece insanl›k de¤il bir bütün olarak evren de eskisinden daha çok bar›ﬂa
muhtaçt›r. Çünkü bir-iki uzman kiﬂi de¤il dünyan›n
bütün insanlar› birlikte ﬂahit ve gözlemcidir ki, insanl›k birbiriyle hâlâ savaﬂmaktad›r; fizikî dünya ve
evrenle savaﬂmaktad›r. Geçmiﬂte de savaﬂt› ve gelecekte de savaﬂacakt›r. Bar›ﬂ gibi, belki bir ölçüde savaﬂ do¤al bir olgudur. Ancak Köro¤lu’nun “silah
icat edildi, mertlik bozuldu” meﬂhur sözüyle ifade
etti¤i gibi, özellikle günümüzde savaﬂ›n mertlik ifade eden adab›, ahlâk›, ﬂekli ve amac› de¤iﬂmiﬂtir.

bozulabilece¤ini dile getirmektedir. Çünkü ancak
bu haliyle insan, hür, sorumlu ve iradî bir varl›k olabilir. ‹nsan f›trat›n› bozabilece¤i gibi, bozulmuﬂ f›trat›n› tabiî haline getirme ve düzeltme imkân›na
da sahiptir. ‹nsan, nefsinin heva ve hevesine uymakla ve ﬂeytanî kötülüklere meyletme kendi f›trat›n› kendisi bozabilece¤i gibi, içinde bulundu¤u ortam da f›trat›n› bozar; nitekim yukar›da zikretti¤imiz hadis-i ﬂerif buna iﬂaret etmektedir.
ﬁüphesiz yukar›da da iﬂaret etti¤imiz gibi Allah, gönderdi¤i peygamberleriyle ve kitaplar›yla insan› f›trat›n› bozmama konusunda sürekli uyarm›ﬂt›r. Baﬂka bir ifadeyle Peygamberlerin davetine ve
Kitaplar›n ö¤retilerine uydukça f›trat›n› koruyaca¤›n› haber vermiﬂtir.
Fakat insan, Tekvînî F›trat›n› (Tabiî Birlik) Tenzîlî F›trat› (vahiy) ile her zaman buluﬂturamay›nca, yani asl› sulh olan Allah’a teslimiyet ifade eden ‹slâm’a
uyamay›nca f›trat›n› ister istemez bozabilir. Burada
ﬂu hat›rlatmay› yapal›m ki, Kur’an’a göre ‹slâm hasseten son Peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen
dinin ismi olmakla birlikte, Hz. Adem’den Hz. ‹sa’ya
bütün peygamberlerine gönderilen bütün dinlerin
asl› da ‹slâm’d›r6.
Dolay›s›yla insan›n f›trat›n› bozmadan Allah’a
iman edip teslim olmas› en büyük bar›ﬂt›r. En büyük
savaﬂ da, mefhumu muhalifiyle ﬂirk ve küfürdür.
Kur’an’›n anlatt›¤› ve insanl›k tarihinin de gösterdi¤i
gibi insanl›k tarihi nihayet hakk-bât›l, iman-ﬂirk mücadelesidir. Bar›ﬂ, hakt›r; savaﬂ bât›ld›r; ancak hakk
için yap›lan savaﬂ, -ki bunun ‹slâm’daki ad› cihât’t›rda hakt›r ve bar›ﬂt›r. Bar›ﬂ, savaﬂ ile temin edilir denmesinin nedeni budur. Allah’a teslimiyet hakka teslimiyettir ve bar›ﬂ›n teminat›d›r; Allah’tan baﬂkas›na
teslimiyet bât›la teslimiyettir ve savaﬂ›n, zulmün, kötülü¤ün nedenidir. Kur’an bunu çok veciz bir ﬂekil6 Kur’an: Âl-i ‹mrân, 67; Bakara, 132-133.
7 Kur’an: Hac, 62.
8 Buhârî: Sahîh, I, 8.
9 Kur’an: Nisâ, 92; Mâide, 32; ‹srâ, 31-33.
10 Kur’an: Bakara, 188; Nisâ, 29-32; Nahl, 71.
11 Kur’an: Bakara, 256; Yunus, 99; Kâfirûn, 1-6.
12 Kur’an: Mâide, 90; Hucurât, 11.
13 Kur’an: ‹srâ, 32; Nur, 19, 33.
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de ﬂöyle anlat›yor: “... Çünkü Allah, hakk›n tâ kendisidir. O’nun d›ﬂ›nda tapt›klar› ise, bât›ldan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir...”7
O halde buraya kadar demek istedi¤imiz ﬂey,
insan f›trat›n› bozmadan Allah’a teslim olur ve
O’nun dini ‹slâm’a hakk›yla uyarsa, kendisiyle bar›ﬂ
içinde olur. Çünkü böyle bir insan, türü ve derecesi
ne olursa olsun ne kendine, ne baﬂka varl›klara karﬂ› kötülük ve zulüm yapamaz. Müslüman olman›n
en basit tan›m› zaten budur; Müslüman demek sulh
ile kendisini Allah’a teslim etmiﬂ kimse demektir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz de benzer birçok hadislerinde Müslüman’› bu anlamda tarif etmiﬂtir; o
hadislerinden bir tanesi ﬂöyledir: “Müslüman, Müslümanlar›n kendisinin elinden ve dilinden selâmette
(bar›ﬂta) olan kimsedir.”8
Buraya kadar demek istedi¤imiz ﬂey, insanlar
önce kendi kendileriyle bar›ﬂ›k olurlarsa, toplumsal
ve siyasî bar›ﬂ› ancak böylece tesis edebilirler. ‹nsanlar›n kendisiyle bar›ﬂ›k olmas›n›n anlam›, insan›n temiz f›trat›yla Allah’a teslim olmas›d›r.
Bugün insan›n f›trat›n› koruyup geliﬂtirecek tek
din ve tek ö¤reti ‹slâm’d›r. Bu aç›dan da dünya bar›ﬂ› ancak ‹slâm ile ve gerçek anlam›yla Müslüman
olmakla temin edilebilir. ‹slâm’›n akidesi ahlâk, hukuk ve toplumsal yasalar›n›n vazediliﬂi, insan›n veya
toplumun: 1- Can›n›9, 2- mal›n›10, 3- dinini11, 4- akl›n›12, 5- neslini13 muhafaza için vard›r. Geçmiﬂten
günümüze insanl›k tarihine bakt›¤›m›zda bütün bar›ﬂlar›n ve savaﬂlar›n nedeni bu beﬂ ﬂeyden birinin
veya birkaç›n›n muhafazas› veya ihlali yüzünden ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.
Müslüman insan, yani f›trat› bozulmam›ﬂ insan, ‹slâm’›n muhafazas›n› hedefledi¤i bu beﬂ ﬂeyden hiçbirisini ihlal edemez. ‹slâm’›n vazetti¤i adalet
de bu beﬂ ilkeyi üstün tutmaktan baﬂka bir ﬂey de-

¤ildir. Adalet bar›ﬂ›n teminat›d›r. Adaletin olmad›¤›
yerde zulüm olur; haks›zl›k olur; kavga olur. Müslüman idareciler ve yetkililer iktidar›n ve sosyal düzenin ancak adaletle sa¤lanabildi¤ini bildikleri için âdil
olmaya gayret etmiﬂlerdir. Öyle ki Müslüman idarecilerin adalet uygulamalar›, H›ristiyan ve Yahudi gibi
kimselerin nazar›n› celb etmiﬂtir. Örne¤in ünlü ‹talyan filozofu Campanella (1586-1639) Osmanl›’ya
bütün Avrupa’y› feth ederek adalet da¤›tmas› ça¤r›s› yapm›ﬂt›r.
‹slâm bütün insanl›¤› bar›ﬂa ça¤›rmaktad›r: “Ey
insanlar! Hep birlikte bar›ﬂa girin.”14 Öyle ki, Müslüman olmayan›n, hatta Müslümanlara düﬂman birisinin, Müslümanlara bir kere selâm vermesini bile,
Allah Müslümanlardan bunu bar›ﬂa vesile görmelerini emretmektedir: “Ey iman edenler! Allah yolunda savaﬂa ç›kt›¤›n›z zaman iyi anlay›n dinleyin. Size
selâm verene, dünya hayat›n›n geçici menfaatine
göz dikerek, sen mü’min de¤ilsin demeyin...”15
Allah’›n insanlar› bar›ﬂa daveti, ‹slâm’a davetidir; ‹slâm’a daveti bar›ﬂa davetidir. Çünkü ‹slâm,
hem bir din ve hem de bir “Dünya Görüﬂü” olarak,
bar›ﬂ ismini taﬂ›r; bilindi¤i gibi ‹slâm ismi ve
Kur’an’›n kavram› bar›ﬂ (silm), sulh, sükûnet, huzur,
esenlik anlamlar› olan ayn› Arapça S-L-M- kökünden
gelirler. Her Müslüman her gün birbirine söyledi¤i
“selâm” sözü de ayn› köktendir. Müslümanlar›n birbiriyle bu sözü kullanarak selâmlaﬂmas›, birbirlerine
bar›ﬂ dilemesidir: “Selâm’un veya esselâmu aleykum!” demek, “Bar›ﬂ üzerinize olsun!”, “Bar›ﬂta kal›n›z” demektir.
‹slâm, sadece ismiyle de¤il, akidesiyle, ibadetleriyle, emir ve yasaklar›yla, helâl ve haramlar›yla, k›sacas› bütün ö¤retisiyle ve düsturuyla bar›ﬂ demektir; bar›ﬂ dini demektir. Ayn› ﬂekilde “Müslüman”
demek, kendi kendisiyle bar›ﬂ›k ve bar›ﬂta olan, hem
kendisi hem de baﬂkas› için bar›ﬂ dileyen kimse demektir.
‹slâm, insan› f›trat ile en güzel biçimde Allah ile
tan›ﬂt›r›p bar›ﬂt›ran bir dindir dediler. Allah ile bar›ﬂ›k olan kendisiyle ve evreniyle bar›ﬂ›k olur. Allah ile

14 Kur’an: Bakara, 208.
15 Kur’an: Nisâ, 94.
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bar›ﬂ›k olamayan, ne kendisiyle, ne di¤er insanlarla,
ne de do¤al çevresiyle bar›ﬂ›k olabilir. Bar›ﬂ, bir akd,
bir sözleﬂme oldu¤u gibi -ki insanlar bunu ezelde Allah ile yapm›ﬂlard›r: “Ben sizin Rabbiniz de¤il miyim” hitab›na insanlar: “Evet ﬂâhid olduk dediler”16, -ayn› zamanda eylemler ve davran›ﬂlar bütünüdür; yani bar›ﬂ sadece söz ile olmaz ve sa¤lanamaz. Bu aç›dan ‹slâm, Müslüman bireyde ve Müslüman toplumda bir bar›ﬂ hars› (kültürü) oluﬂturmuﬂtur. Müslümanlar›n her zaman ülküsel anlamda bunun bilincinde olup olmad›klar›; ülküsel anlamda bar›ﬂ› yaﬂay›p yaﬂamad›klar› ayr› bir sorundur.

Müslümanların tarihine
baktığımızda elbette
barış açısından ülküsel
devirler ve zamanlar
olduğu gibi, olumsuz anlar
da vardır. Fakat her şeye
rağmen, Müslümanların
tarihi, başka din
mensuplarının tarihiyle
kıyaslandığında en temizi
olduğu görülür.

Müslümanlar›n tarihine bakt›¤›m›zda elbette
bar›ﬂ aç›s›ndan ülküsel devirler ve zamanlar oldu¤u
gibi, olumsuz anlar da vard›r. Fakat her ﬂeye ra¤men, Müslümanlar›n tarihi, baﬂka din mensuplar›n›n tarihiyle k›yasland›¤›nda en temizi oldu¤u görülür. Müslümanlar ‹slâm ile bar›ﬂ› tarihte yaﬂat›rken,
insanl›¤a, hatta ‹slâm’a ve Müslümanlara savaﬂ açm›ﬂ az›l› düﬂmanlar›na bile hep bar›ﬂla muamele etmiﬂlerdir. Yani Müslümanlar savaﬂ› da bar›ﬂ mant›¤›
ve ilkeleriyle yapm›ﬂlard›r. Örne¤in ünlü kumandan
Alp Arslan, 1071 Malazgirt savaﬂ›nda rakibi Romen
Diyojen’i esir ald›¤› zaman, ona herhangi bir esir
muamelesi yapmak ﬂöyle dursun onu bir kumandan
gibi görmüﬂ ve öyle muamele etmiﬂtir. Kellesinin
uçurulaca¤›n› düﬂünen Diyojen serbest b›rak›lm›ﬂt›r.
Ama kendi Bizans yetkilileri koskoca orduyla niçin
yenildin diye Diyojen’i sorgulam›ﬂlar ve kellesini
uçurmuﬂlard›r.
Tarihimizde böyle örnekler çoktur; hatta Romen diplomat göre Osmanl›’y› y›kan bu örneklerin
yans›tt›¤› ve ‹slâm dininin ö¤retileriyle oluﬂan gayri
Müslümanlara karﬂ› bar›ﬂç› ve hürriyetçi tutumudur.
Ona göre Osmanl›’n›n, fethetti¤i ülkeleri dininde ve
dilinde serbest b›rakmas›, tarihinin zay›f an›nda Osmanl›’n›n y›k›m›n› haz›rlam›ﬂt›r17.
Bat›l› emperyalist devletler, ‹slâm ülkelerini
ya¤malamaya baﬂlad›klar›ndan itibaren, kendi dillerini ülkelerin resmî dili haline sokarak yerel dilleri yasaklama cihetine gitmiﬂlerdir; örne¤in Fransa Fas’ta
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16 Kur’an: A’râf, 172.
17 T.G. Djuvara: Cents Profects de Partage de la Turquie, Paris, 1914.
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Bat›l›lar›n zihniyeti bugünkü dinî ve kültürel ço¤ulculu¤un, dinler aras› diyalogun, medeniyetler
aras› ittifak›n konuﬂuldu¤u ça¤daﬂ ortamda hâlâ
de¤iﬂmemiﬂtir. Zihniyet itibariyle hâlâ Avrupa Ortaça¤›n›n zihniyetini taﬂ›yan yetkililer baﬂta Almanya
olmak üzere çeﬂitli bölgelerde Türk çocuklar›n›n sokaklarda bile Türkçe konuﬂmas›n› yasaklama cihetine gitmiﬂlerdir. Kendilerince “etnik” ve “dinsel az›nl›k” diye bizim insanlar›m›za, kendi söylemleri olan
“ço¤ulculuk” ile hak ve hukuk arayan bu bat›l› iki-üç
yüzlülük nereden kaynaklan›yor?
Bu, hiç ﬂüphesiz tarihlerinde H›ristiyanl›k ad›na
oluﬂturduklar› ikili, üçlü tanr› anlay›ﬂ›n› ö¤reten teolojik doktrinlerinden kaynaklan›yor. Yahudilik ve
H›ristiyanl›k, Tevrat ve ‹ncil, din adamlar› sevgi, hoﬂgörü ve bar›ﬂtan söz edebilir; bat›l›lar bunlar›n karﬂ›t› fiiller iﬂleyince suç ve günah iﬂlediklerini de kabul
edebilirler. Ancak, H›ristiyan teolojisinin “‹sa bütün
H›ristiyanlar›n günahlar›n›n kefareti için çarm›ha gerildi” söylemini ö¤retirseniz bu dünyada ve ahirette
günah›n bir H›ristiyan için bir anlam› kal›r m›? Birisi
bir yana¤›na tokat atarsa, ‹sa H›ristiyanlara öbür ya-

na¤›n› da çevir demiﬂ; demiﬂ de bu ne iﬂe yar›yor?
Demokrasi ve insanl›k ad›na Irak’› iﬂgal eden
ABD’nin Amerikan ve ‹ngiliz askerlerinin yaﬂl›-çocuk,
kad›n-erkek demeden Irakl›lara yapt›klar› vahﬂi ve
dehﬂet verici iﬂkenceleri ve zulümleri bütün dünya
seyrettikten sonra, H›ristiyanl›k ne anlama geliyor?
‹nsanlar ﬂunu söyleyebilir: H›ristiyanl›k ayr›, H›ristiyanlar ayr›. Bu söz bir ölçüde do¤ru olabilir; ancak bir H›ristiyan’›n da az da olsa Baba Tanr›’dan
korkmas›; Baba Tanr›’dan korkmazsa; O¤ul Tanr›
‹sa’dan korkmas›; her ikisinden de korkmaz ise,
üçüncü Kutsal Ruh Tanr›’dan korkmas› ve utanmas›
hiç mi gerekmez? Sa¤›m›z-solumuz, önümüz-arkam›z tanr›larla dolu ama, H›ristiyan insan daha üstün
tanr› konumundad›r.
Haydi diyelim birey H›ristiyan’› H›ristiyanl›ktan
ayr› tutal›m. Ama H›ristiyan devletlerine bakal›m.
Geçti¤imiz günlerde Amerikan merkez bankas› eski baﬂkan› Alan Greenspan yazd›¤› kitab›nda Irak iﬂgalinin nedenini petrol olarak aç›klad›, gerçi, iﬂgalin
sebebi sadece petrol de¤ildir. Bu bir kehanet de¤ildi; herkes biliyordu. Zaten Orta-Do¤u’nun petrollerini ABD, ‹ngiliz ve di¤er Avrupal› ﬂirketler iﬂleyip iﬂletmiyor mu?
13

‹slâm’da mal ve mülkün Allah’›n oldu¤una inan›l›r; bu inanç Müslüman’›n f›trat›n›, mal ve mülk yoluyla bozulmas›n› önler. Ayr›ca ‹slâm, yukar›da da
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ve Cezayir’de ve ‹ngilizler Hindistan alt k›tas›nda bunu yapm›ﬂlard›r. ‹slâm’› do¤rudan yasaklam›ﬂlarsa
da, bir yandan misyonerli¤in ve di¤er yandan diplomasinin faaliyetleriyle H›ristiyan kültürünü empoze
etmiﬂlerdir.

Bugün dünya barışının tek
teminatı İslâm’dır.
Ancak Müslümanlar
bugün bu açıdan
İslâm’ı temsil etmekten
oldukça uzaktırlar;
fıtratları çoğunlukla
kirlenmiş, paslanmış ve
bozulmuş durumdadır;
fakat gerçek bir nefis
tezkiye ve tavsiye ile
parlatabilme imkânına
sahiptirler.

belirtti¤imiz gibi kiﬂilerin mal emniyetini ve güvenli¤ini muhafaza için vard›r. ‹ﬂte ‹slâm’› di¤er dinlerden ay›ran birçok husustan birisi.

mak veya savaﬂ› sürdürmek amaç de¤il, anlaﬂarak
bar›ﬂ› tesis etmek amaçt›r. Nitekim Allah: “Sulh,
daha hay›rl›d›r...”19 buyurmaktad›r.

Bugün dünya bar›ﬂ›n›n tek teminat› ‹slâm’d›r.
Ancak Müslümanlar bugün bu aç›dan ‹slâm’› temsil
etmekten oldukça uzakt›rlar; f›tratlar› ço¤unlukla
kirlenmiﬂ, paslanm›ﬂ ve bozulmuﬂ durumdad›r; fakat gerçek bir nefis tezkiye ve tavsiye ile parlatabilme imkân›na sahiptirler. Geri yola girip, Akif’in deyiﬂiyle, Kur’an’dan ilham alarak asra ‹slâm’› söyletebilirse, daha da önemlisi ‹slâm’› yaﬂayabilirlerse, bar›ﬂ için çok de¤il sadece yürünecek iki yolun oldu¤unu anlarlar: Allah’›n yolu; Ta¤ut’un yolu18. Ancak
Ta¤ut’un yolu, gerçekte bar›ﬂ›n yolu de¤il, savaﬂ›n,
zulmün, adaletsizli¤in, kötülü¤ün yoludur.

O halde ‹slâm’da bar›ﬂ›n ve savaﬂ›n farkl› isimleri ve o isimlerin içerdi¤i farkl› anlamlar› vard›r.
Konumuz esasen bar›ﬂ oldu¤u için, yukar›da da
anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi, özetleyecek olursak
Kur’an’da bar›ﬂ› ifade eden iki temel kavram vard›r. Birincisi, silm (selm, selem)’dir; ikincisi,
sulh’tur.

‹slâm’a göre bar›ﬂ esast›r demiﬂtik. Bu, ‹slâm’›n savaﬂa, yani cihada ve k›tâle izin vermesine
ters bir durum de¤ildir. Çünkü Allah’›n yolu S›rât› Müstakim’in korunmas› için, meﬂrû müdâfaa için
cihâda izin verilmiﬂtir. Meﬂrû müdâfaa, hakk›n›
kullanma, ‹slâm’›n korumas›n› ve güvenli¤ini hedefledi¤i yukar›da zikretti¤imiz beﬂ temel ilkenin
birisinin veya birkaç›n›n ihlali halinde do¤ar. Fakat
yine de ‹slâm’a göre savaﬂmadan önce veya savaﬂ
esnas›nda sulh yapmak emredilmiﬂtir. Yani savaﬂ14
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18 Kur’an: Nisâ, 76.
19 Kur’an: Nisâ, 128.
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Silm, savaﬂa ve anlaﬂmazl›¤a meydan vermeden önceden tesis edilmiﬂ bar›ﬂ anlay›ﬂ›d›r ki, bu
din ve dünya görüﬂü olarak ‹slâm’d›r; S›rât-› Mustâkim’dir. Sulh ise, savaﬂ esnas›nda veya savaﬂ› bitirmek veya savaﬂ sonras› yap›lan antlaﬂma ve bar›ﬂt›r.
Savaﬂ›n ve bar›ﬂ›n ‹slâm’a göre adâb› vard›r;
ahlâkî ve hukukî ilkeleri vard›r. ‹slâm’›n savaﬂ ve bar›ﬂa dair vazetti¤i ilkeler ve amaçlar, Hz. Peygamber’in hayat›ndan canl› bir ﬂekilde yaﬂanm›ﬂ ve tatbik edilmiﬂtir. Sevgili Peygamberimiz kendi zamanlar›nda serîe, gazâvat ve k›tâl ﬂeklinde isimlendirilen savaﬂlar› yapmak zorunda kalm›ﬂt›r. Bu savaﬂlarda, bar›ﬂ esas oldu¤u için gerek müﬂrikler ve gerekse Ehl-i Kitap ile sulh yapm›ﬂt›r. Devrindeki yabanc›

Gerek Kur’an-ı Kerim’deki Hz.
Peygamber’in Sünneti’ndeki
barış öğretisi ve gerekse
Müslümanların tarihî
tecrübeleri bugün insanlığın
dünden daha çok muhtaç
olduğu barışı ve huzuru temin
edebilecek tek yoldur. Dinî ve
ırkî hiçbir mensubiyetine
bakılmaksızın bir insanın helâkını
veya hayatını İslâm bütün
evrenin helâkıyla veya hayatıyla
eşdeğer kabul etmektedir.

önderlere mektuplar yazarak onlar› bar›ﬂa davet etmiﬂtir. Birisi, “Medine Vesikas›” olarak da bilinen
birçok sözleﬂmeyle bar›ﬂ› temin etmiﬂtir. Peygamberimizin savaﬂlar› ve bar›ﬂlar›, Kur’an’›n bu iki konuyla ilgili hükümleri, daha sonra Müslüman bilginlerce
savaﬂ ve bar›ﬂ hukukunun tedvinine temel teﬂkil etmiﬂtir ki, buna ‹slâm hukuk tarihinde “Siyer” ad› verilmiﬂtir. Siyer bu anlam›yla bugünkü “Uluslararas›
‹liﬂkiler”, “Uluslararas› Hukuk” demektir. Siyer konusuyla ilgili ‹slâm hukukçular› birçok eser kaleme alm›ﬂt›r; bunlar›n en meﬂhuru, ﬁeybânî (749-805)’nin
ve Sarahsî (1009-1090)’nin “Kitâbu’s-Siyer” adl›
eserleridir.
Gerek Kur’an-› Kerim’deki Hz. Peygamber’in
Sünneti’ndeki bar›ﬂ ö¤retisi ve gerekse Müslümanlar›n tarihî tecrübeleri bugün insanl›¤›n dünden daha çok muhtaç oldu¤u bar›ﬂ› ve huzuru temin edebilecek tek yoldur. Dinî ve ›rkî hiçbir mensubiyetine
bak›lmaks›z›n bir insan›n helâk›n› veya hayat›n› ‹slâm bütün evrenin helâk›yla veya hayat›yla eﬂde¤er
kabul etmektedir. Bunu Allah bize ﬂöyle bildirmektedir: “Kim bir can› haks›z yere öldürürse bütün insanlar› öldürmüﬂ gibidir. Kim bir can kurtar›rsa bütün insanlar› kurtarm›ﬂ gibidir.”20
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi ‹slâm bütün in-

sanl›k ve evren için bar›ﬂ projesi ve yolu oldu¤u
için, ‹slâm’a girmeseler de Müslüman olmayanlar
‹slâm bar›ﬂ›nda yaﬂarlar; bar›ﬂ onlar için de vard›r.
Nitekim Allah: “Baz› bedeviler, iman ettik dediler.
De ki: ‹man etmediniz. Bar›ﬂa erdik deyiniz... Allah
ve Resûlü’ne tâbi olursan›z kalplerinize iman girer...”21 diyerek, iman eden ve etmeyen herkes
için ‹slâm’›n esenlik ve bar›ﬂ oldu¤unu bize bildirmektedir.
‹ﬂte bu nedenledir ki, Müslümanlar tarih boyunca gayri Müslimlerle bir arada bar›ﬂ ve esenlik
içinde yaﬂam›ﬂlard›r; bu birlikte yaﬂam tecrübesine sahiptirler. Karﬂ›l›kl› iliﬂkileri düzenleyen ve ad›na “Zimmet” denen bir hukuk sistemi geliﬂtirmiﬂlerdir.
K›saca ‹slâm bar›ﬂ ö¤retisiyle ve Müslümanlar›n
bu ö¤retiyi uygulamadan kazand›klar› tarihî bilgileri
ve tecrübeleri, ‹slâm’› evrensel dünya bar›ﬂ› için tek
ç›kar yol yapmaktad›r.
Asl›nda bütün insanlar tan›m itibariyle bar›ﬂç›ld›r ve bar›ﬂ› sever.Ancak e¤er insan f›trat ve vahiy
dinin din ve dünya olarak ö¤retisini yaﬂamaz, gerçek anlamda ve ﬂekilde Allah’a ba¤lanmaz ise,savaﬂ› çok daha sever.Bat›’da Eflatun ve Aristophanes’ten Kant ve Th. Morus’a, en eski ça¤lardan bugüne kadar, birçok filozof evrensel bar›ﬂtan söz etmiﬂtir.
Ancak kendiler ruhlar›yla, zihinleriyle, kalpleriyle bar›ﬂ›k olmad›¤› için bar›ﬂ tesis etmeye nasipleri
olmam›ﬂt›r ve bugünde yoktur. Bu,Bat› karﬂ›tl›¤› bir
söylem olarak anlaﬂ›lmamal›d›r.Bat›’da da ﬂüphesiz
iyi niyetli ve bar›ﬂç›l insanlar vard›r.Ne var ki Bat›’n›n
bir sistem ve doktrin olarak din ve dünya görüﬂü f›trattan çok uzakt›r. Bunun böyle oldu¤unu anlamak
için baﬂlang›çtan bugüne Bat›’n›n siyasi tarihine bir
göz atmak yeterlidir.
Öyle fazla uzaklara da gitmeye gerek yoktur;I.
Ve II. Dünya Savaﬂlar›n›,Hitler vari soyk›r›mlar›, Japon adalar›na att›klar› atom bombalar›n›, BosnaHersek’teki vahﬂetlerini ve bugün Irak’ta yapt›klar›
mezalimi hat›rlamak yeterlidir.

20 Kur’an: Mâide, 32.
21 Kur’an: Hucurât, 14.
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Kur’an’da Savaş ve
Barış Stratejisi
Prof. Dr. ‹. Hakk› ÜNAL
Ankara Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

“H›ristiyanlar, nasihat etmek ve e¤itmek d›ﬂ›nda bir emir almad›lar ama gel gör ki, pek
eskilerden beri, kendi dinlerinden olmayanlar› demir ve ateﬂle yok etmektedirler…
Hiç ﬂüpheniz olmas›n, ﬂayet Bat›’n›n H›ristiyanlar›, Araplar ve Türklerin yerine Asyada
hakim olsalard›, bugün Yunan Kilisesi’nin hiçbir kal›nt›s›na tesadüf edemezdik. ‹slam’›n
H›ristiyanl›¤a gösterdi¤i hoﬂgörüye Bat›’n›n H›ristiyanlar› hiç sahip olmam›ﬂlard›r.
(Arnold Toynbee, La Religion Vue Par un Historien, s. 8 den nakleden: Mehmet S.
Hatibo¤lu, Müslüman Kültürü Üzerine, Ankara-2004, s.192).

1-Giriﬂ
‹slam Dininin k›l›çla yay›ld›¤›, savaﬂ› önce-

İ

ledi¤i, dolay›s›yla ﬂiddet kullan›m›na yatk›n oldu¤u iddias›, özellikle oryantalistlerin ortaya at›p geliﬂtirdikleri bir peﬂin hü-

kümdür. Muhtemelen, tarihi süreç içinde en fazla
karﬂ› karﬂ›ya kal›p savaﬂt›klar› Müslümanlar›n gayr› müslim zihinlerde uyand›rd›¤› bu imaj, en az›ndan Kur’an-› Kerim aç›s›ndan do¤ru de¤ildir. As›rlar boyu Müslümanlara karﬂ› sürdürdükleri haçl›
seferleri ve kendi içlerinde onlarca y›l devam eden

2- ‹slam Dininin Temel Amac›
Bar›ﬂ› Yeryüzüne Hâkim
K›lmakt›r
‹slam, baﬂta kendi müminleri olmak üzere
bütün insanl›¤› bar›ﬂa davet eder: “ Ey inananlar!
Hep birden bar›ﬂa girin. ﬁeytana ayak uydurmay›n O size apaç›k bir düﬂmand›r.”1 Savaﬂ halinde
bile düﬂman bar›ﬂ istiyorsa Hz.Muhammed’in
yapmas› gereken sadece buna icabettir: “E¤er
onlar bar›ﬂa yanaﬂ›rlarsa sen de yanaﬂ ve Allah’a
güven. Do¤rusu O iﬂiten ve bilendir.”2 Müminle-

rin, kendilerine bar›ﬂ öneren kimsenin iman›n›
sorgulamalar› ve dünyal›k (ganimet) arzusuyla
ona sald›rmalar› yasaklanm›ﬂt›r: “Ey inananlar!
Allah u¤runda yola ç›kt›¤›n›z zaman iyice araﬂt›r›n ve size bar›ﬂ önerene, dünya hayat›n›n geçici
menfaatini arzulayarak, ‘sen mü’min de¤ilsin’
demeyin. Allah›n kat›nda çok ganimetler vard›r.
Önceleri siz de öyleydiniz. Ama Allah size iyilikte
bulundu. Öyleyse iyice araﬂt›r›n. Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r.” 3
Savaﬂ, zulme, haks›zl›¤a, sald›r›ya karﬂ› zorunlu durumlarda meﬂru k›l›nm›ﬂ istisnâî bir olayd›r:
“Kendilerine savaﬂ aç›lan (Müslüman)lara, zulme
u¤ramalar› sebebiyle (savaﬂ için) izin verildi. ﬁüphesiz Allah, onlara yard›m etmeye kâdirdir.”4 Savaﬂ, mazlumun, zay›f›n ve haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ
olanlar›n korunmas› için de zorunludur: “ Size ne
oluyor da, ‘ Rabbimiz! Bizi, halk› zalim olan bu ﬂehirden ç›kar, kat›ndan bize bir koruyucu gönder
ve kat›ndan bize bir yard›mc› gönder’ diyen zavall› erkekler, kad›nlar ve çocuklar u¤runda ve Allah
yolunda savaﬂm›yorsunuz.”5
Kuran› Kerimde savaﬂ› özendiren, Hz.Peygamberi ve müminleri savaﬂa teﬂvik eden6, bu konuda isteksiz olanlar› k›nayan,7 ve savaﬂta yaralanan ve ﬂehit olanlara büyük mükafat vadeden8
ayetler hep savaﬂ›n kaç›n›lmaz oldu¤u durumlarda
insanlar› do¤al olarak yapmalar› gereken ﬂeye
yönlendiren ayetlerdir. Kiﬂilerin ‹nançlar›yla ve de¤erleriyle güven içinde yaﬂayabilmeleri ancak, buna f›rsat vermeyenleri bertaraf etmeleriyle mümkündür ki bunun ad› da savaﬂt›r.
Savaﬂtan uzak durup bar›ﬂ› tercih edenlere en
ufak bir zarar vermemek Allah’›n emridir: “Ancak
aran›zda antlaﬂma olan bir topluma s›¤›nanlar, ya-

1
2
3
4
5
6

2/ Bakara, 208.
8/ Enfal, 61..
4/ Nisa, 94.
22/ Hac, 39.
4/ Nisa, 75.
4/ Nisa, 74, 76-78, 84, 104; 8/ Enfal, 65-66; 9/ Tevbe, 14-16; 22/ Hac, 78; 47/ 4-6, 35; 61/ Saf, 4, 10-14, 19-22; 66/
Tahrim, 9.
7 3/ Âl-i Imran, 142-145; 4/ Nisa, 95; 9/ Tevbe, 38-41.
8 2/ Bakara, 154; 3/ Âl-i Imran, 157, 169-172; 4/ Nisa, 74.
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din ve mezhep savaﬂlar›yla baﬂka inanç ve düﬂüncelere karﬂ› hoﬂgörüsüzlü¤ün merkezi haline gelen ortaça¤ Avrupas› önümüzde dururken ‹slam’a
karﬂ› yap›lan bu yak›ﬂt›rmalar, “yavuz h›rs›z ev sahibini bast›r›r” atasözünü akla getirmektedir. Gerçekte, ‹lahi kaynakl› dinlerin ö¤retileri, kendi mensuplar›n›n bu konudaki yanl›ﬂlar›na mesnet oluﬂturmada fazla elveriﬂli de¤ildir. Ancak, ‹slamiyet
d›ﬂ›ndaki dinlerin beﬂeri manipülasyona ne kadar
fazla maruz kald›klar› dikkate al›n›r ve teori ile prati¤in her zaman uyuﬂmad›¤› da göz önünde bulundurulursa din ad›na yap›lan yanl›ﬂlar›n kayna¤›n› tesbitte fazla zorluk çekilmez. Bu ba¤lamda,
Müslümanlar›n tarihi ile ‹slami ö¤retilerin her zaman tam bir uyum içinde olduklar› da söylenemez. Ancak Kur’an-› Kerim ve Hz.Peygamberin örnekli¤i, olanla olmas› gereken aras›ndaki fark› çok
net olarak ortaya koydu¤u için, baz› sapmalara
ra¤men uygulamadaki ana çizgi aslî hüviyetini korumuﬂtur. Bu k›sa yaz›da, savaﬂ ve bar›ﬂ konusunda Müslümanlar›n izlemesi gereken stratejinin
Kur’an taraf›ndan nas›l belirlendi¤i, ilgili ayetler
›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lacakt›r

hut ne sizinle, ne de kendi toplumlar›yla savaﬂmak
istemediklerinden gönülleri daral›p size gelenler
bunun d›ﬂ›ndad›r. (Bunlarla savaﬂmay›n) Allah dileseydi onlar› baﬂ›n›za musallat ederdi de sizinle
savaﬂ›rlard›. Onlar sizden uzaklaﬂ›p sizinle savaﬂmad›klar›na ve size bar›ﬂ önerdiklerine göre Allah
onlara sald›rman›za izin vermez.”9
Kur’ân’›n savaﬂ› emreden ayetleri, iniﬂ sebepleri ve ba¤lamlar› dikkate al›nmadan tek baﬂlar›na
ele al›n›rlarsa ‹slam Dini’nin her f›rsatta savaﬂ› teﬂvik etti¤i gibi yanl›ﬂ bir sonuca ulaﬂ›labilir. Örne¤in, Tevbe suresinin 14 ve 15. ayetlerinde ﬂöyle
buyurulur: “Onlarla (müﬂriklerle) savaﬂ›nki, Allah
onlara sizin ellerinizle azab etsin, onlar› rezil etsin,
onlara karﬂ› size yard›m etsin, mümin toplulu¤un
gönüllerini ferahlats›n ve onlar›n kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah diledi¤inin tevbesini kabul
eder. Allah hakk›yla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Bu ayette savaﬂ›lmas› istenilen kiﬂilerin
neler yapt›klar› önceki iki ayette ﬂöyle anlat›lmak18
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9 4/ Nisa, 90.
10 9/ Tevbe, 12-13,
11 9/ Tevbe, 29.
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tad›r: “E¤er anlaﬂmalar›ndan sonra yeminlerini
bozup dininize dil uzat›rlarsa küfrün elebaﬂlar›yla
savaﬂ›n. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen
kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminlerini
bozan, Peygamberi yurdundan ç›karmaya kalk›ﬂan
ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri baﬂlatan
bir kavimle savaﬂmaz m›s›n›z? Yoksa onlardan
korkuyor musunuz? E¤er siz mümin iseniz, Allah
kendisinden korkman›za daha lay›kt›r.”10
Ayn› surenin 36. ayetinde, “…Allah’a ortak
koﬂanlar sizinle topyekün savaﬂt›klar› gibi siz de
onlarla topyekün savaﬂ›n…” buyrulmakta , 29.
ayetinde ise Ehl-i Kitab’a yönelik aç›k bir tehdit
yer almaktad›r: “ Kendilerine kitap verilenlerden
Allah’a ve Ahiret gününe inanmayan, Allah’›n ve
Resûlü’nün haram k›ld›¤›n› haram saymayan ve
hak dini din edinmeyen kimselerle, küçülüp (boyun e¤erek) kendi elleriyle cizye verinceye kadar
savaﬂ›n.”11

emreden ayetleri,
iniş sebepleri ve
bağlamları dikkate
alınmadan tek başlarına
ele alınırlarsa İslam
Dini’nin her fırsatta
savaşı teşvik ettiği gibi
yanlış bir sonuca
ulaşılabilir.
Birinci ayet, Müslümanlar›, kendilerine savaﬂ
açanlara karﬂ› savaﬂa davet ederken normal bir savunma faaliyetine iﬂaret etmekte, ikinci ayette ise
böyle bir zorunluluk olmadan savaﬂ önerilmektedir. Ancak ayetin iniﬂ ortam› dikkate al›nd›¤›nda
burada da durup dururken bir savaﬂ söz konusu
de¤ildir. Çünkü Tebük savaﬂ› öncesinde inen bu
ayet, ciddî bir Bizans tehdidi ile karﬂ› karﬂ›ya olan
Müslümanlar›n, daha önce müﬂriklere karﬂ› oldu¤u gibi kendilerini tehdit eden hristiyanlara karﬂ›
da savaﬂa haz›r olmalar›n› istemektedir.
Nitekim Hz.Peygamber hicretin yedinci y›l›nda Ortado¤u bölgesinin belli baﬂl› kral ve emirlerine elçiler gönderip onlar› ‹slam’a davet etmiﬂti.
Bu elçilerden Busra emirine gönderilen Haris el
Ezdî H›ristiyan Gassânîlerin Mu’te valisi taraf›ndan öldürüldü.12 Kayser’e gönderdi¤i elçisi D›hyetü’l-Kelbî ise Tebük bölgesinde H›ristiyanlar taraf›ndan soyuldu. Muan valisi Ferve b. Amr da
Müslüman oldu¤u için Rumlar taraf›ndan öldürülmüﬂtü.13 H›ristiyan Kelb, Cüzam ve Kudâa kabileleri Müslüman kafilelere sald›r›yor ve Medi12
13
14
15

ne’yi istila etmek için de zaman zaman toplan›yorlard›.14 ‹lgili ayetler inmeden önce kuzey H›ristiyanlar› Müslümanlar› rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂlard›. Ayr›ca Müslümanlar için hayati önem
taﬂ›yan ﬁam ticaret yolu da bu H›ristiyan bölgelerinden geçiyordu. ‹ﬂte Hicaz bölgesinde Yahudilerin h›yanet ve sald›r› tehlikeleri önlendikten,
andlaﬂmalar›n› bozup Müslümanlara sald›ran
müﬂrikler de yola getirildikten sonra yüce Allah
gittikçe büyüyen bu üçüncü tehlikenin de önlenmesini emretmiﬂtir.
Bu nedenle, “Kur’anda savaﬂmay› emreden
ayetlerin hepsinin savaﬂ ortam›nda indirildi¤i,
kendileriyle savaﬂ›lmas› istenenlerin, Müslümanlarla fiilen savaﬂmakta olan gruplar oldu¤u gerçe¤i bir tarafa b›rak›l›p belli ﬂartlara, belli olaylara ve en önemlisi belli insanlara yani Müslümanlara savaﬂ aç›p onlar› yurtlar›ndan ç›karan veya
düﬂmanlarla iﬂbirli¤i yap›p Müslüman varl›¤›n›
yok etmeyi hedefleyenlere karﬂ› savunma yapman›n meﬂruiyetini dile getiren bu ayetleri
Kur’an’›n tek evrensel hükmü gibi takdim etmek,
en iyimser ifadeyle Kur’an’a yönelik bir yorum
manipülasyonudur.”15

3- Din Ayr›l›¤› Savaﬂ
Sebebi De¤ildir
Tevbe suresinin 29.ayetinde geçen “Ehl-i Kitap’tan” ifadesi Kitap Ehli’nin hepsinin de¤il,
Müslümanlara sald›ran k›sm›n›n hedef al›nd›¤›n›
göstermektedir. Bunlar›n ayr›ca, Allah’a, ahiret
gününe ve gerçek dine inanmamak gibi olumsuz
özellikleri de vard›r. Nitekim Kur’ân-› Kerim birçok ayette, Peygamberlerinin getirdi¤i mesaj›
tahrif eden Kitap Ehli’ni eleﬂtirdi¤i halde onlara
sald›r›y› öngörmemiﬂtir. Hatta onlar içinde övgüyle an›lanlar da vard›r: “ Ama hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli içinde gece saatlerinde k›yamda
durup Allah’›n ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vard›r. Onlar Allah’a ve ahi-

‹bn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, 2/ 128, ( 1-9, Beyrut-1968).
Age., 1/ 281.
Age., 2/ 129, 131.
Mehmet Okuyan-Mustafa Öztürk, “Kur’an Verilerine Göre Ötekinin Konumu”, ‹slam ve Öteki, ‹stanbul-2001, 192193.
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bulursun. ‹nananlara sevgice en yak›nlar› da ‘biz
H›ristiyan›z’ diyenleri bulursun. Çünkü onlar içerisinde keﬂiﬂler ve rahipler vard›r ve onlar büyüklük taslamazlar.” 18

ret gününe inan›rlar. ‹yili¤i emreder, kötülükten
men ederler. Hay›r iﬂlerinde koﬂuﬂurlar. ‹ﬂte onlar
iyilerdendir. Yapt›klar› hiçbir iyilik inkar edilmeyecektir. Allah kendisine karﬂ› gelmekten sak›nanlar› bilmektedir.”16
Burada ﬂunu ifade etmek gerekir ki, Kur’an› Kerim’in müﬂrikler ve Ehl-i Kitapla ilgili ayetleri
iniﬂ s›ras›na göre ve bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde konjonktürel geliﬂmelerin dikkate al›nd›¤› görülmektedir. Mesela Mekke döneminde,
orada bulunan H›ristiyanlar›n Hz. Peygamberle
bir sürtüﬂmeleri söz konusu de¤ildi. Çünkü bunlar rakib olabilecek güçlü bir topluluk oluﬂturmuyorlard›. Medine’de bulunan Yahudi kabileleri
de, henüz oraya hicret etmemiﬂ Hz.Peygamber’i
ve Müslümanlar›, kendileri için tehlikeli bir rakib
görmediklerinden yeni dine karﬂ› çok olumsuz bir
tav›r geliﬂtirmemiﬂlerdi. Onlar›n bu olumlu tutumu sürdükçe, Kur’an’›n da olumlu tutumu de¤iﬂmemiﬂtir. Ancak, hicretten sonra özellikle Yahudiler, yeni peygamberi kendi ç›karlar› aç›s›ndan
zararl› görerek tutumlar›n› sertleﬂtirmeye baﬂlay›nca, Kur’an’›n cevab› da o ölçüde sertleﬂmiﬂtir.17 Örne¤in, Medine’de inen Maide sûresinin
82. ayeti bunu aç›kca göstermektedir. “(Ey Muhammed)! ‹nsanlar aras›nda müminlere karﬂ› en
ﬂiddetli düﬂman olarak Yahudileri ve müﬂrikleri

‹slam’da savaﬂ›n sadece savaﬂanlara ve sald›r›da bulunanlara yönelik oldu¤unu anlamak için
birbirini takip eden ﬂu ayetleri dikkatlice okumak
yeterlidir: “Sizinle savaﬂanlara karﬂ› Allah yolunda siz de savaﬂ›n. Ancak aﬂ›r› gitmeyin. Çünkü
Allah aﬂ›r› gidenleri sevmez. Onlar› nerede bulursan›z öldürün. Sizi ç›kard›klar› yerden ( Mekke’den) siz de onlar› ç›kar›n. ( Çünkü) fitne (zulüm, bask› ve iﬂkence) adam öldürmekten daha
a¤›rd›r. Yaln›z Mescid-i Haram yan›nda onlar sizinle savaﬂmad›kça siz de onlarla savaﬂmay›n. Sizinle savaﬂ›rlarsa ( siz de onlarla savaﬂarak ) onlar› öldürün. Kafirlerin cezas› böyledir. E¤er onlar (
savaﬂtan) vazgeçerlerse Allah çok ba¤›ﬂlayand›r,
çok merhamet edendir.
Hiçbir fitne (zulüm ve bask›) kalmay›ncaya
ve din yaln›z Allah’›n oluncaya kadar onlarla savaﬂ›n. Onlar savaﬂmaya son verecek olurlarsa art›k düﬂmanl›k yaln›z zalimlere karﬂ›d›r.”19 Ayetlerden aç›kça anlaﬂ›ld›¤› üzere savaﬂ “mukabele
bi’l-misl” yani ayn›yla karﬂ›l›k esas›na göre yürütülecektir. Bundan fazlas›, haddi aﬂmak, yani aﬂ›r›ya gitmektir. Burada dikkati çeken bir husus ta
“fitne (zulüm ve bask›) kalmay›ncaya ve din yaln›z Allah’›n oluncaya kadar savaﬂ›n” ifadesinin
hemen arkas›ndan, “onlar savaﬂmaya son verecek olurlarsa, art›k düﬂmanl›k yaln›z zalimlere
karﬂ›d›r” denilerek mücerret din ayr›l›¤›n›n savaﬂ
sebebi olmad›¤›na iﬂaret edilmiﬂ olmas›d›r.
Yani, “din yaln›z Allah’›n oluncaya kadar savaﬂmak” di¤er din mensuplar›n› ortadan kald›rarak de¤il, sadece dinin tebli¤ine engel olacak ve
Müslümanlara zulüm ve düﬂmanl›k yapacak
olanlara karﬂ› ç›karak gerçekleﬂecektir. Nitekim
Kur’ân’›n ifadesiyle Müslümanlara savaﬂ izni de,

16 3/ Âl-i Imran, 113-115.
17 Süleyman Ateﬂ, Yüce Kur’an’›n Ça¤daﬂ Tefsiri,( 1-11, ‹stanbul-1988), 6/ 522.
18 Nüzul ortam›nda Kur’an’›n Ehl-i Kitab’a yönelik konjonktürel yaklaﬂ›m› için ayr›ca bkz., Mehmet Okuyan- Mustafa Öztürk, Agm., 177 vd.
19 2/ Bakara, 190-193.
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Bu ayetler, Müslüman bir devletin gayri Müslim devlet ve toplumlara karﬂ› takip edece¤i d›ﬂ siyasetin ana çerçevesini belirlemektedir. Gayri
Müslim toplumlarla iyi iliﬂkiler kurma hükmü,
ayetteki “sizinle din u¤runda savaﬂmayanlar” ifadesinin delaletiyle bu özelli¤e sahip bütün din
mensuplar›n› kapsar. Dolay›s›yla bu ayetler, Müslümanlarla savaﬂmad›klar› sürece, gayri Müslimlere karﬂ› savaﬂ yoluyla mücadele edilmeyece¤ini
göstermektedir.23
Nisa sûresinin 88 ila 91. ayetlerinde münaf›k
olarak nitelendirilip, güç durumlarda Müslümanlar›n aleyhine çal›ﬂarak onlara düﬂmanl›k edenlerin
öldürülece¤i ifade edilmiﬂ, ancak onlardan savaﬂmay›p bar›ﬂ yapmak isteyenlere Allah’›n sald›rma
izni vermedi¤i belirtilmiﬂtir. Görüldü¤ü üzere, burada da savaﬂmak ve öldürmek kiﬂilerin kafir veya
münaf›k olmalar›yla de¤il, düﬂman ve hain olmalar›yla iliﬂkilendirilmiﬂtir.
Müslümanlar›n amans›z düﬂmanlar› olan
müﬂrikler bile Kur’ân’a göre sadece müﬂrik olduklar› için de¤il ancak savaﬂ halinde sald›r›ya muhatapt›rlar. Onun için kendileriyle antlaﬂma yap›lm›ﬂ

20
21
22
23
24
25
26

müﬂriklere karﬂ› antlaﬂma ﬂartlar›na uymak Müslümanlar›n görevidir.24 Haram aylar d›ﬂ›nda, müﬂriklerin bulundu¤u yerde öldürülmesi veya yakalan›p hapsedilmesini ifade eden Tevbe sûresinin 5.
ayeti de savaﬂman›n yasak say›ld›¤› 4 ay d›ﬂ›nda,
Müslümanlarla müﬂrikler aras›ndaki sürekli savaﬂ
durumuna iﬂaret etmektedir. Hz.Peygamber dönemi dikkate al›n›nca, antlaﬂmalar haricinde,
Müslümanlarla müﬂrikler aras›ndaki fiilî durum da
budur.
Baz› müfessirler, seyf(k›l›ç) ayeti dedikleri bu
ayetin müﬂriklere hoﬂgörü göstermeyi, f›rsat vermeyi, onlara ald›rmamay› emreden bütün ayetleri
nesh etti¤ini ve onlarla her durumda mutlaka savaﬂmay› öngördü¤ünü iddia etmiﬂlerdir ki25
Kur’ân’›n ilgili ayetleri dikkate al›nd›¤›nda bu görüﬂün do¤ru olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü dört
ay sonra müﬂriklerin öldürülmesini emreden ayet,
antlaﬂmalar›n› bozarak Müslümanlara ihanet eden
müﬂrikleri kast etmektedir. Haram aylar›nda olsa
bile, antlaﬂmay› bozup sald›rd›klar› takdirde onlara karﬂ›l›k vermek Müslümanlar için serbesttir.26
Ancak, “onlardan biri s›¤›nma talebinde bulunursa, Allah’›n kelam›n› iﬂitebilmesi için ona s›¤›nma
hakk› tan›mak, sonra da onu güven içinde olaca¤›

22/ Hac, 39.
2/ Bakara, 216.
60/ Mümtah›ne, 8-9.
Ahmet Özel, “Gayri Müslim”, D‹A, 13/ 419, ‹stanbul-1996.
9/ Tevbe, 4.
‹bn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, 2/ 337. (1-4, Beyrut-1401)
2/ Bakara, 194.
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kendilerine savaﬂ aç›lmas› ve zulme maruz kalmalar› sebebiyle verilmiﬂtir.20 ‹nsanlar›n hoﬂuna
gitmedi¤i halde savaﬂ›n farz k›l›nmas› da21 bu
zaruret sebebiyledir. Böyle bir zorunluluk olmad›kça düﬂmanl›k ve savaﬂ yerine iyi iliﬂkiler geliﬂtirmek esast›r: “Allah sizi, din konusunda sizinle
savaﬂmam›ﬂ, sizi yurtlar›n›zdan ç›karmam›ﬂ kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan
men etmez. ﬁüphesiz Allah adil davrananlar› sever. Allah ancak, sizinle din u¤runda savaﬂanlar›,
sizi yurtlar›n›zdan ç›karanlar› ve ç›kar›lman›z için
onlara yard›mda bulunanlar› dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa iﬂte zalimler onlard›r.”22

bir yere ulaﬂt›rmak”27 müslümanlar›n görevidir.
Dikkat edilirse burada, güvenli bir yere ulaﬂt›r›lmas› istenen müﬂrik‘in, Müslüman oldu¤undan bahsedilmemiﬂtir. Çünkü s›¤›nma talep eden bir müﬂri¤in düﬂmanl›ktan vazgeçmesi korunmas› için yeterli bir sebeptir. Nitekim yukar›da zikredilen
Mümteh›ne suresinin 8.ayeti de bunu desteklemektedir. Dolay›s›yla, Kur’ân’›n, Müslümanlara sald›rmayan herkesle bar›ﬂ içinde yaﬂamay› emreden
birçok ayeti varken Tevbe sûresinin 5. ayetini, indi¤i ortam›n ve amac›n d›ﬂ›na ç›kararak, Kur’ân’›n
bu konuyla ilgili temel ilkelerinin nâsihi saymak
aﬂ›r› bir görüﬂtür.28

Sald›r›da bulunmayan ve buna teﬂebbüs etmeyen kimselerle bar›ﬂ içinde yaﬂaman›n yan› s›ra
daha önce yap›lm›ﬂ haks›zl›klara karﬂ› intikam hissiyle hareket etmek de Müslümanlar için yasaklanm›ﬂt›r: “…Sizi Mescidi Haramdan menettiler diye

bir kavme karﬂ› besledi¤iniz kin sak›n sizi tecavüze
sevk etmesin. ‹yilik ve takva üzere yard›mlaﬂ›n.
Ama günah ve düﬂmanl›k üzere yard›mlaﬂmay›n.
Allaha karﬂ› gelmekten sak›n›n. Çünkü Allah›n cezas› çok ﬂiddetlidir.” 29
Düﬂmana karﬂ› her türlü maddi ve manevi haz›rl›¤› yapmak Allah’›n emri oldu¤u gibi30 bar›ﬂa yanaﬂanlara bar›ﬂla karﬂ›l›k vermek de Allah’›n emridir.31 Dolay›s›yla Kur’an-› Kerim’in, bütün müﬂrikleri ya Müslüman olmak veya k›l›c› seçmek zorunda
b›rakt›¤›n› söylemek hatad›r. Kuran, sald›rgan müﬂriklerin öldürülmesini emretmiﬂtir. Müslümanlar›n
kendilerine veya dinlerine sald›rmayan insanlara müﬂrik de olsalar- sald›r›lmaz. Onlar Müslümanlara
sad›k kald›klar› sürece Müslümanlar›n da onlara sad›k kalmalar› Allah’›n emridir.32
Baz› müfessirler, Bakara suresi 193. ayetteki
“fitne” kelimesini ﬂirk diye tefsir etmiﬂler ve ayetten, “ﬂirk kalk›ncaya kadar müﬂriklerle savaﬂ›lmas›” gerekti¤ini ç›karm›ﬂlard›r33 Halbuki ayette
böyle bir anlam yoktur. Bir önceki ayette savaﬂtan el çekenlerle savaﬂ›lmayaca¤› aç›kland›¤›na
göre müﬂrik de olsalar savaﬂtan el çekip bar›ﬂ isteyenlere karﬂ› savaﬂa devam edilmez. Yani düﬂmanlar Müslüman oluncaya kadar savaﬂ sürdürülmez. Nitekim, Nisa suresinin 90. ayeti bunu
belirtti¤i gibi Tevbe suresinin 4.ayeti de buna delildir: “ Ancak andlaﬂma yapt›¤›n›z müﬂriklerden
( andlaﬂma ﬂartlar›ndan) size hiçbir ﬂeyi eksik b›rakmayan ve size karﬂ› hiç kimseye arka ç›kmayanlar›n andlaﬂmalar›n› kendilerine tan›d›¤›n›z
süre sonuna kadar tamamlay›n”. Ayn› surenin 7.
ayeti de bu hükmü getirmiﬂtir: “Ancak Mescid-i
Haram’da andlaﬂma yapt›¤›n›z müﬂrikler hariç.
Onlar size dürüst davrand›kça siz de onlara dürüst davran›n…” Bilindi¤i gibi Hudeybiye and-

27 9/ Tevbe. 6.
28 Ateﬂ, Tefsir, 4/30. Bu nesh görüﬂünü paylaﬂanlar ve onlar›n eleﬂtirisi için bkz. Mehmet Okuyan-Mustafa Öztürk, Agm.,
186 vd.
29 5/ Maide, 2.
30 8/ Enfal,60
31 8/ Enfal, 61.
32 Ateﬂ, Tefsir, 4/37.
33 Bu görüﬂte olanlar›n eleﬂtirisi için bkz., M.Yolcu-M.Öztürk, Agm., 188-189.
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Bakara suresinin 193. ayetindeki “fitne” kelimesi, Müslümanlar aras›nda bozgunculuk ve vicdanlar üzerinde bask› yapmay›, insanlar›n hürriyetlerini k›s›tlamay›, zulmü ve iﬂkenceyi ifade etmektedir. ‹ﬂte Allah’›n dinine davet hususunda
Müslümanlara engel olan, onlar›n hürriyetini k›s›tlayan ve onlara bask› uygulayan insanlara karﬂ› savaﬂmak gereklidir. Yoksa zorla insanlar› dine sokmak için savaﬂmak emredilmedi¤i gibi, böyle bir
davran›ﬂ “haks›z sald›r›” kabul edilmiﬂ ve Bakara
suresinin 190. ayetiyle, “Dinde zorlama yoktur..”
mealindeki 256. ayetinin hükmü gere¤ince yasaklanm›ﬂt›r.35 Enfal suresinin, “fitne kalmay›ncaya
ve din tamamen Allah’›n oluncaya kadar onlarla
savaﬂ›n. E¤er vazgeçerlerse muhakkak ki Allah ne
yapt›klar›n› görmektedir,” mealindeki 39. ayeti
Bedir savaﬂ›ndan sonra inmiﬂtir. Bundan sonra
Müslümanlarla müﬂrikler aras›nda bir çok savaﬂ olmuﬂ, nihayet hicretin 6. y›l›nda Hudeybiye bar›ﬂ›
yap›larak iki taraf aras›ndaki savaﬂ durumu sona
ermiﬂtir. E¤er bu ayetler, müﬂrikler Müslüman
oluncaya kadar onlarla savaﬂmay› emretmiﬂ olsayd›, savaﬂ›n sürdürülmesi ve onlarla bar›ﬂ yap›lmamas› gerekirdi.36
Bütün bunlardan ç›kart›labilecek sonuç ﬂudur: ‹slam’a göre din ayr›l›¤› bizatihi savaﬂ sebebi
de¤ildir. Savaﬂ ancak hakl› ve zarurî sebeplerle
baﬂvurulabilecek bir çözümdür. Esas olan bar›ﬂt›r
ve dini tebli¤ etmek bar›ﬂç› bir ortamda ve hiçbir
bask› olmadan yerine getirilmelidir. Dini tebli¤ etmenin önündeki engelleri kald›rmak da bar›ﬂç› ortam› haz›rlamak için gereklidir. “Allah’›n nurunu
tamamlamak”37 ve “Onun Dinini bütün dinlere
üstün k›lmak”,38 ancak böyle bir ortamda murad› ilahîye uygun olarak gerçekleﬂtirilebilir. Kuran-›
Kerimdeki savaﬂ ve cihad ayetleri kronolojik olarak

34
35
36
37
38
39

ele al›nd›¤›nda,, ‹slam’da savaﬂ›n tehdit, sald›r›,
engelleme ve zulme karﬂ› savunma amaçl› olarak
meﬂru k›l›nd›¤› aç›kca görülmektedir.39
‹lgili ayetleri bir bütün olarak de¤erlendirirsek, ‹slam Dininin savaﬂla ilgili baﬂl›ca ilkelerini ﬂu
ﬂekilde s›ralayabiliriz:
Sald›rgan düﬂmana karﬂ› savaﬂmak Müslümanlar üzerine farzd›r (gereklidir). Sald›rmayanlarla savaﬂ›lmaz.
Can, mal, namus, din ve ülke güvenli¤ine yönelik tehdit, savaﬂ sebebidir. Dolay›s›yla Müslümanlar› dinlerinden döndürmeye, onlara eziyet et-

meye çal›ﬂmak, ‹slam’›n serbestçe anlat›lmas›na
engel olmak gibi durumlar savaﬂ› gerektiren sebeplerdir.
Din, ›rk ve cins ayr›m› yapmaks›z›n haks›zl›¤a ve sald›r›ya u¤ram›ﬂ , kendilerini savunamayacak durumda olan sivilleri ( yaﬂl›, kad›n, çocuk

Ateﬂ, Tefsir, 1/334-335.
Age., 1/ 335.
Ayn› yer.
61/ Saf, 8.
61/ Saf, 9.
Bkz. Saffet Köse, ‹slam Hukuku Aç›s›ndan Din ve Vicdan Hürriyeti, ‹stanbul-2003, s.52-99.
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laﬂmas›, Müslümanlar›n düﬂman› olan Kureyﬂ
müﬂrikleriyle yap›lm›ﬂt›. 34

İslamda din ve mezheb
ayrılığı bizatihi savaş
sebebi olmadığı için
bazı istisnalar dışında,
Batıda görülen büyük çaplı
din savaşları ve
mezhep kavgaları
İslam Dünyasında
görülmemiştir.
ve savunmas›z kimseler) korumak da savaﬂ sebebidir.
Savaﬂta düﬂman›n sald›r›s›na –müsle/iﬂkence
hariç- ayn›yla karﬂ›l›k vermek gerekir. Sald›r›dan
daha büyük çapl› bir karﬂ› sald›r› aﬂ›r›ya gitmek
olur.
Düﬂman, teslim olma, bar›ﬂ veya anlaﬂma suretiyle savaﬂa son verirse Müslümanlar›n da savaﬂ›
b›rakmalar› farz olur.
Savaﬂta çarp›ﬂmalara kat›lmayan kad›nlar, çocuklar, yaﬂl›lar ve din adamlar› öldürülmez.
Bar›ﬂ durumunda da savaﬂa haz›rl›kl› olmak
ve bunun için gerekli harcamalar› yapmak farzd›r.40
‹slamda din ve mezheb ayr›l›¤› bizatihi savaﬂ
sebebi olmad›¤› için baz› istisnalar d›ﬂ›nda, Bat›da
görülen büyük çapl› din savaﬂlar› ve mezhep kavgalar› ‹slam Dünyas›nda görülmemiﬂtir. Bu konuda bir çal›ﬂmas› bulunan Saffet Köse bunu ﬂu dört
sebebe ba¤lamaktad›r:
1- ‹slam alimlerinin, dînî kaynaklar› yorumlayarak
ve akl› kullanarak hüküm verme yöntemi olan
içtihad mutlak hakikati ifade etmez. Dolay›s›yla her alimin ve her mezhebin görüﬂü hataya
ihtimali olan kendi do¤rular›d›r. Bundan dola-
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y› bir alim di¤erini eleﬂtirse bile onu din d›ﬂ›
sayma yetkisine sahip de¤ildir. Bu yüzden ‹slam Hukukunda “içtihad içtihad› nakzetmez (
geçersiz k›lmaz)” ilkesi genel bir kural olarak
benimsenmiﬂtir.
2- ‹slamda Peygamberler d›ﬂ›nda hiç kimse masum de¤ildir. Onlar›n masumiyeti de peygamberlik görevleriyle ilgilidir. Dolay›s›yla Peygamberler d›ﬂ›nda hiç kimsenin Allah ad›na hareket etme hakk› ve yetkisi yoktur.
3- ‹lahi mesaj ulaﬂt›r›lan kiﬂinin onu kabul edip etmeme sorumlulu¤u kendisine aittir. Burada
bireysel sorumluluk esast›r ve bu konuda Peygamberler dahil hiç kimsenin zorlama hakk›
yoktur.
4- ‹slam Dininde inançlara bask› aç›k biçimde yasaklanm›ﬂt›r. Kuran› Kerim’in talimat› ve Hz.
Peygamberin uygulamas› hiç ﬂüpheye yer b›rakmayacak ﬂekilde bu do¤rultudad›r.41

4- Sonuç
Kurân’da savaﬂ, bar›ﬂ ve bunlar›n hukukunu
düzenleyen ayetler dikkate al›nd›¤›nda savaﬂ›n
ancak zaruret halinde ve kaç›n›lmaz oldu¤u durumlarda baﬂvurulacak istisnâî bir olgu oldu¤u
görülmektedir.
Geçmiﬂte dini yaymak maksad›yla yap›lan
savaﬂlar›n, din tebli¤inin önüne konulan engelleri kald›rmak amac›na yönelik oldu¤u ifade
edilmiﬂtir. Esasen bütün savaﬂlar›n temelinde dini tek etken olarak göstermek de do¤ru de¤ildir. Özellikle geçmiﬂte, ülkelerin varl›klar›n› sürdürebilmeleri için askeri ve siyasi güçlerini en
üst düzeyde tutmalar› ve bazen karﬂ› taraftan
önce davran›p sald›r›ya geçmeleri kaç›n›lmaz olmuﬂ, siyasi ve askeri hakimiyet devlet ve medeniyet olarak ayakta kalman›n koﬂulu haline gelmiﬂtir.
Bu olgu Müslüman ülkeler için de geçerlidir.
Arabistan yar›madas›na s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ bir dinin
ve oray› kendileri için yeterli gören Müslümanla-

r›n, hemen yan› baﬂlar›ndaki iki büyük imparatorlu¤a yem olup tarihten silinmeyeceklerinin
garantisi yoktur. ‹ﬂte bu tehlikenin fark›nda olan
ilk Müslümanlar, “en iyi savunma taarruzdur”
anlay›ﬂ› ve yeni dini tebli¤ etme heyecan›yla, daha hicri birinci as›rda, as›rlara kök salm›ﬂ iki büyük imparatorluktan birisini ortadan kald›rm›ﬂ,
di¤erini de tehdit oluﬂturamayacak hale getirmiﬂlerdir.
Fethettikleri ülkelerde de, Kur’ân’›n öngördü¤ü ve Hz.Peygamber’in koydu¤u ilkelerden
büyük ölçüde sapmam›ﬂlar ve dost-düﬂman herkesin kabul etti¤i gibi, farkl› inanç mensuplar›n›
as›rlar boyu bir arada ve bar›ﬂ içinde yaﬂatma
baﬂar›s›n› göstermiﬂlerdir.
Bat›n›n yabanc›s› oldu¤u ve ancak 20. as›rda iﬂçi ve göçmen olarak ülkelerine giden Müslümanlar yoluyla yeni yeni tan›d›¤› bu olgu, medeniyetler çat›ﬂmas›ndan bahsedilen günümüzde, Müslümanlar›n ortaya koyduklar› bu tarihi
tecrübenin ne kadar hayati bir öneme sahip oldu¤unu göstermektedir.

41 Saffet Köse, “Din Özgürlü¤ü ve Bar›ﬂ Yolunda ‹ki Farkl› Tecrübe”, ‹slam Hukuku Araﬂt›rmalar› Dergisi, say›: 5, (1348), Konya-2005, s. 32-34.
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Dünya Barışı ve
İslâmi Söylem
Doç. Dr. Halil ALTUNTAﬁ
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi

ünya bar›ﬂ› kavram›n› ilk defa kim ortaya att› bilemiyoruz, ama bu söylemi
dünya gündeminin temel maddeleri
aras›na taﬂ›yan etken ortada: ﬁiddet ve
terör. Bir üçüncü dünya savaﬂ›n›n ç›kmas› istenmiyor. Ancak, yeryüzü fiilen -üstü örtülübir dünya savaﬂ› yaﬂ›yor. Dünya devletleri arenas›n›n
güçlü aktörleri, ya fiili bir savaﬂ›n içinde, ya da arkas›ndad›rlar. Bunun için her hangi bir co¤rafi bölge
ay›r›m› söz konusu de¤ildir. Bu tür savaﬂlar›n genel
karakteri, “tek yönlü” oluﬂlar›, yani güçlü olan taraf›ndan baﬂlat›l›p, istenildi¤i zaman sona erdirilmele-

D

ridir. Daha do¤rusu orada olan bir savaﬂ de¤il, iﬂgal
ve talan hareketidir. Dökülen kanlar›n, tahrip edilen
kentlerin, uygulanan soyk›r›mlar›n ortaya koydu¤u
tabloya giydirilen de¤iﬂmez bir k›l›k var: Dünya bar›ﬂ›n› korumak. Suyun aﬂa¤›s›ndaki kuzunun “suyu
buland›rmas› sebebiyle” üst taraftaki kurda yem olmas›d›r, yaﬂanan manzara. Afganistan’da, Bosna’da, Irak’ta, Filistin’de yaﬂanan trajedi bire bir budur. Hatta bütün ‹slam co¤rafyas› böyle bir “harp
ateﬂi”nin mekân›d›r; bugün ﬂuras›, yar›n buras›. Cezayir ba¤›ms›zl›k savaﬂ›nda ‹ﬂgalci güçlerin sergiledi¤i ac›mas›z tutum ibretli mesajlar dolu bir foto¤raf-

t›r. 11 Eylül sald›r›s›, Orta Do¤uda yanan savaﬂ ateﬂini cehenneme çevirmek için bir bahane oldu. Hâlâ
oluk oluk kan ak›yor bu co¤rafyada. Bir taraftan ‹srail’in Filistin ve Lübnan’a tasallutu, di¤er taraftan
ABD’nin Irak “operasyon”u “mütegallibe” cenah›nda bar›ﬂ›n ne anlama geldi¤ini ortaya koyuyor. Aç›kça veya üstü kapal› ﬂekilde söylenen ﬂu: “‹slami terör dünya bar›ﬂ›n› tehdit etmektedir.”
Bu yaklaﬂ›m “Kökten dinci”, “Aﬂ›r› ‹slam” gibi
kavramlar› ortaya ç›kard›. Önlem olarak sunulan
proje ise “Il›ml› ‹slam”. Bu üç terimin aç›l›mlar› ﬂöyledir: ”Kökten dinci”:Dinine ba¤l›, “Aﬂ›r› ‹slam”:Orijinal ‹slam, “Il›ml› ‹slam”: Budanm›ﬂ, Protestanlaﬂm›ﬂ, vicdanlara hapsedilmiﬂ ‹slam.
Bu kavramlar arac›l›¤› ile yap›lan dayatman›n
arka plan›nda ﬂu tablo yer almaktad›r:
Modernite ile birlikte ahlaki de¤erlerin büyük
bir aﬂ›nmaya u¤rad›¤›, etkinli¤ini yitirdi¤i ve toplumlar›n bir nevi ruhsal anarﬂi yaﬂad›¤› bir gerçektir. Bu
durum yeryüzü bar›ﬂ›n› kemiren etkenlerden biridir.
Ancak konuya sadece bu aç›dan bakmak eksik olur.
‹ki dünya savaﬂlar›n›n ard›ndan yorgun ve bitkin ç›kan “düvel-i muazzama” insanl›¤a nefes ald›racak küresel bar›ﬂ organizasyonlar›na giriﬂti. Birleﬂmiﬂ Milletler, UNESCO ve nihayet Avrupa Birli¤i bu
giriﬂimlerin pratik verilerini oluﬂturuyor. Ancak yaﬂanan olaylar gösterdi ki as›l amaç bar›ﬂ› sa¤lamak de¤il, ad› geçen giriﬂimlerin baﬂ aktörlerinin güvenli¤ini sa¤lamakt›r. Bu güvenlik bir yandan askeri ve siyasal, di¤er yandan ekonomik bir anlam yüklüdür.
Küresel bar›ﬂ söylemleri iﬂte bu tür manevralar› maskelemekten baﬂka bir amaç taﬂ›m›yor. Yeryüzünde oluk kan akt›¤›, ülkelerin harap oldu¤u, soy
k›r›mlar›n yaﬂand›¤› bölgelere bak›n›z. Yeralt› ve yer
üstü zenginlileri, bakir kaynaklar› baﬂ›na bela olmuﬂtur bu co¤rafyalar›n. Koruyamayaca¤› mücevhere
sahip kimsenin bir h›rs›z›n h›ﬂm›na u¤ramas› ve can›ndan olmas› mukadderdir.
‹ki kutuplu dünya, Bat›’n›n yo¤un “bar›ﬂ yanl›s›” propagandalar›na sahne oldu. Do¤uya/Sovyetler
Birli¤ine biçilen rol ise “kötü adam”l›kt›. So¤ut savaﬂ

dönemi diye adland›r›lan bu sürece her iki taraf›n
emperyalist planlar geliﬂtirme çabalar› damgas›n›
vurmuﬂtur. Sovyetler Birili¤inin da¤›lmas› ve tek kutuplu bir dünyan›n ortaya ç›kmas› ile öteden beri
sürdürüle gelen “küresel bar›ﬂ” ça¤r›lar›n›n as›l yüzünü ortaya ç›kard›. Peki, bu konuda hak söylem ve
hak tutum nereden gelecektir?
‹slam’dan.
Kur’an ve sünnetin ortaya koydu¤u yap› göstermektedir ki ‹slam hayata müdahale eden, ona ﬂekil vermeyi, insanlar› insanca yaﬂatmay› amaçlayan
bir dindir. Bu amac›n gerçekleﬂmesi yolunda uygulad›¤› sistem, hayat›n tabii ak›ﬂ› içindeki gerçekleri
gözden uzak tutmaz. Vak›ay› dikkate al›r, hayalci
davranmaz, insan› insan olarak görür ve düzenlemesini bu düzlemde yapar. Bu sebeple ‹slam bar›ﬂ›
esas al›r fakat savaﬂ› da “hayat›n gerçekleri” kategorisinde ele al›r, ancak olabildi¤inde devreden ç›kar›lmas›n› amaçlar. As›l hedef yeryüzünde en geniﬂ
anlam› ile bar›ﬂ ve adaleti gerçekleﬂtirmektir. “Bir
topluma olan kininiz sizi adaletsizli¤e itmesin. Adil
olun. Bu, Allah’a kaﬂ› gelmekten sak›nmaya daha.”1 Ayeti, ‹slam’›n adalet ilkesi konusundaki sars›lmaz tutumunu ortaya koymaktad›r.
‹slam hakk›ndaki bu genel tespit, bu dinin bar›ﬂ konusundaki yaklaﬂ›m›n› irdelemeyi gerekli k›lmaktad›r.
Genel bir prensip olarak, ‹slami dünya görüﬂünün temelin bar›ﬂ oluﬂturur ve bu bak›ﬂ aç›s› ile bütün insanlara kardeﬂ olduklar› hat›rlat›l›r:
“Ey insanlar! ﬁüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve
bir diﬂiden yaratt›k ve birbirinizi tan›man› için sizleri
boylara ve kabilelere ay›rd›k Allah kat›nda en de¤eli olan›n›z, O’na karﬂ› gelmekten en çok sak›nan›n›zd›r.” 2 Hele Müslümanlar›n bu ilkeyi göz ard› edenlerine asla izin verilmez:
“E¤er müminlerden iki grup birbirleri ile savaﬂ›rlarsa aralar›n› düzeltin. E¤er biri ötekine karﬂ›
haddi aﬂarsa, Allah’›n buyru¤una dönünceye kadar
haddi aﬂan tarafa karﬂ› savaﬂ›n. E¤er (Allah’›n emrine ) dönerse, art›k aralar›n› adaletler düzeltin ve

1 Maide, 8.
2 Hücurât, 13.
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Barışı
en geniş
anlamı ile
insanların
bir birleri ile
dövüşüp
çekişmeden
yaşamaları diye
tanımlayabiliriz.
(onlara) adaletli davran›n. Çünkü Allah adaletli davrananlar› sever.” 3
Maddeci dünya görüﬂlerine göre hayat s›n›flar yahut bireyler aras›nda sürüp giden bir çat›ﬂmad›r. Böyle bir hayat felsefesi, h›rslar› ve menfaat
duygusunu körükler. Güç firavunlaﬂ›r, hak kuvvetle tan›mlan›r. ‹nsanl›¤› mutluluk yolunda tek ümidi
olan sevgi ve merhamet sadece lafta kalan süslü
söylemlerden öteye geçemez. Vicdanlar etkisizleﬂir. Düﬂmanl›k duygular› boy atmak için böyle ortamlar› arar. Zaten insan›n hemcinsine karﬂ› düﬂmanca davranma e¤ilimi onun mayas›nda vard›r.4
Bu e¤ilim, insan soyu henüz ikinci kuﬂak döneminde iken -Kabil’in, kardeﬂi Habil’i öldürmesi ile- olguya dönüﬂmüﬂtür.5 ‹nsana ait bu “sald›rgan” tutumu savunma çizgisini aﬂmayan bir noktaya getirmek Kur’an ö¤retisinin belli baﬂl› amaçlar›ndan birini oluﬂturur. Çünkü bu gerçekleﬂmeden yeryüzünde bar›ﬂ olmaz; bar›ﬂ olmay›nca da Allah’a gere¤i gibi kulluk etme imkân› olmaz.
‹slami bar›ﬂ›n felsefesi görev-hak dengesinin
sa¤lanmas›, hatta haklardan çok görevlerin ö¤retilmesi esas›na dayan›r. Yani bar›ﬂ olgusunun temeli ahlakidir. Sadece haklardan söz eder ve görevleri unutursan›z insan de¤il “insan›n kurdu”nu
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3 Hücurât, 9.
4 Bakara, 123.
5 Maide, 27–31.
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“imal” edersiniz. Veda hutbesi bu gerçekten hareketle hak-görev dengesi içinde görevlere özel vurgu yap›ld›¤› bir içeri¤e sahiptir: Mesela Hutbe’de
yer alan “Kad›nlar›n sizini üzerinizde haklar› vard›r” ifadesi söz yap›s› itibar› ile“hak” kavram›n›
gündeme getirmektedir. Ancak iﬂin özünde öncelikli olarak kad›nlar konusundaki görevler hat›rlat›lmakta ve toplumun/insanl›¤›n bar›ﬂ ve huzurunun
bu konuya özen göstermekle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›
oldu¤una dikkat çekilmiﬂ olmaktad›r.
Bar›ﬂ› en geniﬂ anlam› ile insanlar›n bir birleri ile
dövüﬂüp çekiﬂmeden yaﬂamalar› diye tan›mlayabiliriz. Dar anlamda bar›ﬂ ise bir devletin savaﬂ halinde
olmay›ﬂ›n› ifade eder. Kur’an, bütün peygamberlerin ortak davas› olan tevhit inanc›n› “‹slam” ortak nitelemesi ile tan›mlarken, getirdi¤i son dine de özel
olarak ‹slam ad›n› verir. Bu neyin ifadesidir?
Sözlükte “kurtuluﬂa ermek” “boyun e¤mek”,
“teslim olmak”, “teslim etmek”, “vermek”, “bar›ﬂ
yapmak” anlamlar›ndaki “silm” (“selm”) kökünden
türemiﬂtir. “‹slam”›n etimolojisini ilk yapan âlimlerden ‹bn Kuteybe kelimeyi “boyun e¤mek ve iradî
olarak uymak sureti ile bar›ﬂ ortam›na girmek’ diye
aç›klam›ﬂt›r6. Kelime, temelde ayn› anlam› taﬂ›yan
farkl› ifadelerle de aç›klanm›ﬂt›r. Bu aç›klamalarda

“Abdullah b. Cü’dân’›n evinde öyle bir antlaﬂmada haz›r bulundum ki onu k›rm›z› develere bile

de¤iﬂmem. Böyle bir antlaﬂma teklifi ile ﬂimdi de karﬂ›laﬂsam hiç düﬂünmeden kabul ederim.” 8
Hz. Peygamber’in “k›rm›z› devlere de¤iﬂmem”
dedi¤i bu sözleﬂmenin mahiyeti ﬂu idi: “Zulme kaﬂ›
koymak ve mazlumun hakk›n› zalimden korumak.”
Di¤er bir söyleyiﬂle bar›ﬂ›n en büyük hasm›n› ortadan kald›rmak.
Bireyler, toplumlar ve devletleraras› iliﬂkilerde
bar›ﬂ temel ilkedir. Savaﬂ zorunluluk halinde baﬂvurulan ve asla dünyal›k ç›karlar› gözetmeyen bir ç›k›ﬂ
yoludur. Esas olan, uluslararas› iliﬂkileri genel bar›ﬂ
prensibi do¤rultusunda düzenlemeyi amaçlamakt›r.
Bu sebeple karﬂ› taraf bar›ﬂ yapmak isterse, derhal
bar›ﬂ görüﬂmelerine baﬂlamak gerekir. 9 Yap›lan anlaﬂma ﬂartlar›na sonuna kadar ba¤l› kal›nmal›d›r.
Aksi yöndeki tutumlar Allah kat›nda hesap vermeyi
gerektirecek birer suç oluﬂturur.10 Karﬂ› taraf›n antlaﬂma ﬂartlar›na uymamas› halinde savaﬂ yöntemine
baﬂvurulur. Burada temel amaç bar›ﬂ› bozma yönünde ortaya ç›kacak giriﬂimlerin cesaretini k›rmak,
k›saca bar›ﬂa hizmet etmektir. 11 Yap›lan antlaﬂmaya uyulmayaca¤› yönünde somut bilgilerin bulunmas› halinde “bar›ﬂ” tek tarafl› bozulabilir. Çünkü

6 Mustafa Sinano¤lu, “‹slam”, TDV ‹slam Ansiklopedisi, XXIII, 1.
7 Bak. Thomas Ballantine Irving, ‹slam Dünyas›, [Türkçesi: Recai Dönmez, I-II, A¤aç Yay›nc›l› k, ‹stanbul, 1992 II, 93.
8 ‹bn Hiﬂam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, [I-IV, Tahkik: Mustafa es-Sekâ, ‹brahim el-Ebyârî, Abdülhafiz ﬁibli, Tarihsiz I, 134.
9 Enfal, 61.
10 Tevbe, 4; Nahl, 91; ‹sra, 34.
11 Enfal, 56- 58.
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“teslim olmak” gibi pasif bir yöneliﬂ hâkimdir. Teslim
olunacak merciin Allah oldu¤u ve bar›ﬂ›n nihai noktada Allah ile “kul” aras›nda yaﬂanaca¤› gerçe¤i aç›s›ndan bu yaklaﬂ›m isabetlidir. Burada gözetilen temel anlam kulun/bireyin bu dini/‹slam’› benimseyerek bar›ﬂa ulaﬂmas›d›r ve merkezde olan, fonksiyonel olan kuldur/bireydir. Ancak konu, birey yani kul
de¤il de din (‹slam) merkeze alarak düﬂünüldü¤ünde kelimeye (‹slam) aktif bir alam yüklemek de
mümkün ve gerekli olmaktad›r: “Bar›ﬂa erdirmek”.
Çünkü kelime yap› itibari ile her iki anlam› bir arada
ifade etme¤e müsaittir. Böyle bir yaklaﬂ›m, ‹slam’›n
evrensel amac›n› ortaya koymas› ve Kur’an mesaj›n›n ruhunu yans›tmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Buradan hareketle ﬂu tespit yap›labilir: Müslüman kendini, Allah ile insanlar ile ve çevresi ile bar›ﬂ
içinde yaﬂamaya, baﬂkalar›n› da bar›ﬂ ortam›na erdirmeye adam›ﬂ kimsedir.7 Bu adanm›ﬂl›¤›n somut ifadesini bizzat Hz. peygamber yirmi beﬂ yaﬂ›nda iken
kat›ld›¤› “Hilfulfudûl” (Erdemlilerin Yemini) adl› antlaﬂmadan bahisle bize ﬂöyle sunuyor:

böyle bir antlaﬂma bar›ﬂa hizmet etmemekte, oyalay›c› bir tuzak niteli¤i taﬂ›maktad›r. K›saca antlaﬂma
zaten karﬂ› tarafça potansiyel olarak bozulmuﬂ bulunmaktad›r. Bu durumda antlaﬂman›n bozuldu¤u
resmen aç›klanmal›d›r.12
Ancak, savaﬂ son bir zorunluluk ve baﬂvurulacak son ç›k›ﬂ yoludur. Bir kiﬂinin, bir ›rk›n veya bir
toplumun yarar›na de¤il, tüm insanl›¤›n yarar›na
ve Allah’›n iradesinin yeryüzünde hâkim k›l›nmas›na yönelik olarak yap›labilir. Kur’an, Müslüman’da
bu bilinci oluﬂturucu ve geliﬂtirici emir ve uyar›lar
getirir. “Bar›ﬂ hay›rl›d›r; ancak nefisler de k›skançl›¤a ve bencil tutkulara haz›r/elveriﬂli k›l›nm›ﬂt›r.” 13
Bar›ﬂ›n bozulmas›nda temel etken insan›n mayas›nda var olan h›rs ve egemenlik duygusudur. Bu
tür olumsuz e¤ilimlerin sembol ö¤esi ﬂeytan ve
onun destekledi¤i nefistir. (O sebeple Müslüman
önce kedi içinde bar›ﬂa ermeli ve iç bar›ﬂ› tehdit
eden unsurlara karﬂ› dikkatli olmal›d›r. Bar›ﬂ›n temeli bireysel iç bar›ﬂt›r. Kendi ile bar›ﬂ›k olmayan
kiﬂi d›ﬂ bar›ﬂ› gerçekleﬂtiremez: “Ey iman edenler!
Hepiniz topluca bar›ﬂ ve güvenli¤e girin. ﬁeytan›n
ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o, size apaç›k bir düﬂmand›r.” 14 Ayet bireysel iç bar›ﬂ› gündeme almakta ise de genel bar›ﬂ prensibinin de kurucu
ö¤esi konumundad›r.
Kur’an ve sünnetin verilerine göre -ﬂirk dâhilküfür/Müslüman olmamak savaﬂ sebebi de¤ildir.
Tebli¤ temel prensiptir. Savaﬂ, gayrimüslim taraf›n
düﬂmanl›k ve tecavüzde bulunmas› ve tebli¤ görevine engel olunmas› halinde meﬂrudur. Hz. Peygamber bar›ﬂ isteyen herkesle bar›ﬂ yapm›ﬂt›r. Fakat anlaﬂma yapt›¤› halde sözünü tutmayanlara karﬂ› da
savaﬂm›ﬂt›r. Ben-i Kureyza savaﬂ› böyle bir gerekçeye dayan›r. Hendek savaﬂ›nda Yahudiler, Arap müﬂriklerine Müslümanlara karﬂ› tahrik etmeleri sebebiyle haklar›nda inen ilahi emrin uygulamas› için
Ben-i Kureyza savaﬂ› yap›lm›ﬂt›r.15
Bar›ﬂ kavram›n› yak›ndan ilgilendiren bir kavram da antlaﬂma/sözleﬂme/anlaﬂma kavram›d›r. ‹s-

12 Enfal, 58.
13 Nisa, 128.
14 Bakara, 208.
15 Bak: Enfal, 54-57.
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lam’›n bar›ﬂ kavram›na yapt›¤› vurgu, uluslar aras›
iliﬂkilerde çeﬂitli antlaﬂma biçimlerinin ortaya ç›kmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r.
Hz. Peygamber’in uygulamalar› dikkate al›nacak olursa ‹slam’da uluslararas›/toplumlararas› antlaﬂmalar› üç ana baﬂl›k alt›nda toplamak mümkün
olur: ‹yi iliﬂki anlaﬂmalar›, ba¤l›l›k/sadakat antlaﬂmalar›, güvence (emân) anlaﬂmalar› ve savaﬂ ba¤lant›l› antlaﬂmalar. Bunlarda ilk ikisi bar›ﬂ zaman›nda yap›lan antlaﬂmalard›r. Güdülen amaç bar›ﬂ›n
devam›n› ve geliﬂmesini sa¤lamakt›r. ‹slam’da gerçekleﬂtirilen ilk iyi iliﬂki antlaﬂmas› Hz. Peygamber
(s.a.v.) hicretten sonra Medine’de Yahudilerle gerçekleﬂtirdi¤i antlaﬂmad›r. Bu s›rada Yahudiler Medine’de ba¤›ms›z bir siyas› kuruluﬂa sahip olmasalar
da, baﬂta din fark› olmak üzere onlar› sosyolojik ve
ekonomik bir yap› olarak ortaya ç›karan çeﬂitli etkenler vard›. ‹ﬂte böyle bir olgu bir antlaﬂmay› gerekli k›lm›ﬂt›r. (Medine sözleﬂmesi) Güvence antlaﬂmalar› gayrimüslimlerin ‹slam topraklar›nda girmeleri ve bunlar›n güvenliklerini sa¤lanmas› konusunda yap›lan antlaﬂmalard›r.
Savaﬂ ba¤lant›l› antlaﬂmalar ise savaﬂ öncesinde, savaﬂ s›ras›nda veya savaﬂtan sonra yap›lan antlaﬂmalard›r. ‹slami kaynaklarda bu tür antlaﬂmalar
“mühadene”, “muvazaa”, “muahede”, “müsalaha”
ve “sulh” gibi isimlerle an›l›r. Bar›ﬂ anlam›na gelen
“sulh” ise en çok kullan›lan terimdir.16
‹slam bar›ﬂ ortam›n›n sa¤lanmak için sadece
normatif kurallar koymakla yetinmez. Hukuk normlar›n›n da as›l amac›n› oluﬂturan ahlaki davran›ﬂ unsurunu da devreye sokar. ‹slam’›n,
nihai amac› olan “insana ahlaki davranmay› ö¤retme”
amac› bir bütün olarak Kur’an’›n bünyesinde kendini hissettirir. Cana k›yma, zulüm, h›rs›zl›k, zina ve
benzeri kötülüklerin yasaklanmas›, Zekât, yard›mlaﬂma, akraba ve komﬂu hukukunu gözetmek, ihsan (yararl› bir iﬂi en iyi ve en güzel ﬂekilde yapmak)
ve benzeri davran›ﬂlar›n emredilmesi bu amaca yönelik somut ad›mlard›r. Bu noktada, insanlar aras›nda gerçek üstünlü¤ün soy-sop, güç ve ›rk gibi unsurlara de¤il, takvaya (Allah’a karﬂ› gelmekten sak›n16 Bak. Abdülhalik en-Nevâvî, el-Alâkâtü’d-Devliyye ve’n-Nuzumu’l-Kadâiyye fî ﬁerî’ati’l-‹slam, [Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî,
Birinci bask›, Lübnan, 1493/19749]s. 75-82.
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maya) dayal› oldu¤u prensibini özellikle vurgulamak
yerinde olacakt›r. ‹ﬂte ‹slam, yeryüzünde savaﬂ› gerektiren sebeplerden birço¤unu daha ilk baﬂta ortaya koydu¤u ana prensiplerle ortadan kald›r›r.
Ancak bar›ﬂ bir rahatlama ve gevﬂeme süreci
olarak alg›lanmamal›d›r. “Bar›ﬂ”› tek tarafl› bir teslimiyetçilik, bir tür nesneleﬂme olarak anlamak
“‹yili¤i emir ve teﬂvik etmek, kötülükten kaç›nd›rmak” 17 ﬂeklindeki prensibini görmezlikten gelmek olur.
Biz kabul etsek de etmesek de bar›ﬂ ve uyum
kadar savaﬂ ve çat›ﬂma da canl›lar dünyas›n›n bir
gerçe¤idir. Bar›ﬂ› sa¤lamak için bu olguyu göz
önünde bulundurup ona göre tedbir almak gerekir.
Bu sebeple bar›ﬂa yönelik her türlü tehdide karﬂ› duyarl› ve haz›rl›kl› olmak esast›r. “Haz›r ol cenge ister
isen sulh-u salâh” sözü bu hayat gerçe¤ini yans›t›yor. Bu ba¤lamda ça¤›n gerektirdi¤i her türlü teknik, taktik ve psikolojik imkânlar›n elde bulundurulmas› gerekmektedir.
Ancak bütün bu haz›rl›klar asla emperyalist hedeflere yönelik olmayacakt›r. Tek hedef cayd›r›c› olmak ve böylece muhalif taraf›n düﬂmanl›¤›n› ortadan kald›rmakt›r: “Onlara karﬂ› gücünüz yetti¤i kadar kuvvet ve savaﬂ atlar› haz›rlay›n. Onlarla Allah’›n
düﬂman›n›, sizin düﬂman›n›z› ve bunlardan baﬂka sizin bilmedi¤iniz fakat Allah’›n bildi¤i di¤er düﬂmanlar› korkutursunuz.” 18
‹slam, baﬂkalar›n› sömürmek amac› ile yap›lan
savaﬂlar› ﬂiddetle reddeder. ‹slam’da ham maddeler temin etmek, ticaret yapmak için pazarlar edinmeyi veya herhangi bir toplumu köleleﬂtirmeyi hedefleyen savaﬂlar›n kesinlikle yeri yoktur. Çünkü ‹slam tüm insanl›¤›n birbiri ile yard›mlaﬂmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›r, o bunu kendisine ﬂiar edinmiﬂtir.
Bütün canl›lar› birbirinin yak›n›, tüm kâinat› hiçbir
noktada çat›ﬂmayan, birlik ve beraberlik manzumesi olarak görür. ‹yilik ve takvada yard›mlaﬂmaya
emredip, soygunculu¤u, ya¤mac›l›¤› ve gasp› ﬂiddetle yasaklar. Hiçbir ›rk ve renk ay›r›m›na gitmeksizin, tüm insanl›¤a adaleti vaad eder. Herkes
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amelince bu dünyadan nasibini alacak ve insan gibi yaﬂaman›n hazz›n› tadacakt›r.
ﬁan ﬂöhret ve dünyal›k için savaﬂ yasaklanm›ﬂt›r: “Ey Allah’›n resulü, kimi ganimet için, kimi isim
ve kimi de ﬂöhret için savaﬂ›yor. Bunlardan hangisi
Allah yolunda savaﬂmaktad›r? Diye soran Sahabi’ye
Resülullah, “Ancak Allah’›n kelimesinin/iradesinin
yücelmesi için savaﬂan, Allah yolunda savaﬂm›ﬂ
olur”19 diye cevap vermiﬂtir.
Savaﬂta ilk prensip karﬂ›l›k vermektir, savaﬂ›
baﬂlatan/bar›ﬂ› bozan taraf olmamakt›r: “O halde,
kim size sald›r›rsa, size sald›rd›¤› gibi siz de ona sald›r›n, (fakat ileri gitmeyin).”20 “E¤er onlar savaﬂmaya son verecek olurlarsa art›k düﬂmanl›k yaln›z zalimlere karﬂ›d›r.” 21
‹nsanl›¤›n hayr›na olan iﬂlerde (iyilik ve takva)
yard›mlaﬂmak görev, günah ve düﬂmanl›kta yard›mlaﬂmak yasakt›r.22
‹slam’›n bar›ﬂ›n tahakkuku yolunda att›¤› büyük bir ad›m da insan haklar›n›n gözetilmesi konusunda sergiledi¤i titizliktir. Bu ba¤lamda Kur’an ve
sünnetin, köleli¤i ortadan kald›rma yönündeki emir
ve tavsiyeleri hat›rlat›lmaya de¤er. ‹slam’dan önceki
bütün dinler köleli¤i onayl›yordu. ‹slam bu kurumu
ciddi bir insanl›k problemi olarak gündemine alm›ﬂt›r. Bat› dünyas›nda düne kadar “Köleler, savaﬂan
milletler aras›nda müzakere konusu idi. Londra hemen son zamanlara kadar köle trafi¤inin ün yapm›ﬂ
bir pazar› idi. Hz. ‹sa dâhil dünyada hiçbir peygamber neredeyse insanl›¤›n yar›s›n› etkileyen bu lanetli
kurumla ilgilenmiﬂ de¤ildir.”23
‹slam’›n savaﬂ konusundaki bak›ﬂ aç›s› söz konusu olunca özellikle ‹slam karﬂ›tlar›n›n hemen cihat konusunu gündeme getirdikleri öteden beri bilinen bir husustur. Gerçek ﬂu ki cihat konusu gayrimüslim çevrede hiçbir zaman anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Cihad›n ne anlama geldi¤ini kavrayabilmek için ‹s-

19 Buhari, Sahih, Cihad, 15.
20 Bakara, 194.
21 Bakara, 193.
22 Maide, 2.
23 Hâce Maide, 2.
23 Hâce Kemaluddin, “‹slam ve H›ristiyanl›k”, [Çev. Halil Altuntaﬂ, Kitap yay›nevi, Ankara, 2007] s. 100.
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Savaşmak şeklinde
ortaya çıkan cihat eyleminin
keyfi uygulamalara göre
değil, Kur’an’ın belirlediği
kurallar çerçevesinde
gerçekleştirilmesi
zorunluluğu vardır.
Hz. Peygamber Bizans
imparatoru Heraklius’a
yazdığı mektupta ona üç
alternatif sunmuştu:
“Ya İslam’ı kabul et; ya cizye
ver ya da tebaan arasından
Müslüman olmak isteyenlere
engel olma” Bu teklifler
İslami cihadın yeryüzünde din
ve vicdan özgürlüğünü
sağlamak gibi yüce bir
amaca yönelik olduğunun
açık göstergesidir.
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lami hayat anlay›ﬂ›n› kavramak gerekir. Müslüman’›n hayat›, ilahi iradeye göre düzenlenmiﬂ bir
süreçten ibarettir. O ne yaparsa, yarat›c› kudretin
hoﬂnutlu¤u için yapar. Bu sebeple mesela, Allah
için de¤il de baﬂka bir maksatla k›l›nacak olan namaz ibadet olarak geçerlik kazanmayaca¤› gibi,
ölüm ötesi hayatta cezaland›rmay› gerektiren bir
suç olarak ortaya ç›kar. Bunun aksine, gündelik
hayat›n her hangi bir alan›nda sergilenecek bir hareket, Allah’›n hoﬂnutlu¤una yönelik olarak yap›lmas› halinde ibadet olarak de¤er kazanacakt›r. ‹slam’›n hayata bak›ﬂ› bu olunca, en küçük bir gayretin bile ibadet olarak de¤erlendirilmesi söz konusu olmaktad›r. K›saca Müslüman’›n hayat› iyilik ve
hay›r yönünde sergilenen bir ceht/cihat sürecinden ibarettir.
Savaﬂmak ﬂeklinde ortaya ç›kan cihat eyleminin keyfi uygulamalara göre de¤il, Kur’an’›n belirledi¤i kurallar çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi zorunlulu¤u vard›r. Hz. Peygamber Bizans imparatoru Heraklius’a yazd›¤› mektupta ona üç alternatif sunmuﬂtu: “Ya ‹slam’› kabul et; ya cizye ver ya da tebaan aras›ndan Müslüman olmak isteyenlere engel olma”24 Bu teklifler ‹slami cihad›n yeryüzünde din ve
vicdan özgürlü¤ünü sa¤lamak gibi yüce bir amaca

‹slam’da bar›ﬂ›n esas oldu¤una vurgu yapm›ﬂt›k. Buna göre savaﬂ bir zorunluluk ve baﬂvurulacak
son ç›k›ﬂ yoludur. Bir kiﬂinin, bir ›rk›n veya bir toplumun yarar›na de¤il, tüm insanl›¤›n yarar›na ve Allah’›n iradesinin yeryüzünde hâkim k›l›nmas›na yönelik olarak yap›labilir. Nitekim Medine’ye hicret
gerçekleﬂip Müslümanlar belli bir toplum oluﬂturduklar› halde, kendilerine yöneltilen sald›r› ve tacizlere karﬂ›l›k verilmesine izin verilmiyordu. D›ﬂ bask›
dayan›lmaz boyutlara ulaﬂ›nca kendilerini savunmak
üzere Müslümanlara izin verildi:“Kendilerine savaﬂ
aç›lan Müslümanlar, zulme u¤ramalar› sebebi ile (cihat için) izin verildi…”26 ‹slami bak›ﬂ aç›s› ile savaﬂ›n
bar›ﬂa yönelik amac› ﬂu ayette de aç›kça ortaya konur: “Onlar haks›z yere, s›rf ‘Rabbimiz Allah’t›r’ demelerinden dolay› yurtlar›ndan ç›kar›lm›ﬂ kimselerdir. E¤er Allah’›n, insanlar›n bir k›sm›n› bir k›sm›yla
defetmesi olmasayd›, içlerinde Allah’›n ad› çok an›lan manast›rlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi…” 27 Bar›ﬂ› ayakta tutan temel unsurlardan biri de din özgürlü¤üdür ve savaﬂ›n
temel amaçlar›ndan bir de budur. ‹slam peygamberine, di¤er milletleri ‹slam’a davet ederken tebli¤
(ayd›nlatma ve hat›rlatma) s›n›rlar›n›n aﬂ›lmamas›
aç›kça emreder.28
‹slam’›n temel kaynaklar› ve bunlar›n pratik hayata yans›malar›n›n ortaya koydu¤u bu apaç›k gerçeklere ra¤men “Hz. Peygamber, yapt›¤› savaﬂlar
sebebi ile de eleﬂtirilmektedir. Bu eleﬂtirilerin, kutsal
kitaplar›, k›l›çlar› k›nlar›ndan ç›kar›p düﬂmanlar› yok
etmeyi emreden H›ristiyanlardan gelmemesi haks›zl›kt›r. Bizzat Hz. ‹sa’n›n da kabul etti¤i gibi o, dün-

yaya “bar›ﬂ getirmek için de¤il, k›l›ç getirmek için”
gelmiﬂtir ve e¤er mümkün olsayd› bunu yapard›. Bar›ﬂ› korumak için daima savaﬂa haz›rl›kl› olmak gerekir. Büyük Savaﬂ H›ristiyan milletler aras›nda gerçekleﬂti. Savaﬂta yer alan her millete destek vermek
üzere rahipleri dualar etti, onlar› kutsad›. Londra
Piskoposu bir ﬂefaat gününde bir dindarlar ordusuna öncülük etti. Hyde Park’ta savaﬂ›n gereklili¤ine
dair bir konuﬂma yapt›.
‹ﬂi, savaﬂ›n bir gereklilik ve dine uygun bir ﬂey
oldu¤unu söylemeye kadar vard›rd›. Bar›ﬂ›m›z› bozanlara ve kanuna sayg›l› olmayanlara karﬂ› haz›rl›kl› olmad›¤›m›z sürece varl›¤›m›z› sürdüremeyiz. Dünyan›n, bize, savaﬂ ahlak›n›n prensip ve uygulama
plan›nda düsturlar›n› verecek savaﬂç› bir peygambere ihtiyac› vard›. Bu Hz. Muhammed’in iﬂi idi. Çünkü
ondan önce problem asla tam olarak belirlenmiﬂ de¤ildi. O, bu alanda bize, biri de savaﬂ esirleri ile ilgili olan en son en iyi kurallar getirdi.” 29
H›ristiyanl›¤›n bar›ﬂ dini oldu¤unu savunmak
amac› ile ‹ncil’de yer alan ﬂu ifade s›k s›k gündeme
getirilir. “Birisi bir yana¤›na tokat atarsa öbür yana¤›n› da çevir.” Her ﬂeyden önce tokat yiyecek konumda olan insandan istenen bu davran›ﬂ bar›ﬂa yönelmeyi de¤il, sabretmeyi telkin etmektedir. Her
peygamberin hayat›nda güçlüklere ve bask›lara karﬂ› sab›r yöneliﬂinin öne ç›kt›¤›/ç›kar›ld›¤› bir dönem
vard›r. Ama bu dönem geçicidir. ‹nsanlar› kurtuluﬂa
erdirme hedefine giden yolun bir merhalesidir.
Bu Hz. ‹sa için de böyle olmuﬂtur.“Di¤er yana¤›n› da çevir, ö¤retisinin sahibi fenal›¤a boyun e¤me prensibinde iyilik göremedi ve ö¤rencilerine elbiselerini sat›p k›l›ç sat›n almalar›n› emretti. Bar›ﬂ
Prensi, “Ben bar›ﬂ getirmek için de¤il, k›l›ç getirmek
için geldim” diyecekti. Bu prensip, onu takip edenler üzerinde hâlâ etkisini göstermektedir. Onlar
dünyan›n her köﬂesine k›l›ç ve ateﬂ gönderdiler. Kural ve örnekleri ile bu kadar uyuﬂmayan bir kült as-

24 Bak. Ebû Ubeyd, Kitabu’l-Emvâl [Türkçesi: Cemaleddin ﬁayl›k, Düﬂünce Yay. ‹stanbul, 1981] s. 40.
25 Bak. Muhammed Hamidullah, ‹slam Anayasa Hukuku, [Editör, Vecdi Akyüz, Beyan Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998] s.222–223.
26 Hac, 39.
27 Hac, 40.
28 Âl-i ‹mran, 20.
29]Hâce Kemaluddin, a.g.e., s.100.
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yönelik oldu¤unun aç›k göstergesidir. Bu sebeple,
‹slami cihada her hangi bir dünya menfaatinin kar›ﬂmas› söz konusu de¤ildir. Tek hedef Allah iradesinin
yüceltilmesidir. Bu çizgi, insanlar› zorla Müslüman
yapmak gibi bir yöneliﬂi asla söz konusu de¤ildir.
Aksi takdirde ortaya cihat de¤il, çapulculuk ve talan
hareketi ç›kar.25

la var olmuﬂ de¤ildir. Dünyan›n her yerindeki misyoner cemiyetleri “Vaazlar”da aç›kland›¤› ﬂekliyle
‹sa’n›n teskin edici ahlakili¤ini telkin etmekte, fakat
onlardan sonra Efendi’nin baﬂka takipçileri gelip
yeryüzünü insan kan› ile doldurmaktad›rlar. Üç “M”
(Merchants, Military Missionary / Tüccarlar, Askerler, Misyonerler) ‹sa’n›n manevi zaferinden çok Bat›
halklar›na politik üstünlük sa¤lamak için bir biri ard›nca yabanc› topraklara gönderilir. Ne yaz›k ki bun-

lar gittikleri bölgelerde o zamana kadar bilinmeyen
içki, kumar ve fuhuﬂu da beraberlerinde götürdüler.”30
Ça¤›m›z›n “evrensel bar›ﬂa hizmet amaçl›” kuruluﬂlar›n›n gözleri önünde oluk oluk kan akarken,
gündemde tutulan “bar›ﬂ”›n bir maske oldu¤unu
söylemek yanl›ﬂ say›lmamal›d›r. Tekrar vurgulayal›m
ki bar›ﬂ bir ahlak ve samimiyet iﬂidir. ‹çten pazarl›kl›
yaklaﬂ›mlar bar›ﬂ› sa¤layamaz. Yeryüzünün yaﬂad›¤›

30 Hâce Kemaluddin, a.g.e. ,s. s.96.
Savaﬂtan beslenip semirmek “Bat›’y› var eden kültür”ün mayas›nda vard›r. Atina ve Isparta ﬂehir devletleri bu illet yüzünden tarih sahnesinden silinmiﬂlerdir. Böyle bir sonucu önceden görüp halklar›n› uyaranlar da yok de¤ildi. Bunlardan biri de
Ünlü Yunanl› ﬂair-tiyatro yazar› Aristophanes’tir. (M.Ö. 448–330) “Yurttaﬂlar›n› bar›ﬂa yöneltmek için, Aristophanes kadar
u¤raﬂan, didinen bir ﬂair daha var m›d›r, bilmem. ‹sa’dan önce beﬂinci yüzy›lda ‹ranl›lara karﬂ› savaﬂ› kazanm›ﬂ, içerde tarihi ilk demokrasisini deniz egemenli¤ine dayanan güçlü bir sömürgecili¤i kurmuﬂ olan Atina’da bar›ﬂ› savunmak kolay bir iﬂ
de¤ildi. Çünkü do¤udan gelen büyük sald›r›y› durdurduktan sonra, Helenler kardeﬂ kavgas›na tutuﬂmuﬂlard›: Atina’n›n temsil etti¤i ak›nc› ve sömürgeci demokrasi ile Spartan›n önderlik etti¤i gelenekçi ve dar görüﬂlü aristokrasi aras›nda amans›z
bir savaﬂ baﬂlam›ﬂt›. Aristophanes Pelopenez savaﬂ› denilen bu çat›ﬂman›n en ateﬂli anlar›nda yaﬂam›ﬂ ve yazm›ﬂt›r. Komedyalar›n›n hepsi politik bir görüﬂü savunur. Aristophanes yurttaﬂlar›na do¤rudan do¤ruya seslenir ve özetler ﬂunlar› söyler:
Atina iç çat›ﬂmalarla hem deniz egemenli¤ini yitirecek, hem de gitgide soysuzlaﬂan demokrasi düzeniyle kendi y›k›m›na gidecektir. Sömürgeci savaﬂ ancak bir s›n›f›n ç›kar›n› sa¤lamaktad›r. Tek kurtuluﬂ yolu Helenlerin birleﬂmesi ve ﬂehir devletlerinin ekonomisini çökerten savaﬂa son vermeleridir. Aristophanes t›pk› ça¤›m›z›n bir gazetecisi gibi, halktan saklanan gerçekleri halk›n gözü önüne sermeye u¤raﬂ›r. Amac› Atinal›lar› uyarmak, ayd›nlatmak ve gerçek ç›karlar›n› savunmaya yöneltmektir. Çabas› baﬂar› ile sonuçlanmam›ﬂ, ama tarih ﬂairin ne kadar hakl› oldu¤unu göstermiﬂtir. Günün olay ve kiﬂilerini canland›ran komedyalar›n bugün de oynayabilmesi Atina’n›n birçok komedya yazar› aras›nda yaln›z Aristophanes’ten bize eser
kalmas› bugünde gerçek olan toplum sorunlar›na de¤inmiﬂ ve ›ﬂ›k tutmuﬂ olmas›ndand›r. Aristophanes savaﬂ, bar›ﬂ sorununu üç komedyas›nda konu olarak seçmiﬂtir. “Akharnail›lar”, “bar›ﬂ” ve “Lysistrata” Pelopenez savaﬂ›n›n üç önemli aﬂamas›na rastlar.”(Aristophanes, Bar›ﬂ, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul, 1966. Mütercim Ezra Erhat’a ait Önsöz, s. 1)
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Çağımızın “evrensel barışa
hizmet amaçlı”
kuruluşlarının gözleri
önünde oluk oluk kan
akarken, gündemde
tutulan “barış”ın bir maske
olduğunu söylemek yanlış
sayılmamalıdır. Tekrar
vurgulayalım ki barış bir
ahlak ve samimiyet işidir.
gerçek, “evrensel bar›ﬂ” ça¤r›lar›n›n oluﬂturdu¤u
pembe toz bulutu içinde emperyalist planlar›n hedefi olmaktad›r. Bu tablo bu böyle, dün de böyle idi.
Emperyalist etkinliklerin, hedef kitleler üzerinde ortaya ç›kard›¤› olumsuzluklar›n en kötüsü toplumlar›n ruh sa¤l›¤›n›n alt üst olmas›d›r. Ekonomik y›k›mlar belli bir sürede aﬂ›labilir. Ama ruh dünyas› çöken
toplum kolay kolay kendine gelemez. Bu y›k›m› yiyen toplumun bilinçalt›nda, etkin güçlere karﬂ› sonu
gelmez bir h›nç ve kin oluﬂur.
Birinci dünya savaﬂ› sonras›nda ‹slam dünyas›nda ortaya ç›kan ruh hali elbette bundan farkl›
de¤ildir. Böyle bir tabloyu sergilemesi bak›m›ndan
yaz›m›z›n sonunda ﬁeyh Abdülhak Ba¤dadî’n›n
emperyalist dünyaya hitaben yazd›¤› “‹slam’›n
Ça¤r›s›” adl› bildiriyi, ﬁeyh Muhsin-i Fânî (Hüseyin
Kâz›m Kadri)’ nin Tercümesi ile sunuyoruz:
“Ey H›ristiyan milletler!
“Biraz da bizi dinleyecek zaman geldi art›k!
Müslümanlar›n Avrupa’ya karﬂ› gayz ve nefreti
amans›zd›r. Sizinle aram›zda bir uzlaﬂma sa¤lamak
emeliyle yap›lan bunca çal›ﬂman›n birçok as›rlardan
beri verdi¤i netice ﬂudur:
‘Tarihimizin herhangi bir devresine nispetler
bugün, sizden daha fazla nefret ediyoruz. Sizi bu

kadar zengin ve kudret sahibi yapan medeniyetinizden ve terakki harikalar›n›zdan -iyi biliniz ki- bütün
ruhumuzla tiksiniyoruz.’
‘Bu garip kin ve gayz› neye atfetmek gerekir?’
sorusuna karﬂ› papazlar›n›z ve filozoflar›n›z size ﬂu
cevab› veriyor:
‘Müslümanl›¤a!..’
Bundan do¤ru bir hüküm olamaz.
Evet, ‹slam dini bugün sizin tüm geliﬂmiﬂ âleminizle aç›k bir düﬂmanl›¤a ve hesaplaﬂmaya girmiﬂtir.
Fakat Allah için olsun bize izah ediniz: “Nas›l
oluyor da biz Müslümanlar bu din ile eski Yunan,
‹ran ve Hint felsefelerini inceleyip araﬂt›rabildik ve
bu din ile sizden daha önce insanl›¤›n tüm bilgi birikiminin (ma’rifet-i insaniyenin) her dal›nda malumat
sahibi olabildik. Ve yine bu din ile nas›l olup da sizin
H›ristiyanl›k âleminizin her hangi bir havari ve azizinden daha fazla isabetli fikir, görüﬂ ve asil seciye sahibi kimseler yetiﬂtirebildik?”31
ﬁeyh Ba¤dadi daha sonra ﬂöyle devam ediyor:
“Haçl› savaﬂlar›n›z› unutmad›k. Haç ile hilal çekiﬂmesi/kavgas› bugün yüz kat daha i¤renç ﬂekillerde devam ediyor. Siz bütün araç ve silahlar›n›zla bizi imha etmeye ve zillete düﬂürmeye u¤raﬂt›n›z.
Dünyan›n her taraf›ndan ‹slam’›n hududunu daraltt›n›z; henüz elimizde kalan yerleri de diplomatlar›n›z
ve misyonerleriniz fesat ve ihtilale vermekten hali
kalm›yorlar. Kendiniz için sizin plan›n›z tertiplenmiﬂ
ve karara ba¤lanm›ﬂt›r. Siz aç›ktan aç›¤a ve muntazam bir metotla ‹slam’› tahrip yollar›n› takip ediyor
ve en kuvvetli bir mazeret olmak üzere “medeniyetinize karﬂ› bizim ayak dirememizi” ileri sürüyorsunuz. Evet, direniyoruz, hatta ölünceye kadar da direnece¤i; fakat buna sebep yine siz, yaln›zca sizsiniz.”32
Mehmet Akif’in “Medeniyet dedi¤in tek diﬂi
kalm›ﬂ canavar” diye hayk›rtan ayn› duygudur ﬂüphesiz.
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31 ﬁeyh Abdülhak Ba¤dadî, ‹slam’›n Ça¤r›s›, [Hüseyin Kâz›m Kadri, ‹slam’›n Avrupa’ya Son Sözü içinde, Sadeleﬂtiren Ömer
Hakan Özalp, Birinci Bask›, P›nar yay›nlar›, ‹stanbul, 1999 s. 151–152.
32 ﬁeyh Abdülhak Ba¤dadî, a.g.e., s. 157.
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ilsel aç›dan ‘bar›ﬂ’ anlam›n› da içeren bir
köke sahip ‘‹slam’›n anlam› bilindi¤i gibi
Allah’›n iradesine ‘teslim olmak’, O’na
‘boyun e¤mek’tir. Ancak ‹slam’›n ne ‘bar›ﬂ’ ifade eden bir kökten türemiﬂ olmas›
ne de ‘teslim olmak’la dile getirdi¤i inanç asla herhangi bir pasifli¤i veya pasifleﬂmeyi içermez. Aksine ‹slam’›n gerek bar›ﬂ anlay›ﬂ› ve gerek teslimiyet felsefesi
ona inanan kimsenin etkin düﬂünsel ve eylemsel kat›l›m›n› öngörür. Öte yandan, ‹slam’›n ifade etti¤i ‘teslim
olmak’ ile ‘bar›ﬂ’ aras›nda bir çeliﬂki varm›ﬂ gibi görülebilir. Bunun baﬂl›ca nedeni ‹slam’›n bütünsel bir metafizik çerçevesinde varl›¤›n bütün alanlar›na iliﬂkin olarak sundu¤u kuﬂat›c› bir anlam haritas›n›n yeterince bi-

l›k edebilen bir dindir. Buna karﬂ›l›k, ‹slam’a yönelik bu itham› popüler bir siyasi söylemle yanl›ﬂlama
gayreti içine giren baz› savunmac› ve hatta özür dileyici yaklaﬂ›mlar için ise ‹slam esasen bar›ﬂtan baﬂka bir ﬂey sunmamaktad›r. Bu iki yaklaﬂ›m›n da içine düﬂtü¤ü ortak yanl›ﬂl›k hem ‹slam’›n temel de¤erleri konusunda hem de günümüz dünyas›n›n
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› dehﬂet ortam›n›n baﬂl›ca nedenleri noktas›nda oldukça sathî denilebilecek bir
alg›ya sahip olmalar›d›r. ‹nsanl›¤›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› bu küresel sorunun temel nedenleri derinlemesine tahlil edilmeden ne bu konuda gerçekçi bir
çözüm bulunabilir, ne de ‹slam’›n bu ba¤lamda
sundu¤u çözümün temel dinamikleri yeterince anlaﬂ›labilir.
Günümüz dünyas›nda küresel bir olguya dönüﬂen dehﬂetin temel bir nedeni varsa bu hiç kuﬂkusuz de¤iﬂik düzlemlerde gerçekleﬂen adaletsizliktir. Küresel bir mekanizmaya dönüﬂtürülmüﬂ bu
adaletsizlik gündelik insan iliﬂkilerinden uluslar aras› iliﬂkilere, s›radan ekonomik iliﬂkilerden küresel
çaptaki makro-ekonomik iliﬂkilere ve örgütlenmelere, iﬂçi ve iﬂveren aras›ndaki gelir da¤›l›m›ndan
do¤al kaynaklar›n paylaﬂ›m›na kadar bütün alanlarda gözlemlenebilmektedir. Adaletin bulunmad›¤› bir yerde ise bar›ﬂ› aramak kelimenin tam anlam›yla ancak bir fantezi olarak kalaca¤›ndan adaletin sa¤lanmas› dünya bar›ﬂ›n›n olmazsa olmaz koﬂuludur.

ve kuﬂat›c› entelektüel yap›s› dikkate al›nmadan
onun bar›ﬂ ve teslimiyet mant›¤›n›n anlaﬂ›lmas›
mümkün olmayacakt›r.
Gittikçe artan ve küreselleﬂ(tiril)en bir dehﬂet
ortam›na sürüklenmiﬂ dünyam›zda insanl›¤›n belki
de her zamankinden çok daha fazla bar›ﬂa muhtaç
hale geldi¤i bir gerçektir. Böyle bir ortamda ‹slam’›n bar›ﬂ konusundaki temel dinamikleri farkl›
sezgilere konu olmaktad›r. ‹slam’›n temel de¤er
yarg›lar›n› ﬂu veya bu nedenlerle göz ard› eden kimileri aç›s›ndan günümüz dünyas›nda ‹slam bar›ﬂtan çok kargaﬂa, savaﬂ ve hatta teröre bile kaynak-
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linmemesi/ anlaﬂ›lmamas›d›r. ‹slam’›n bu bütünsel

Her ﬂeyden önce günümüz insan› kendi kendisiyle bar›ﬂ›k olmad›¤› için di¤er varl›klarla da bar›ﬂ›k de¤ildir. ‹nsan›n mutlulu¤unu ortadan kald›ran bu kendi kendisiyle bar›ﬂ›k olmama durumunun temelinde de yine bir tür adaletsizlik bulundu¤u söylenebilir. Kendi kendisiyle iliﬂkisinde adil olmayan insan›n bir müddet sonra bir çeliﬂkiler yuma¤›na düﬂmesi sürpriz olmayaca¤› gibi, bu yolla
vicdan›n› da biteviye yaralayan bir kimsenin mutlulu¤un asgari koﬂullar›na dahi sahip olmas› düﬂünülemez. Kendi içindeki çeliﬂkileri izale edemeyen ve
vicdan›yla gerekli bar›ﬂ› yakalayamayan bir insan›n
toplumsal düzlemde adil ve bar›ﬂç›l davran›ﬂlar sergilemesi beklenemez. ﬁimdi ‹slam’›n bu konudaki
öngörüsü aç›kt›r. ‹slam her ﬂeyden önce insan›n
düﬂünsel ve ahlaki aç›dan olgunlaﬂmas›n›, bu yolla

nefsini her türlü kötü e¤ilimlerden ar›nd›r›p Allah’a
yönelmesini bireysel ve toplumsal her türlü müspet geliﬂimin (zorunlu) bir önkoﬂulu olarak görür.
‹nsan›n bütün eylemlerini niyetsel düzlemde soruﬂturan, ayr›ﬂt›ran ve de¤erlendirilen ‹slam’›n, insan›
bu yolla kendi kendisiyle (vicdan›yla) bar›ﬂ›k bir fert
olmas›na ne kadar önem verdi¤i aç›kt›r. Ça¤daﬂ insan›n s›kl›kla karﬂ›ya karﬂ›ya kald›¤› bencil ve ikiyüzlü tutumlar›n do¤urdu¤u bireysel ve toplumsal
marazlar›n temelinde bireyin öncelikle kendisini niyet ve vicdan aç›s›ndan yeterince gözden geçirmemesi yatmaktad›r. Oysa kiﬂinin kendi kendisiyle bar›ﬂ›n›n ve nihayet mutlulu¤unun temelinde ona
adaleti emreden vicdan›yla bar›ﬂ›k olmas› yatar. Ne
yaz›k ki ça¤daﬂ insan›n içine düﬂtü¤ü psikolojik bunal›m ortam› onu bir yandan vicdan›n sesini duyamayacak bir hale getirirken, di¤er yandan bu haliyle yaﬂam›n› sürdürebilmek için kendi kendisini kand›rmay› kendisi için bir yaﬂama sanat› haline getirmiﬂtir.
Dünya bar›ﬂ›n›n önündeki en önemli engellerden bir di¤eri de kuﬂkusuz toplumsal adaletsizliktir. Bu adaletsizlikten kast›m›z beﬂeri iliﬂkilerin adalet ve hakkaniyet yerine bir tak›m sosyal ay›r›mc›l›klar üzerine kurulu olmas›d›r. Bu sosyal adaletsizlikler dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde insanlar aras›nda
yap›lan ›rk, renk, dil, cinsiyet vb. ayr›mc›l›klardan
çeﬂitli meslek ve ç›kar gruplar›n›n kaynakl›k etti¤i
de¤iﬂik bir tak›m haks›zl›ks›zlara kadar uzanabilmektedir. Bugün ne yaz›k ki dünyada hâlâ birçok
insan dili, ›rk›, rengi veya cinsiyetinden dolay› çeﬂitli ayr›mc›l›klara ve haks›zl›klara u¤rayabilmektedir.
Ayn› ﬂekilde dünyadaki birçok toplumda egemen
olan bir tak›m ç›kar ve bask› gruplar›n›n toplumsal
adaletin önünde önemli bir engel teﬂkil ettikleri
aﬂikârd›r. Kendi ç›karlar›n› korumak için her türlü
bask›, ﬂantaj ve karalamay› meﬂru gören bir zihniyetin iﬂ baﬂ›nda oldu¤u bir dünyada sosyal bir bar›ﬂ›n gerçekleﬂmesi beklenemez.
Muhtemelen insanl›¤›n tarihi kadar eski olan
bu toplumsal adaletsizlikler karﬂ›s›nda ‹slam’›n tutumu nettir. Her türlü sosyal ayr›mc›l›¤› reddetmekle kalmay›p, ilk dönemlerinden itibaren ‹slam
dil, renk, ›rk vb. ayr›mc›l›klar›n ortadan kalkmas›
için büyük bir hassasiyet ve mücadele örne¤i ser-
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gilemiﬂtir. ‹slam’›n cahiliyet de¤erleri olarak gördü¤ü bu adaletsizliklerin günümüz dünyas›nda da
yayg›n oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, insanl›¤›n bugün de bar›ﬂa kaynakl›k eden bu inanç ve mücadeleye ne kadar muhtaç oldu¤u daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Di¤er yandan, bir din olarak belli inanç esaslar›na sahip olan ‹slam’›n kendisini di¤er dinlerden
ay›rmas› ise son derece do¤ald›r. Her bir dini o din
yapan bir tak›m inanç esaslar› vard›r ve bu inançlar do¤al olarak kendileriyle çeliﬂen inançlar› d›ﬂlar.
Bu anlamda birbirini inanç veya düﬂünce plan›nda
karﬂ›l›kl› olarak d›ﬂlayan birçok din, düﬂünce ak›m›
veya ideolojinin olmas›ndan daha do¤al bir ﬂey
olamaz. Belli do¤ruluk iddialar›na sahip olan bir dinin kendisini, kendi do¤ruluk iddialar›yla çeliﬂen
bir inançla eﬂitlemesi bir çeliﬂki oluﬂturaca¤›ndan
‹slam’›n da bu noktada kendisini di¤er dinlerle
eﬂitlemesi beklenemez. Ancak burada insanl›¤›n
bar›ﬂ› için önemli olan bu inanç farkl›l›klar›n›n varl›¤› de¤il, onlara karﬂ› tak›n›lan tutumlard›r. ‹slam’›n yanl›ﬂ bulmakla birlikte (ki her din mensubunun kendi inanç esaslar›n› do¤ru, onlarla çeliﬂen
inançlar›n› ise yanl›ﬂ oldu¤unu düﬂünmesi en do¤al hakk›d›r) di¤er inançlara ve müntesiplerine karﬂ› ne kadar sayg›l› ve müsamahal› oldu¤u hem teorik olarak bilinen hem de tarihsel uygulamalarda
görülen bir ﬂeydir. Di¤er yandan, ‹slam’›n di¤er
inanç ve düﬂüncelerle entelektüel mücadeleyi meﬂru ve hatta gerekli görmesi bir ﬂeyin do¤rulu¤una
inanman›n getirdi¤i do¤al bir yükümlülüktür. Öyle
ki farkl› inanç ve düﬂünceler aras›ndaki entelektüel rekabet ve mücadelede herkesin kendi inanç ve
düﬂüncesini do¤rulu¤unu ileri sürmesinden daha
do¤al bir ﬂey olmasa gerektir.
Günümüz dünyas›nda insanl›¤›n bar›ﬂ› önündeki belki de en önemli sosyal adaletsizlik, tahmin
edilece¤i gibi, ‘ekonomik adaletsizlik’ olarak adland›r›labilecek gelir da¤›l›m› oranlardaki farkl›l›¤›
bile aﬂan, deyim yerindeyse, uçurumlard›r. Küresel
ölçekte gözlemlenebilen bu adaletsizlikler k›tadan
k›taya, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve hatta
gruptan gruba çok büyük de¤iﬂiklikler göstermektedir. Dünyada egemen olan mevcut kapitalist
ekonomik model ne yaz›k ki her gün zenginleri da-

Ekonomi alan›ndaki küreselleﬂmenin dünyadaki bütün toplumlar için yararl› olaca¤› düﬂünülüyordu, oysa bu küreselleﬂme süreci gerek ülkeler
aras›nda gerekse ülke içinde büyük adaletsizler do¤urmuﬂtur. Evet, küreselleﬂmeyle birlikte büyük
maddi birikim sa¤lanmaktad›r fakat birçok ülke insan› bundan yararlanamamaktad›r. Bu yolla elde
edilen zenginlik ne yaz›k ki geliﬂmiﬂ ülkelerin tekelinden ç›kmamakta, dünyan›n birçok ülkesinde
–geliﬂmiﬂ ülkelerde bile- zengin günden güne daha çok zenginleﬂirken fakir elindekini dahi muhafaza edememektedir. Buradaki temel endiﬂelerin
baﬂ›nda küreselleﬂmenin kendi zengin fakat halk›
fakir ülkeler do¤urmas›d›r. Bunun baﬂl›ca nedeni
küreselleﬂme oyunun kurallar›n›n adil bir ﬂekilde
düzenlenmeyip, sanayileﬂmiﬂ ülkelerin menfaatlerine göre tasar›mlanm›ﬂ olmas›d›r. Ekonomik küreselleﬂme istisna say›labilecek birkaç ülke d›ﬂ›nda,
geliﬂmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinde
fakirli¤e neden olmuﬂtur. Öyle ki 6.5 milyarl›k dünya nüfusunun % 40’› yoksulluk içinde yaﬂamakta
(günde 2 $’dan daha az bir gelirle), bu nüfusun %
6’s› da yoksulluk derecesinin alt›nda (günde 1
$’dan da az bir gelirle) yaﬂamaktad›r ve bu yoksulluk gün geçtikçe de artmaktad›r. Örne¤in, ço¤unlu¤u yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayan Afrika k›tas›nda 1981’de % 41.6 olan bu oran 2001 y›l›nda
% 46.9’a yükselmiﬂtir. Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda
küreselleﬂmenin do¤urdu¤u sömürüden en çok etkilenen Afrika’n›n bu duruma düﬂmesindeki nedenlerin baﬂ›nda hiç kuﬂkusuz kolonileﬂtirme döneminde bu k›tan›n zengin kaynaklar›na el konulmas›na karﬂ›n, karﬂ›l›¤›nda çok az ﬂeyin verilmesi-

dir.1 Baz› Afrika ülkelerinde uygulanan ‹MF
politikalar› ise beklenen ekonomik büyümeyi
sa¤layamad›¤› gibi, geriye sadece d›ﬂ borç b›rakm›ﬂt›r.2
‹slam’›n -sosyalizm veya komünizmden
farkl› olarak- kiﬂisel mülkiyete imkân tan›d›¤›
bilinen bir gerçektir. Do¤rusu, insanlar aras›ndaki bir tak›m nitelik farkl›l›klar› göz önüne al›nd›¤› sürece kiﬂisel mülkiyetin de¤iﬂiklik
göstermesi son derece do¤al bir olgudur. Bilenler ile bilmeyenler eﬂit
olmad›¤› gibi, çok çal›ﬂanlar ile az
çal›ﬂanlar (ya da hiç çal›ﬂmayanlar) veya az tüketenler ile çok tüketenlerin birbirlerine eﬂit olmas› en temel adalet sezgisiyle çeliﬂir. Dolay›s›yla, kiﬂisel mülkiyet hakk›
korundu¤u sürece insanlar aras›nda bu aç›dan
birebir bir eﬂitli¤in olmas› mümkün olamayaca¤›
gibi, adil de de¤ildir. Ne var ki günümüz dünyas›nda büyük gerilimlere ve savaﬂlara neden
olan ﬂey bizzat bu kiﬂisel mülkiyet olgusu
de¤ildir. Mevcut ekonomik adaletsizlikler en temelde kiﬂisel mülkiyetin ‘sömürgeci’ bir zihniyetle
birleﬂmesinden kaynaklanmaktad›r. ‹nsanlar›n gelir da¤›l›mlar› aras›nda
görülen büyük
uçurumlar›n nedeni daha ziyade
en genel anlamda ‘haks›z kazanç’ olarak
adland›r›labi-

1 Bkz. Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, (London, Penguin Books, 2007), s. 8-12. Küreselleﬂmenin
de¤iﬂik etkileri ve de¤erleri üzerine bir de¤erlendirme
için bkz. Mehmet Sait Reçber, “De¤erlerin Küreselleﬂmesi ve Küreselleﬂmenin De¤erleri”, Felsefe Dünyas›,
41 (2005/1), s. 136-143.
2 Stiglitz, age, s. 40-41.
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ha zengin, fakirleri daha fakir yapmaktan öteye
geçememektedir. Öyle ki bugün dünya ekonomisi
belli bir tak›m zengin ülkelerin ve bu ülkelerdeki
çeﬂitli kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›n denetiminde ve
güdümündedir.

İnsanların gelir
dağılımları arasında
görülen büyük
uçurumların nedeni
daha ziyade en genel
anlamda ‘haksız
kazanç’ olarak
adlandırılabilecek faiz,
tefecilik, tekelcilik vb.
sömürgeci tutumlardır.

lecek faiz, tefecilik, tekelcilik vb. sömürgeci tutumlard›r. E¤er bugün dünyadaki gelirin büyük bir k›sm› sadece ﬂansl› (!) bir az›nl›¤›n elinde ise bunun
en temel nedeni budur. Dünyadaki nüfusun küçük
bir az›nl›¤›n›n ekonominin büyük bir k›sm›n› kendi
ç›karlar› istikametinde bir sömürü mekanizmas›na
dönüﬂtürüp servetine servet katt›¤› bir yerde geriye kalan ço¤unlu¤un da buna ba¤l› olarak fakirleﬂmesi kaç›n›lmaz olacakt›r.
‹slam kiﬂisel mülkiyet hakk›n› korumakla birlikte dünya bar›ﬂ›n›n önündeki en büyük engellerden
biri olan böyle bir ekonomik adaletsizli¤i engellemek için her türlü haks›z
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kazanc› yasaklamakla kalmam›ﬂ, toplumdaki ekonomik dayan›ﬂmay› baﬂta zekât müessesesi olmak
üzere çeﬂitli yollarla güvence alt›na alm›ﬂt›r. Daha
temelde mülkü insan›n emrine verilmiﬂ bir emanet
ve imtihan vesilesi olarak gören ‹slam her türlü açgözlülü¤ü ve israf› da yasaklam›ﬂt›r. Böylece ‹slam’da mülkiyet kendi baﬂ›na nihai bir de¤er olmay›p, sadece araçsal bir de¤ere sahiptir. Bütün bunlar ekonominin s›n›rs›z bir tüketim mekanizmas› yerine ihtiyaca dayand›r›lmas›n› da öngörür ki bu yer
alt› ve yer üstü kaynaklar›n biteviye tüketilmesini
aç›k bir ﬂekilde engeller.
Öyle ki bu kaynaklar› bir emanet olarak gören
bir zihniyetin bencil bir tüketim mant›¤›yla günümüzdeki bir tak›m toplumlar›n veya gelecekteki
nesillerin yaﬂam olanaklar›n› tehdit etmesi, tehlikeye düﬂürmesi beklenemez. Tam tersine, günümüzde küresel kapitalist mant›¤›n önayak oldu¤u hegemonyac› ve sömürgeci yaklaﬂ›m›n yer alt› ve yer
üstü kaynaklar›n› kendi bencil hedefleri istikametinde nas›l kulland›¤› ve bunu yaparken bir taraftan milyarca insan›n r›zk›n› engelleyip, di¤er taraftan onar›lmaz çevre felaketlerine yol açt›klar› bilinen bir gerçektir. Muhtemelen bunu görmenin en
kolay yolu nükleer ve konvansiyonel silahlar için
yap›lan harcamalar› açl›k ve hastal›klar›n pençesindeki milyarlarca insan›n durumuyla karﬂ›laﬂt›rmak
olacakt›r. Kald› ki dünyadaki birçok savaﬂ ve çat›ﬂman›n bizzat bu ç›kar sahipleri taraf›ndan nedenlendi¤i veya

desteklendi¤i de bilinen bir gerçektir. Küresel bir
bar›ﬂ›n yolu iﬂte bütün bu adaletsizlikleri ortadan
kald›rmaktan geçer. Bu adaletsizlikler hüküm sürdükçe bar›ﬂ üzerine at›lan nutuklar sadece ‘lafta’
kalacak, gerçekçi ve samimi bir aray›ﬂ ve çözüme
imkân vermeyecektir.
‹nsanl›¤›n bu duruma gelmesinin muhakkak
ki uzun bir tarihsel geçmiﬂi vard›r ve bu süreç boyunca insan›n dinle olan iliﬂkisindeki de¤iﬂimi hayati bir öneme sahiptir. Modern dönemlerle birlikte
bütün her ﬂeyin oda¤›na insan›n ve onun çeﬂitli s›n›r tan›maz aray›ﬂlar›n›n/ ihtiraslar›n›n konulmas›
bunun baﬂl›ca nedenidir. ‹nsana s›n›rs›z bir özgürlük alan› açmak için ya Tanr›’n›n var olmad›¤› ya
da yokmuﬂ gibi davran›ld›¤› seküler kültürde bütün bu adaletsizliklere dizginleyecek aﬂk›n boyut,

dini/ ahlaki boyut bir ﬂekilde yads›nm›ﬂt›r.3 Bu sekülerleﬂme sürecine yap›lan ciddi katk›lardan biri
de kuﬂkusuz insan›n bir dinle iliﬂkisi olsa da ya bu
dini inanc›n› eleﬂtirel anlamda gözden geçirmemesi ya da kendi istek ve ç›karlar› istikametinde yorumlamas›d›r. Böylelikle din insana rehberlik edecek bir de¤erler sistemi olmak yerine onun kötü
davran›ﬂlar›n› ve emellerini meﬂrulaﬂt›ran bir mekanizmaya dönüﬂmüﬂtür. Özünden ve as›l gayesinden uzaklaﬂan ve hatta yabanc›laﬂan böyle bir din
veya din anlay›ﬂ› insan›n bireysel, toplumsal ve
ekonomik hayat›nda gerekli ahlaki dönüﬂümü gerçekleﬂtiremeyece¤i gibi, bir istismar mekanizmas›na da dönüﬂebilir.

3 Modern zamanlardaki sekülerleﬂmenin özellikle insan-tabiat iliﬂkisini nas›l bozdu¤una iliﬂkin geniﬂ bir de¤erlendirme
için bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, ‹nsan ve Tabiat, çev. N. Avc›, (‹stanbul: Yeryüzü Yay›nlar›, 1982).
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Mevcut ekonomik
adaletsizlikler en
temelde kişisel
mülkiyetin
‘sömürgeci’ bir
zihniyetle
birleşmesinden
kaynaklanmaktadır.
Görüldü¤ü gibi, dünya bar›ﬂ›n›n önünde duran bütün bu engellerin dayand›¤› bir zihniyet, yani entelektüel bir zemin bulunmaktad›r. Bu zihniyet dönüﬂtürülmedikçe dünyada kal›c› bir bar›ﬂtan
söz etmek mümkün olmayacakt›r.
Yukar›da dünyadaki bu adaletsizliklerin ortadan kald›r›lmas› noktas›na ‹slam’›n sundu¤u temel
de¤erlere de¤indik. ﬁimdi as›l önemli olan ‹slam’›n bu temel dinamiklerini evvela entelektüel
planda ortaya koymak, sonra da bu dönüﬂümün
nas›l sa¤lanabilece¤inin ikna edici örneklerini sergilemektir. ‹slam’›n bu noktadaki temel öngörüleri (emirleri ve yasaklar›) dikkate al›nd›¤›nda bunu gerçekleﬂtirmek ve böylece bütün bu adaletsizliklerle mücadele etmek bir Müslüman’›n öncelikli
ödevi olarak durmaktad›r. ‹nsanl›¤›n böyle bir aç›l›ma olan ihtiyac› günümüzde daha da acil ve hayati bir durum alm›ﬂt›r. Ama böyle bir küresel dönüﬂümün gerçekleﬂebilmesi en temelde bizzat
Müslümanlar›n gerekli dönüﬂümü gerçekleﬂtirmelerine ba¤l›d›r.
Bunun gerçekleﬂmesi de ‹slam’›n teslimiyet
mant›¤›n›n bir gere¤idir. Bu anlamda ‹slam pasif
bir bar›ﬂ dini olmad›¤› gibi, Allah’a ‘teslim olmak’
veya ‘boyun e¤mek’ de pasif bir ﬂekilde olana seyirci kalmay› de¤il, aksine de¤iﬂik düzlemlerdeki
bütün bu adaletsizliklerin ortadan kalkmas›, hak
ve adalet temelinde gerçek bar›ﬂ›n sa¤lanmas› için
bütün çabalar›m›zda Hakk’a boyun e¤meyi, teslim
olmay› gerektirir.
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Yeni Bir Evanjelik Hıristiyan Taktiği:

Uydurma Kur’an
“El-Furkânu’l-Hakk”
Doç. Dr. Ahmet ÇEL‹K, Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN
Atatürk Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

Özet

Abstract

Nüzulünden günümüze kadar, Kur’ân’a karﬂ›
ortaya at›lan birçok yalan ve iftiralar› tarih kaydetmiﬂtir. Bu iftiralar genelde bireysel düzeyde meydana
gelmiﬂtir. Bundan dolay› da taraftar bulamam›ﬂ ve
tarihin çöplü¤ünde yerlerini alm›ﬂlard›r. Biz Müslümanlara göre Kur’ân’a karﬂ› yap›lacak tüm sald›r›lar
ayn› ﬂekilde sonuçlanacakt›r.

Since the Quran has been sent down, the history has recorded a number of lies and aspersions
against it. These aspersions generally made by individuals. That is why they wre-re not supported very
much by people and lost in the depths of the history.
According to us, the muslims, every attack against
Quran will be resulted in the some way.

Belki de yukar›daki çal›ﬂmalar›n bir halkas›n›
oluﬂturacak bir çaba daha gündeme getirilmiﬂtir. “elFurkânu’l-Hakk” diye isimlendirilen ve vahiy ürünü
oldu¤u iddia edilen bu kitap, Kur’ân’› kopyalamaya
çal›ﬂm›ﬂt›r. Çünkü Kitap incelendi¤inde görülece¤i
üzere birçok pasaj, Kur’ân’ da yer alan kelimelerin
tersyüz edilmesiyle te’lif edilmiﬂtir.

Another effort, which can also be regorded as
another ring to the cahain of efforts given above, has
recently revaled. A bokk, whose name is “el-Furkânu’l-Hakk” and which is acclaimed as a product of revelation has tried to copy the Quran, because when
the book is anaysed it was seen that most passages
are formed by invertin the words of the Quran.

Anahtar Kelimeler: Evanjelik, Kur’an, H›ristiyanl›k, Uydurma, Dinler.

Key Words: Evanqelical, Christianity, Quran,
Fabricated, Religions.

1. G‹R‹ﬁ
alum oldu¤u üzere H›ristiyanlar,
uzun y›llardan beridir Müslümanlarla mücadele halindedir. Savaﬂlarla
arzu ettiklerine eriﬂemeyece¤ini anlayan H›ristiyan dünyas›, mücadele
alan›n› fakl› sahalara kayd›rm›ﬂ; sevgi, dostluk ve
diyalog unsurlar›n› Öne ç›kararak örtülü misyonerlik yöntemlerini devreye koymuﬂtur. Bununla da
yetinmeyen misyoner teorisyenler, geliﬂtirdikleri
son taktiklerden biri olan “inkültürasyon” (kültürleﬂme) adl› yöntemi devreye koymuﬂtur. K›saca
ifade etmek gerekirse “kültürleﬂme”, fakl› bir kültüre H›ristiyanl›¤› sokma ve orada yeﬂermesini sa¤lamad›r..

M

Evanjelik H›ristiyanlar taraf›ndan yaz›lan sahte
kitap “el-Furkânu’1-Hakk” da, bu kültürleﬂme sürecinin bir uzant›s›d›r. Öncelikle yerli kültüre yerleﬂme, sonra da o kültürü bozma ve tahrip etme
bu yöntemin özünü oluﬂturmaktad›r. “el-Furkânu’1-Hakk” ismi bile H›ristiyanlar taraf›ndan çok
ustal›kla seçilmiﬂ, Kur’an için kullan›lan bir kelime-

den yani ‹slam dünyas›n›n özüne ait olan bir kelimeden al›nm›ﬂt›r.. Bu çal›ﬂmada “el-Furkânu’1Hakk” adl› kitap de¤erlendirilecektir.
Nüzulünden günümüze kadar, Kur’an’a karﬂ›
ortaya at›lan birçok yalan ve iftiralar› tarih kaydetmiﬂtir. Tarih boyunca her din mensubu kendi zaviyesinden olaya bakarak karﬂ› tarafla ilgili reddiyeler kaleme alm›ﬂt›r. Hem ‹slam topraklar›nda yaﬂayan hem de di¤er ülkelerdeki H›ristiyan bilginleri,
‹slam’› tenkit eden ve kendi dinlerini savunan eserler yazm›ﬂlard›r. Bunlar›n en dikkat çekenleri; S.
Jean Damescene (675-750), The-odore Ebu Kurrâ
(750-825) Timothee I (728-823), Nicetas de
Byzance (842-912), Ro-bert de Keton (XII. As›r),
Alexandre du Point (XIV. As›r), Nicolas de Cuse
(XVI. As›r), Volter (XVIII. as›r) ve di¤erleridir1. Bu
yazarlar›n ‹slam hakk›nda kaleme ald›klar› eserlerin ana konusunu hâﬂâ ‹slam’›n sahte oluﬂu, Hz.
Peygamber efendimizin hasta oldu¤u, gerçek peygamber olmad›¤›, Kur’an’›n Allah’›n de¤il de (hâﬂâ) ﬂeytan›n kitab› oldu¤u vs. gibi akla mant›¤a
s›¤mayan iftiralar ve ön yarg›lar oluﬂturmaktad›r..
Nitekim bu çal›ﬂmam›z› konu olan “el-Furkanu’1-

Hakk” isimli uydurma kitap, bu olumsuz bak›ﬂ›n
ve art niyetin en canl› örne¤idir. Vahiy ürünü oldu¤u iddia edilen bu uydurma kitap, Kur’ân’› taklide
çal›ﬂm›ﬂt›r. Çünkü Kitap incelendi¤inde görülece¤i
üzere birçok pasaj, Kur’ân’ da yer alan kelimelerin
tersyüz edilmesiyle oluﬂturulmuﬂtur.
Bu makalede biz, ad› geçen kitab›n yaz›lma
sebebi, kimler taraf›ndan yaz›ld›¤›, özellikleri ve
Kur’an’›n hangi ayetlerinden istifade edilerek haz›rland›¤›n› ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.

tap yazd›rma meselesidir. Bu kitab›n ismi “el-Furkânu’l-Hakk”t›r (Gerçek Furkan). Yap›lan araﬂt›rmalara göre Kitap, Arapça olarak yaz›lm›ﬂ, daha
sonra ‹ngilizce-ye tercüme edilmiﬂtir. ‹ngilizce nüshan›n üzerinde Omega 2001 P.O.BOX 293627
Sac-ramento, CA 95820 ifadeleri yer almaktad›r.
Orijinal dili Arapça olup daha sonra “The True Furqan” ad›yla da ‹ngilizceye tercüme edilmiﬂtir5.
Ad› geçen kitap, ﬂu ana kadar Kur’ân’a yap›lmaya çal›ﬂ›lan sald›nlann en tehlikelisi olarak ka-

YEN‹ B‹R EVANJEL‹K HIR‹ST‹YAN
TAKT‹⁄‹: UYDURMA KUR’AN
“EL-FURKÂNU’L-HAKK”
Mezkur eseri de¤erlendirmeye geçmeden önce Baz› Bat›l›lar›n, Müslümanlar› dinlerinden uzaklaﬂt›rmak için birinci derecede Kur’ân’in tahrif veya yok edilmesinin gere¤ine inand›klar› için bu konuda mesai harcad›klar›n› da belirtmemiz gerekir.
Mesela ‹ngiliz Eski Baﬂbakan› William Evvart
Gladstone ﬂöyle demiﬂtir: “Kur’ân Müslümanlar›n
elinde oldu¤u müddetçe Avrupa Do¤uya hâkim
olamayacakt›r”2.
Cezayir’i iﬂgal edip halk› sömüren Frans›zlar›n
hâkimi, yine Kur’ân’›n Müslümanlar üzerindeki etkisini anlam›ﬂ olmal› ki, “Cezayirliler, Kur’ân okuyup, Arapça konuﬂtuklar› müddetçe onlara galip
gelmemiz mümkün de¤ildir”3 diyerek, Kur’ân’›n
Müslümanlar üzerindeki etkisinin büyüklü¤üne
iﬂaret etmiﬂtir.
Avrupal›lar, Müslümanlar›n ‹slam tedrisat›
gördükleri ciddi e¤itim kurumlar›n›n bile olmas›n›
hazmedememiﬂlerdir. M›s›r, ‹ngiliz iﬂgali alt›nda
bulundu¤u bir s›rada oraya gelen Lord Cromer ﬂunu söyleyebilmiﬂtir: “Üç ﬂeyi; Kur’ân’›, Kâbeyi ve
Ezheri y›kmaya geldim”4.
Bat›’n›n Müslümanlar üzerinde uygulamaya
çal›ﬂt›¤› çok tehlikeli olaylardan biriside yeni bir ki-

1 Bu konuda geniﬂ bilgi için bkz. Ömer Faruk Harman, “H›ristiyanlar›n ‹slâm’a Bak›ﬂ›”, Asr›m›zda H›ristiyan-Müslüman Münasebetleri, ‹lmî Neﬂriyat, ‹stanbul 1993, s. 95-110.
3 er-Rûmî, a.g.e., s. 442
4 er-Rûmî, a.g.e., s. 442.
5 C.S. Arthur Islam’s Holly Book http://jmm.aaa.net.au/articles/41.htm 28 May 1999.
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2 er-Rûmî, a.g.e., s. 442

bul edilmektedir. Yazarlara göre bu kitap; Müslümanlara, Kur’ân’a karﬂ› yap›lan bir nazireyi gösterecek ve getirdi¤i yeni ö¤retilerle onlar›, kitaplar›
hakk›nda temelinden sarsacak! ve böylelikle mukaddes kitaplar› için yeni bir temel, dayanak arama peﬂine düﬂürecektir!6. Bkz. Fehd b. Abdirrahman er-Rûmî, Menhecu’l-Medreseti’l-Akliyyefi’tTefsir, Beyrut, 1981, s. 442
Ad› geçen kitap piyasaya ç›kar ç›kmaz H›ristiyan internet siteleri hemen onu yay›nlamaya ve
reklâm›n› yapmaya baﬂlam›ﬂlar ve kitab› öven
makaleler kaleme alm›ﬂlard›r. Nitekim C. S. ARTHUR “islam’s Holly Book” adl› makalesinde ﬂunlar› söylemektedir: 1400 y›ldan fazla bir zamand›r Kur’an’a ve onun iddialar›na verilen cevaplar
hep korkularak yaz›l›rd›. Fakat ﬂimdi Müslümanlar›n kitaplar› Kur’ân, “el-Furkân’u’1-Hakk” vas›tas›yla gerçek bir tahaddiyle (meydan okunmayla) karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Bu kitap Kur’ân’›n üslubuna ve belagatine da denk say›labilecek seviyededir. Hatta Kur’ân’da gelen ö¤retileri de aﬂmaktad›r. Daha sonra “el-Mehdi” kot ismiyle kitab›n yay›n ve yürütme kurulunda yer alan kiﬂiden ﬂunlar› nakleder: Say›lan bir milyar› aﬂan ve
39 ülkeye da¤›lan Müslüman dostlar›m›z, ‹ncil’in
do¤ru mesaj›n› alamam›ﬂlard›r. ‹ﬂte bu kitap onlara bu mesaj› iletecektir. Ayn› ﬂahs›n ﬂöyle dedi¤i de nakledilmektedir: “ﬁu ana kadar hiç kimse
Kur’an’a meydan okumaya cesaret edemedi.
Çünkü böyle bir ﬂeye kalk›ﬂanlar hemen cezaland›r›ld›, kafalar› kopar›ld› veya sürüldüler.” Yay›nc›lar kitab›n gayesini ﬂöyle aç›klamaktad›rlar: Biz,
Mesih’in davetini yaymak üzere ‹slam ülkelerine
girmek için kolay bir yol bulamad›k. Öyle ki bu
gaye u¤runa sa¤l›k konusunu, okullar›, kitaplar›,
filmleri ve di¤er birçok yöntemleri kulland›k, ancak baﬂar›l› olmad›k. Çünkü bu yollar›n hiçbiri,
Müslümanlara, H›ristiyanl›¤›n anlat›lmas› konusunda yeterli düzeyde etkili olamam›ﬂt›. Kullan›lan klasik yöntemler baﬂtan sorunlar taﬂ›yordu.
Öyle ki Müslümanlar›n anlayabilece¤i düzeye sahip Arapça bir Kitab-› Mukaddes’in çevirisi bile
yoktu. Çünkü onlar belagat ve fesahat ehlidirler.
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6 C.S. Arthur Islam’s Holly Book
http://jmm.aaa.net.au/articles/41.htm 28 May 1999.
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Onlar dilleriyle övünürler. Dolay›s›yla H›ristiyan
ö¤retilerinin özellikle Arapça konuﬂan Müslümanlara rahatça ve etkili ﬂekilde hitap edebilece¤i bir arac›n bulunmas› gerekliydi. ‹ﬂte bu noktada The True Furqan baﬂl›kl› kitap haz›rlanarak
devreye sokuldu.
Kitab› derleyene göre bu eser, sözüm ona her
yönüyle Müslümanlar›n kutsal kitab› Kur’an’›n
tüm özelliklerini içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Nesir
ve ﬂiir ﬂeklinde yaz›lm›ﬂ, saf, klasik Arapça ile oluﬂturulmuﬂtur. Üslup ve ak›c›l›¤›na dikkat edilmiﬂtir.
Hatta -ona göre- güya Kur’an’da var olan 100
gramatik hata el-Furkân’u’1-Hakk’da bulunmamaktad›r. Ayr›ca yazara göre bu kitap köklü hakikatler içermekte olup, ﬂaka ve alayla herhangi bir
iliﬂkisi yoktur7. Ancak ad› geçen kitab› gramer yönünden inceleyen baz› Arap araﬂt›rmac›lar›, kitapta birçok gramer hatas›n›n bulundu¤unu tespit etmiﬂlerdir.
Konuyla ilgilenen yorumcular, Amerika raporlar›nda ﬂunlann üzerinde duruldu¤unu söylemektedirler: Son olaylar (11 Eylül, 2001) aç›kça
ﬂunu göstermiﬂtir ki, art›k onlar›n yani Müslümanlar›n Kur’ânlar›na karﬂ› savaﬂ ilan edilmelidir. Ve
bu savaﬂa, yüce Mesih’in ve kurban edilmiﬂ Musa’n›n milletinden, genç, yaﬂl›, çocuk, kad›n herkes kat›lmal›d›r. Çünkü art›k o günahkâr ﬂerli insanlardan dünyay› kurtarman›n savaﬂtan baﬂka
yolu kalmam›ﬂt›r. Ayn› kaynaklar ﬂunu da ilave etmektedir: Ortado¤u’da Amerikan ve ‹srail askerleri Yahudi ve Mesih’in sanca¤›n› dalgaland›rmak
için, halk deste¤ini de ald›ktan sonra harekete
baﬂlamal›d›rlar ve ‹srail mutlaka o geri kalm›ﬂ milletlerden ölülerinin intikam›n› almal›d›r.

2. Bu Uydurma Kitab›n Yazarlar›
Kitab›n önsözünde, yaz›mla sorumlu tutulan
kuruldan oluﬂan iki kiﬂi, kendilerini “es-Safiyy”
ve “el-Mehdî” kot isimleriyle sunmuﬂlar, adlann›
aç›kça belirtmemiﬂlerdir. Ancak araﬂt›rmac›lar›n
belirtti¤ine göre kendisini “el-Mehdi” diye isim-

Adı geçen kitap
piyasaya çıkar çıkmaz
Hıristiyan internet
siteleri hemen onu
yayınlamaya ve
reklâmını yapmaya
başlamışlar ve kitabı
öven makaleler kaleme
almışlardır.
lendiren ﬂahs›n Filistin kökenli Amerikal› Rahip
Anis Shonosh’tur.
Bu ﬂah›s Filistin’in Nas›nye kentinden Amerika’ya göç etmiﬂ, daha sonra orada Mi-sisipi Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirmiﬂ, teoloji alan›nda mast›r yapm›ﬂt›r. ‹ki alanda doktora yapt›¤› görülmektedir. Bunlardan birincisi yine teoloji
alan›nda; ikincisi ise din felsefesi üzerinedir.
Anis Shorrosh’un en önemli özelli¤i evanjelist bir H›ristiyan olmas›d›r. Hatta onun ad›na kurulu olan “The Anis Shorrosh Evangelistic Association” ad›nda bir misyoner teﬂkilat› da mevcut.
Bu ﬂah›s 11 Eylül 2001 sald›r›lanndan iki gün
sonra Amazon sitesinde gerçek kimli¤ini aç›klam›ﬂt›r. ABD’de ‹slam’a ve Müslümanlara karﬂ›
mücadeleyi temel u¤raﬂ› kabul ederek Amerika’da ‹slam’›n yükselmesi konusunda uyar›da bulunmak için halka aç›k toplant›lar düzenlemiﬂtir.
Shorrosh’a göre bu kitap sitili, dili ve içeri¤i hususunda Kuran’a meydan okumaktad›r. Ayn› ﬂah›s Müslümanlar›n 20 y›l içerisinde Amerika’ya
hâkim olmak için 20 maddeden oluﬂan bir plan
haz›rlad›klar›n› ve bu planlar›n›n neler oldu¤unu
bir makalesinde belirtir ve ﬂöyle der: “‹ﬂte ben
2020 y›l›ndan önce Müslümanlann Amerika’ya
hâkim olmak için çizmiﬂ olduklar› planlar› aç›klayarak bir analiz de bulunuyorum. 8
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7 Es-Sad›k Beﬂir Nasr, el-Furkanu’l-Hakk, Sahifet Libya el-Yevm, 17 Haziran,, 2005, Bkz.

Ayn› ﬂah›s Houston Üniversitesinde kin ve
nefret dolu bir konferans vermiﬂ ve bu konuﬂmas›nda Müslümanlar›n toptan imha edilmesini
Amerika hükümetine önermiﬂtir. Çünkü ona göre
‹slam, terör ve kan ak›tma dinidir. Kur’ân ise terörün kayna¤›d›r. Terörü yok etmek için Kur’ân’› ortadan kald›rmak gerekir. O, bu ifadelerle de yetinmemiﬂ Amerika hükümetinden; Müslümanlar›
Amerika’dan kovmaya ve di¤er bütün Müslümanlar› Ortado¤u’da bir araya getirmeye, sonra tümü-

ﬂünce kuruluﬂunca yay›mlanan ve Smith Richardson Vakf›’n›n finanse etti¤i “Sivil Demokratik ‹slam: Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler” baﬂl›kl› çal›ﬂmada verildi¤ine iﬂaret etmiﬂtir. Hatta baz›lar›na
göre bu çal›ﬂma, bizzat ABD yönetiminin direktifleri do¤rultusunda haz›rlanm›ﬂt›r.

3. el-Furkânu’1-Hakk Adl› Kitab›n
Yaz›lma Sebebi
Bu gibi çal›ﬂmalar›n altyap›s›n› çeﬂitli siyasî veya ekonomik ç›karlar›n oluﬂturdu¤u kuvvetle
muhtemeldir. Aynca misyonerlik çal›ﬂmalar› da bu
gibi çabalara h›z veren amillerden say›labilir. Çünkü kitab›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda baﬂtan sona H›ristiyan Ö¤retileri ve teolojisinin yer ald›¤› görülmektedir.
Esas gaye Kur’ân’›n uydurma bir kitap oldu¤unu savunmak ve Müslümanlara güya yeni bir
mukaddes!!! kitap sunmakt›r. Ayr›ca Kur’ân’›n
içeri¤i hususunda Müslümanlar› ﬂüpheye düﬂürerek, Amerika ve di¤er Avrupa ülkelerinde ‹slam’›n
geliﬂmesini ve Müslümanlar›n say›s›n›n ço¤almas›n›n önüne geçmektir.

nün üzerine atom bombas› atarak yok etme önerisinde bulunmuﬂtur. Ayr›ca kendisinin her cumartesi gecesi ‹slam ve Müslümanlar›n yok olmas› için
Allah’a dua etti¤ini söylemiﬂtir9.
Ancak böyle bir çal›ﬂmay› baz› fertlerin meydana getirdi¤ini düﬂünmek eksik bir de¤erlendirmedir. Biz, bunlar›n arkas›nda gizli kuruluﬂlar›n oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Nitekim Kuveyt’te yay›mlanan haftal›k “el-Muctema” dergisi, bu uygulaman›n sinyallerinin, Amerikan Savunma Bakanl›¤›
(Pentagon) için çal›ﬂan Rand Corperation adl› dü-
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Yap›lan tahmin ve yorumlara göre ABD’de
Evangelistler, 11 Eylül sald›nlar›n›n Müslümanlar›n
üzerine y›k›lmas›ndan sonra Amerika’n›n, terörün
köklerinin kurutmak için Afganistan’› ve daha
sonra çeﬂitli bahanelerle Irak’› iﬂgal etmesi, Bush
yönetiminin Büyük Ortado¤u Projesini hayata geçirme plan›n› gündeme getirmiﬂtir. ‹ﬂte bu çerçevede yeni bir kutsal kitap haz›rl›¤› içerisine girilmiﬂ
ve ad› geçen kitab›n Kur’ân’› Kerim yerine Arap ve
‹slam ülkelerinde 21. yüzy›l›n mukaddes kitab› olmas› düﬂünülmüﬂtür10.

4. el-Furkanu’1-Hakk Adl› Kitab›n
Bölümleri
Ad› geçen kitap, 366 sayfa, 77 bölümden
(sure) oluﬂmakta ve her bölüme teslisi (H›ristiyan
üçlemesini) içeren bir ifadeyle baﬂlamaktad›r. Her
bölüm birkaç sözde ayetten müteﬂekkildir. Bunlar,

9 Salah Abdulfettah, el-Haldi, Sah›fetu ehbâri’l-Halic el-Bahrayiniyye, 1.6. 2004.
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Kitab›n on bir ana bölümü, Kur’ân’da yer alan
surelerle ayn› isimleri taﬂ›maktad›r. Mesela; el-Fatiha, en-Nûr, el-Kadr, el-Müminin, en-Nisâ, et-Talak,
el-Mâide gibi. Di¤erlerinden bir k›sm›n›n isimleri ise
yine Kur’ân’dan esinlenerek konulmuﬂtur. Çünkü
benzeri kavramlar Kur’ân’da yer almaktad›r. ez-Zevâc, et-Tuhr, el-Mîzân, eﬂ-ﬁehîd bunlardan bir kaç›d›r. Baz› bölümler, Müslümanlar› aﬂa¤›layan
ve onlara hakaret eden isimlerden
seçilmiﬂtir. Mesela, el-Makirun (komplocular), elMufterun (uydurmac›lar), el-Muharridun
(k›ﬂk›rt›c›lar), elKafirun (inkarc›lar), el-Müﬂrikûn (putperstler).
Ad› geçen kitaptaki
konular›n bir
k›sm›n› serdetmeye geçmezden önce
ﬂunu özellikle belirtmeliyiz ki, kitab›
yazanlar, kitap metninin sözüm ona “al-Safiyy’”e vahiy yoluyla verildi¤ini iddia etmektedirler. Nitekim Tenzil suresinde ﬂu ifadeler yer almaktad›r:

5. el-Furkânu’l-Hakk Adl›
Uydurma Kitab›n Muhtevas›
Ad› geçen kitap bir önsöz, besmele, yetmiﬂ
yedi sure ve bir hatimeden oluﬂmaktad›r. Metodu
normal bir telifi and›rmaktad›r. Önsözde ﬂu ifadeleri görmekteyiz: “Özellikle Arap ümmetine, genelde ‹slam dünyas›na; her ﬂeye gücü yeten Allah
‘in rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. ‹nsan gönlünün derinliklerinde samimi imana, iç huzura,
manevi özgürlü¤e, ebedi yaﬂama özlemler bulunmaktad›r. Biz, tek ve biricik Tanr›’ya imanla,
okuyucular›n ve dinleyenlerin o
ﬂevk ve özlemlere “Gerçek
Furkan “ vas›tas›yla yol
bulacaklar›na inan›yoruz.”
“‹nsanlar› yaratan, bu semavi bereketleri,
›rk, renk, cinsiyet, dil, kök,
millet veya
din
ayr›m›
yapmadan
nura ihtiyac›
olan her insana
sunmaktad›r. Allah, bu gezegenin
üzerinde yaﬂayan
her nefse büyük önem
vermektedir.

“Biz, el-Furkanu’l-Hakk’› vahy olarak indirdik.
Onu, muciz bir kelam olarak, apaç›k Arapça bir lisanla tebli¤ etmesi için Safi’mizin (seçti¤imizin)
kalbine yerleﬂtirdik”.

Yaz›m, tercüme ve yay›ndan sorumlu kurul “es-Safiyy” ve “elMehdî” Önsözden sonra Besmele gelmekte, tevhidi ve teslisi birbirine kar›ﬂt›ran ve net bir Tanr›
inanc›n› ortaya koyamayan ifadelere yer verilmektedir. Dolay›s›yla bu kitapta da H›ristiyanl›kta
var olan inanç kapal›l›¤› sürüp gitmektedir.

Görüldü¤ü gibi yukar›daki pasaj adeta
Kur’ân’›n birkaç ayetinden intihal edilmiﬂ daha
sonra bir araya getirilmiﬂtir11. Dolay›s›yla yukar›daki pasajlar›n hiçbir orijinalli¤i söz konusu de¤ildir. Bilakis taklit ve intihalden ibarettir.

Daha sonra kitapta sözde Fatiha suresi yer almaktad›r: Bu surede tövbe üzerinde durulmakta
“Cennet’in kap›lar› tövbe edenler için aç›kt›r” ﬂeklinde bir ifade bulunmakta ve ﬂöyle denmektedir:
Bu kitap,”kullar›m›zdan sap›tanlar ve tüm insanla-
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1,2,3,4 ﬂeklinde numaralanm›ﬂt›r. Yani ﬂematik
yap› Kur’ân’a benzetilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve kitab›n
bölümlerine sure ad› verilmiﬂtir.

ra bir mesaj taﬂ›maktad›r.” Sap›tanlardan maksad›n Müslümanlar oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu sözle vahiy kitab›n›n bütünüyle içeri¤ini
bozarak tan›tmak imkâns›zd›r. Tümüyle incelendi¤inde görülece¤i üzere bu kitab›n en önemli gayesi Kur’ân’›n helal dedi¤ine haram, haram dedi¤ine
helal demektir. Örne¤in Kur’ân dört haram ay oldu¤undan bahseder ve bu aylara sayg› gösterilmesini; savaﬂ ve benzeri ﬂeylerin bu aylarda yap›lmas›n› yasaklar12.
Ancak ad› geçen kitap belki de Ramazan
ay›nda da Müslümanlara sald›rmak için böyle bir
ﬂeyin uydurma oldu¤unu Allah’a iftira ederek
anlat›r. Kald› ki onlar›n Irak, Afganistan ve F›litsinde Ramazan ay›nda yapt›klar› katliamlar, haram aylara sayg›lar›n›n olmad›¤›n› göstermiﬂtir.
Selam (bar›ﬂ) diye isimlendirilen surede ﬂunlar›
okuyoruz: “Siz yalan olarak bize, bizim haram
ayda savaﬂ› yasaklad›¤›m›z iftiras›nda bulundu-
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nuz. Sonra biz, haram k›ld›¤›m›z›n hükmünü
nesh ettik (kald›rd›k) ve bu ayda büyük bir savaﬂ
helal k›ld›k.
Kitab› yazanlar,Müslümanlar›n, küfürle iman›
de¤iﬂtirdiklerini, böylelikle de sap›tt›klar›n› iddia
ederler. Kitab›n iman adl› beﬂinci suresinin son
ayetinde ﬂunlar› görmemiz mümkündür: “Ey ‹nsanlar! Siz ölüler idiniz. Biz sizi ‹ncil’i’l-Hakk’in kelimsiyle dirilttik... Sonra sizi el-Furkanu’l-Hakk’in
nuruyla (yeniden) diriltece¤iz. Fakat (onlar) iman›
küfürle de¤iﬂtirdiler ve böylelikle do¤ru yoldan
sapt›lar ve onlar›n iddia ettikleri onlar› nas›l yüzüstü b›rak›p kayboldular.”
Görülece¤i üzere yukar›daki pasaj, Bakara,
108 ayeti ile, En’am, 24 ve 94. ayetlerinden az
farklarla oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kur’ân Ehl-i Kitab’›n Tevrat’›n baz› ayetlerini
de¤iﬂtirdi¤inden bahseder, (bkz. Ma-ide, 41) Bu
ifade ad› geçen kitab› yazanlar›n zoruna gitmiﬂ ol-

mal› ki bunu tenkit etmekten geri durmam›ﬂlar ve
Mesih adl› surede buna yer vermiﬂlerdir: “Siz, ‹ncil’in bir k›sm›n›n de¤iﬂtirildi¤ini iddia ettiniz ve bu
sebeple (onunla amel etmeyerek) ona s›rt döndünüz, arkan›za att›n›z”.
Kur’ân “‹say› öldürmediler ve asmad›lar. Fakat onlara öyle gösterildi... “(Nisa, 156) buyurmaktad›r. Ancak ad› geçen kitap durumun böyle
olmad›¤›n›, ‹sa’y› bedeni olarak gerçekten çarm›ha
gerdiklerini “es-Salb” suresinde çok kesin ifadelerle anlat›r: “Meryem o¤lu ‹sa el-Mesih ‘i, tam bir
insan olarak çarm›ha gerdiler. Onu kesin olarak öldürdüler”.

ler 1531 de çok evlili¤i tasvip ettiler. Mormonlar
da çok evlili¤e sadece izin vermekle yetinmeyip
onu “mukaddes ve ilahi bir nizam” olarak kabul
etmiﬂlerdir. Di¤er H›ristiyanlar aras›nda çok kad›nla evlenme yasa¤› sonraki dönemlerde baﬂlam›ﬂt›r13.
el-Furkân’ul-Hakk yazarlar› Kur’ân-› Kerim’de
yer alan Necm suresini de çarpt›rmaktan geri kalmam›ﬂlard›r. ‹ddiaya göre Hz. Peygamber, Kureyﬂ
Kabilesini kendi saflar›na çekerek kendisine ve arkadaﬂlar›na yap›lan eziyetlerin önüne geçmek için

el-‹’câz adl› surede çokça Kur’ân’dan iktibaslar
yap›ld›¤› görülmektedir. Özellikle Kur’ân’›n insanlara meydan okumas›yla alakal› ‹srâ, 88 ayetinin çarpt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› çok dikkat çekici ve kopyac›l›¤›n
hangi boyutlara ulaﬂt›¤›n› göstermesi aç›s›nda ibret
vericidir. ‹’câz suresinin 13. ayeti ﬂöyledir “Andolsun, ‹nsanlar ve cinler onun bir ayetinin benzerini
getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine destek olsalar, yine onun nurundan bir parça veya onun sevgisinden bir nefha getiremezler”.

Yahudilikteki kadar
yaygın olmasa da
Hıristiyanlıkta da çok
kadınla evliliğe müsaade
eden bazı gruplar
bulunmaktadır.

et-Tuhr suresi 12. ayette çok evlilik zina olarak nitelendiriliyor. ‹fade ﬂöyledir: “‹ftira olarak
“Zinaya yaklaﬂmay›n. Çünkü o, son derece çirkin
bir iﬂtir ve çok kötü bir yoldur” dediniz—Ancak ikiﬂer, üçer, dörder olmak üzere (kad›nlar›) nikahlayarak veya sahip oldu¤unuz cariyelerle (evlenerek)
iﬂlenmesini emrettiniz”.

Ku-reyﬂ’le sulh yapmak istiyordu. Bundan dolay›
da Necm suresine putlar› öven baz› ilavelerde bulunmuﬂtur. Onlar bu iddialar›yla Hz. Peygamberin,
davetinde sad›k kalmad›¤›n› vurgulamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Öncelikle ﬂunu vurgulamal›y›z ki, onlar›n bu iddias› yüce Peygamberimize büyük bir iftirad›r. Çünkü böyle bir durum mutemed kaynaklar›m›zda yer almamaktad›r14.

Görüldü¤ü gibi bu ifadeler büyük ithamlar
taﬂ›makta ve bu kitab› yazanlar›n kendi dinleri
hakk›ndaki cehaletlerini de ortaya ç›karmaktad›r.
Çünkü çok kad›nla evlenme ruhsat› sadece
Kur’ân’›n benimsedi¤i bir ilke de¤ildir. Mesela yahudilikte çok evlili¤i yasaklayan bir hüküm yoktur.
Özellikle yahudili¤in ilk dönemlerinde çok yayg›n
oldu¤u görülmektedir.
Yahudilikteki kadar yayg›n olmasa da H›ristiyanl›kta da çok kad›nla evlili¤e müsaade eden
baz› gruplar bulunmaktad›r. Mesela Anabaptist-

Bu konudaki iftiralar› uydurma kitaplar›nda
ﬂöyle yaz›l›d›r: “Ey kullar›m›zdan kafir olanlar!.
Sizin öncünüz sapt› ve azd›. O nefis arzusuyla
konuﬂmad›. O, vahy ( edilen) iftira bir vahyidir.
O, cehren küfrü seslendirdi de “Lat ve Uzza ‘ya
ve di¤er üçüncüsü Me-nat’a ne dersiniz. Onlar
yüce ku¤ulard›r. Onlar›n ﬂefaati umulur” ﬂeklinde okudu”.
Görüldü¤ü gibi yukar›daki pasajlar Kur’ân’›n
Allah (c.c.) vahiy de¤il, iftira oldu¤unu iddia et-

13 Eski Aiht, (II. Samuel, (5/13,1. Krallar, 11/3)
14 Bu konuda geniﬂ bilgi için bkz. Hasan Elik, Kur’ân’›n Korunmuﬂlu¤u Üzerine, ‹lahiyat Vakf› Yay. ‹st. 1998, s. 85-118.
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mekte ve onun eﬂsiz üslubu kopyalanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ancak böyle bir durum sadece bunlar›n
iﬂi de¤ildir. Çünkü benzeri durumu sadru’l-‹slam’da Kur’ân’a nazire yazd›¤› bilenen ve yalanc›
peygamberlik iddias›nda bulunan Müseylime’de
de görmek mümkündür15. O da kendisine gökten
rahman ad›nda bir mele¤in vahiy getirdi¤ini iddia
etmiﬂ16, Kur’ân’›n baz› sure ve ayetlerini kopyalamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
el-Furkânu’1-Hakk kitab›n›n yazarlar›, mensup olduklar› H›ristiyan düﬂüncesiyle evlili¤in meﬂru ﬂartlarda sona erdirilmesine karﬂ› da olumsuz
bir tav›r tak›nmaktad›rlar. H›ristiyanl›kta evlilik ruhlar›n birleﬂmesi mukaddes bir rab›ta anlay›ﬂ›na dayand›¤› için, bu rab›tan›n insanlar arac›l›¤›yla sona
erdirilmesi kilise taraf›ndan kabul edilmemiﬂtir. Bu
nedenle H›ristiyanlar evlili¤in hayat boyu süren bir

taahhüt oldu¤unu savunurlar. Hayatta oldu¤u sürece kad›n›n boﬂanmas› ve tekrar evlenmesini
onaylamad›klar›ndan, evlili¤in sona ermesi ancak
ölümle mümkün olur17. Yeni Ahitte “kan ile kocan›n tek bir beden haline geldi¤i ve art›k ayr›lmalar›n›n mümkün olmad›¤›” ﬂeklinde bir ifade yer
almaktad›r18. Buna göre boﬂan›p baﬂkas›yla evlenen eﬂ zina etmiﬂ olmaktad›r19. Beklide bundan
dolay› ad› geçen kitapta ﬂu ifadeler yer almaktad›r:
... “Kim boﬂanm›ﬂ kad›nla evlenirse zina etmiﬂ
olur. Onun bu eylemi küfür ve fücurdur”
‹slam ise bu konuda gayet mutedil bir yol izlemiﬂ ve boﬂanmay› “Helallerin en sevimsizi saymas›na”20 ra¤men bun ruhsat vermiﬂtir. Çünkü
hayat çekilmez bir duruma geldi¤inde ayr›lman›n
insan f›trat›na daha uygun oldu¤unu her akl-i selim de kabul eder. Bu art niyetli yazarlar, ikinci

15 Bu ﬂah›s ve doktirini ile ilgili olarak bkz. Bahriye Üçok, ‹slam’dan dönenler ve Yayan›c› Peygamberler, M. E. Bas›mevi,
‹st. 1982, s. 88-166.
16 Mustafa Sâd›k er-Râfiî, Î’câzu’l-Kur’ân ve’l-Belâgatu’n-Nebeviyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, tsz., s. 174.
17 Thomas Michel, H›ristiyan Tanr› Bilimine Giriﬂ, ‹st. 1992, s. 91.
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18 Bkz. Yeni Ahit, Matta, 19; 3-9; Markos,(10; 8-12)
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19 Bkz. Matta, 19; 9; Luka, 16; 18)
20 Bkz. ‹bn Mace, I, 650, H.no. 2018; Ebu Davud, I, 661. H.no. 2178
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dünya savaﬂ›ndan sonra Avrupa ülkelerinin medeni hukuk-ed-Dallin diye isimlendirilen uydurma surede ise ‹slam karﬂ›t› sald›r›lar iyice ﬂiddetlenmekte
ve Kur’ân’›n bahsetti¤i Allah yolunda yap›lan savaﬂlar›n gerçek olmad›¤› ve böylelikle cennet kazan›lmayaca¤›, Allah’›n böyle bir ﬂeyi emretmedi¤i
üzerinde durulmaktad›r. Müslümanlar›n yeryüzünde bozgunculuk yapt›klar› öne sürülmekte, insan neslini ve ekonomiyi harap ettikleri belirtilerek, bu Furkan adl› güya kutsal kitaba inananlara
cennet müjdesi verilmekte ve alt›nc› sözde ayette
ﬂöyle denmektedir: “Kullar›m›zdan sap›k olanlar,
savaﬂ›, ganimetleri ve zinay› bizim dilimizle emrederek geldiler; bunu bizim sözümüzü nesh etti¤imizi ve sünnetimizi (kanunumuzu) de¤iﬂtirdi¤imizi
(zannederek) yapt›lar. Halbuki inkarc›lar bizim sözümüz için bir nesh ve kanunumuz için de bir de¤iﬂiklik asla bulamayacaklard›r”.
Orucun önemi üzerinde durulan siyam adl›
sözde surenin ilk ayetinde sünnetten bir al›nt› yap›l›yor 3. ayette ise münaf›klara yani Müslümanlara hitapta bulunuluyor ve ﬂöyle deniyor “Ey kullar›m›zdan münaf›k olanlar! “Sizin orucunuz bizim
kat›m›zda karﬂ›l›ks›zd›r ve makbul de de¤ildir”
Ad› geçen uyduruk surenin sözüm ona di¤er
ayetlerinde ise Müslümanlar›n oruçlu iken düﬂ-

müﬂ olduklar› baz› hatalar dile getiriliyor. Oruç
tuttuktan sonra t›ka basa yemek yedikleri yeriliyor ve bedenlerini boﬂuna yere yorduklar›n›, çünkü onlar oruçlu olduklar›n› insanlara göstermek
için yüzlerini sarartt›klar› ve ast›klar› böyle bir ﬂeyin münaf›kl›k alameti oldu¤u iddia ediliyor ve
gerçek orucun; aç olsun tok olsun kötülüklerden
uzak olarak kalbin ve dilin orucu oldu¤u üzerinde duruluyor.
“el- Enbiyâ suresinin on sekizinci ifadesinde
Hz. Peygamber (s.a.v) çok iftirac› ve kovulmuﬂ
ﬂeytan›n elçisi olarak anlat›lmakta ve Müslümanlar kafirler olarak nitelenmektedir : “Kullar›m›z›,
inkar›n› kan›tlar›ndan anlad›klar›, eylemlerinin
sonuçlar›ndan tan›d›klar› iftirac› peygamberden
uyard›k, sak›nd›rd›k. Onlar, onun yalan›n› ve apaç›k büyüsünü aç›¤a ç›kard›lar. Zira o, inkarc› bir
toplum için (gönderilmiﬂ) kovulmuﬂ ﬂeytan›n elçisidir”. Bu uydurma kitaptaki Hz. Peygamber
efendimize yönelik iftirac› tav›r, genel H›ristiyan
inanc›n›n Hz. Muhammed (s.a.v) ve ‹slam’a kusulan kinin ve nefretin farkl› bir tezahürü olarak de¤erlendirilmelidir.
Kitab› yazanlar herhalde Müslümanlar›n bir
araya gelerek eda etmiﬂ olduklar› cemaatle k›l›nan
namazdan korktuklar› için mi, bilinmez; d›ﬂar›da
cemaatle k›l›nan namazlar›n caiz olmad›¤›n›, buna
riya kar›ﬂt›¤›n› iddia etmektedirler: Mesela “salat”
suresinde ﬂu ifadeleri okumaktay›z: “Mescidlerde
ve cadde kenarlar›nda insanlar›n kendilerini görmeleri için riya olarak namaz k›lanlar var ya; onlar
gerçekten münaf›klard›r. Gerçekte onlar namaz
k›lm›yorlar”.
Daha önce de ifade etti¤imiz gibi bu kitab›n
ana gayesi Müslümanlara, onlar›n kitaplar›na ve
mukaddesat›na hakaret etmektir. Nitekim uydurma Ta¤ut Suresinde Müslümanlann ta¤uta
(ﬂeytan, nefis, sihirbazlar, putlar) uyduklann› ve
böylelikle derin çukurlara yuvarland›klar› iddia
ediliyor.
Nesh suresinde yine Kur’ân’dan al›nt›lar yap›lmakta ve neshle ilgili ayetler eleﬂtirilmektedir. 12.
ayette ise Kur’ân’›n tahaddi ile ilgili (Hud, 13) ayetinin uydurma oldu¤u iddias›na gidilmektedir.
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Kitabı yazanlar
herhalde
Müslümanların
bir araya gelerek
eda etmiş oldukları
cemaatle kılınan
namazdan korktukları
için mi, bilinmez;
dışarıda cemaatle
kılınan namazların caiz
olmadığını, buna riya
karıştığını iddia
etmektedirler.

el-‹ncil suresi, kullar›m›zdan sap›k olanlar ifadesiyle baﬂlayan birinci ayette Kur’ân’›n Maide suresi 47. ayeti örnek olarak getiriliyor ve Müslüman‹ar›n ‹ncil ile amel etmemeleri ikinci ayette tenkit ediliyor.
Surenin di¤er pasajlannda yine Kur’ân ayetlerinden ‹ncil hakk›ndaki ifadeler serde-dilmekte ve
Müslüman‹ann bunlan uygulamad›¤›na yer verilmekte ve adeta Müslümanlardan, Kur’ân’› birak›p
‹ncil’i hayatlar›nda uygulamalan istenmektedir.
Bu kitap, bazen de Kur’ân’›n ifadesini herhangi bir de¤iﬂime tabi tutmadan oldu¤u gibi kopyalam›ﬂt›r. Mesela kebâir suresinin birçok pasaj›nda
bu görülebilir. Ayan› surede 12. pasaj olarak yer
alan ifade ise Bakara, 171. ayetinin tam tam›na
kopyas›d›r.
Kur’ân’›n efsane ve masal oldu¤u iftiras›nda
bulunabilmek için bir de “esatir” diye bir sure uydurmuﬂlar ve adeta Kur’ân’›n bu konuda gelen
ayetini intihal etmiﬂlerdir.
Cihad›n özellikle reddedilmesi, ve Kur’ân’da
yer alan ilgili ayetlerin uydurma oldu¤u vurgulanm›ﬂ ve Allah’›n böyle bir ﬂeyi murat etmedi¤i; bunun ﬂeytan taraf›ndan uyduruldu¤u savunulmuﬂ ve
“Muharridun” (k›ﬂk›rtanlar) suresi diye de bir sure
koyulmuﬂ ve kendi siyasi emellerini desteklemek
için bütün yollar denenmiﬂtir.
Muhtedun suresi 5. ayette “Ey iman edenler
sizinle savaﬂanlarla savaﬂmay›n, kullar›m›zdan intikam almay›n, sald›rmay›n haddi aﬂmay›n Biz sald›rganlar› sevmeyiz.
7. ayette ise “Biz k›sas› farz k›lmad›k. Sizin için
k›sasta yok oluﬂ, helak oluﬂ vard›r. Umulur ki korunursunuz” pasajlar› yer almaktad›r.
Ad› geçen kitapta normal bir telif gibi sonuç
bulunmakta ve konu maddeler halinde özetlenmektedir. Bunlardan 56. maddeyi tercüme etmekle yetinece¤iz. Daha fazla bilgi isteyenleri kitaba havale edece¤iz. “Sözleﬂmeyi hak olan ‹ncil’de yeniledik ve onu size “el-Furkanu’l-Hakk”
ile hat›rlatt›k. Bu yeni ahdimizde dirilece¤iniz güne kadar yenilenme (de¤iﬂme) olmayacak”. Kim,
bizim bu ahdimize bir harf ilave ederse. Cehennem ateﬂindeki azab›n› art›r›r. Ve her kim de
bundan bir harf eksiltirse, naim cennetlerindeki
pay›n› azalt›r”
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6. Sonuç
Kitab›n göze çarpan konular›n› k›saca özetledi¤imiz bu çal›ﬂmada, bizde has›l olan kanaate
göre Kur’ân ayetlerinin tahrif edilmesiyle meydana getirilen el-Furkânu’l-Hakk” adl› kitab›n vahiy
ürünü olmad›¤›, Kur’ân’da yer al›p Yahudi ve H›ristiyanlar›n hoﬂlar›na gitmeyen hüküm ve ifadeleri de¤iﬂtirmeyi hedef edinmiﬂ, beﬂer ürünü bir
eserdir.
Dolay›s›yla bu kitap, ‹ncil’in ö¤retilirini farkl›
bir üslupla Müslümanlara ulaﬂt›rmay› hedef alan
ve 21. asr›n mukaddes kitab›!!! olmas› düﬂünülen
sahte bir çal›ﬂmad›r. H›ristiyan misyonerli¤inin son
aﬂamalar›ndan biri olarak vizyona yeni koyduklar›
“inkültü-rasyon” sürecinin bir parças›d›r.
Ad› geçen kitap hakk›nda yap›lan yorumlar,
bu kitab›n baz› kiliseler, din ve siyaset adamlar›,
hatta bizzat baz› devletler taraf›ndan desteklendi¤ini göstermektedir. Medeniyetler ittifak› için en
yüksek düzeyde gayretlerin sarf dildi¤i bu dönemde, medeniyetler çat›ﬂmas›n› teﬂvik edici bir özelli¤e sahip olan bu ve benzeri tahrik kar çabalar›n
terk edilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Bize göre bu kitab›n di¤er bir gayesi de özellikle Filistin, Afganistan ve Irak’taki ve daha sonraki zamanlarda açmay› düﬂündükleri di¤er ‹slam ülkelerindeki muhtemel direniﬂleri k›rmakt›r. Bundan dolay› da Allah’›n cihad› emretmedi¤i üzerinde çokça durulmuﬂ ve Kur’ân’daki bu tür ayetlerin
uydurma oldu¤u iddialar› ortaya at›lm›ﬂt›r. ‹slam
co¤rafyas›n› ve ülkelerin s›n›rlan de¤iﬂtirmeyi ve
hatta pek ço¤unu tarih sahnesinden silmeyi düﬂündükleri Büyük Orta Do¤u Projesi dedikleri sistemi kurabilmek için de elbette Müslümanlann
kutsal savaﬂ anlay›ﬂ›n› k›rmaya ve ortadan kald›rmaya çabalayacaklard›r.
Müslümanlara karﬂ› kin ve nefretle dolu olan
bu kitab›n, H›ristiyanlarca iddia edildi¤i gibi bar›ﬂ
kitab› olmas› da mümkün de¤ildir. Çünkü yukanda da iﬂaret edildi¤i gibi, ad› geçen bu kitap, misyoner örgütlerin ‹slam ülkeleri üzerinde oynam›ﬂ
olduklar› oyunlar›n hangi boyutlara ulaﬂt›¤›n› göstermesi bak›m›ndan dikkat çekicidir.

EKEV Dergisi, Y›l: 10, Say›: 28 (Yaz 2006)

I. Dinlerarası Diyalog
ve Misyonerlik
Faaliyetleri
Prof. Dr. Davut AYDÜZ
Sakarya Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

yle inan›yoruz ki, önümüzdeki y›llar
hoﬂgörü ve sevgi y›llar› olacak, bu
çerçevede dünyaya hem çok ﬂey verecek, hem de dünyadan çok ﬂey
alaca¤›z. B›rak›n kendi içimizdeki insanlarla, baﬂka kültürlerin, baﬂka medeniyetlerin,
baﬂka dünyalar›n insanlar›yla da kavga etmeye,
münakaﬂa ve z›tlaﬂmaya yol açan meseleler bile
bütün bütün kapanacak ve sevginin gücünü bir kere daha anlayarak herkese sevgiyle, ﬂefkatle ba¤r›m›z› açacak, herkesi kucaklayacak ve bugün dün-

Ö

yan›n en çok muhtaç oldu¤u diyalog ve hoﬂgörü
gibi en önemli bir hususu Allah’›n (c.c.) yard›m›yla
gerçekleﬂtirece¤iz.
Bilim ve teknolojinin bize sa¤lad›¤› imkânlarla
küçülerek büyük bir köy haline gelen dünyam›zda;
kiﬂiler, toplumlar, uygarl›klar aras› diyalog kaç›n›lmaz bir zorunluluk olmuﬂtur. Medeniyetlerin çat›ﬂmas› üzerine kurulan tezlerin ve geliﬂtirilen teorilerin, iki binli y›llarda itibar görmemesi için, dinleraras› diyalo¤a önem vermemiz gerekir.

Binlerce y›l süren tarih tablosuna bakt›¤›m›zda,
dinler ve inançlar aras› s›cak ve so¤uk kavgalar›n insanl›¤a felaketler ve ac›lar, nefret ve kin d›ﬂ›nda bir
ﬂey getirmedi¤i ﬂuuru her geçen gün biraz daha
kuvvetlenmektedir. En büyük sebep de birbirlerini
tan›mamalar›d›r. Küçülen dünyam›zda insanlar›n
dostça ve bar›ﬂ içinde yaﬂayabilme yollar›n›n baﬂ›nda birbirlerini yeterince tan›malar›, diyalog halinde
olmalar› ihtiyac› kendini göstermektedir.
Dinleraras› Diyalog Nedir?
Ayn› dinden kaynaklanan gruplar›n kendi aralar›nda oldu¤u gibi, farkl› dinlere mensup insanlar›n, inanç ve düﬂüncelerini zorla birbirine kabul ettirme yoluna gitmeden, birbirlerine s›cak ve hoﬂgörüyle bakabilmesi, ortak meseleler etraf›nda konuﬂabilmesi, tart›ﬂabilmesi ve iﬂbirli¤i yapabilmesi anlam›na gelmektedir.(Günay Tümer, Abdurrahman
Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1997, s.426.)

58
DİN VE TOPLUM

Di¤er bir tan›ma göre ise Dinleraras› Diyalog;
her din mensubunun, kendi dinini, oldu¤u gibi, na-
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s›l anlaﬂ›lmas›n› istiyorsa o tarzda anlatmas›, ayn›
f›rsat› muhatab› olan din mensubuna da vermesi
demektir. Herkesin en k›ymetli hazinesi sayd›¤› dinini bozmaks›z›n birlikte çal›ﬂacaklar› müﬂterek geniﬂ alanlar mevcuttur. Zaten dininden taviz vermesi hâlinde ortada diyalog kalmaz, kiﬂi –yetkisi varm›ﬂ gibi– dinini âdeta de¤iﬂtirmiﬂ olur. Diyalogda
muhtemel bir tehlike “hakikatin izafileﬂmesi”dir;
ama iﬂaret etti¤imiz tarzdaki görüﬂmede bu risk
yoktur. Herkes kendi farkl› inanc›n›n hakikat oldu¤una kesin inanmakla beraber pratik hayat›n çeﬂitli alanlar›nda öteki ile iﬂbirli¤i yapabilir.(Suat Y›ld›r›m, Dinler Ve Bar›ﬂ Sempozyumundan Geriye Kalan, Yeni Ümit Dergisi, say›.64, s.6-10)
Dinleraras› Diyalog Ne De¤ildir?
Dinleraras› diyalo¤a karﬂ› ç›kan baz› kimseler,
bundan tam olarak neyin kastedildi¤ini bilemediklerinden dolay› karﬂ› ç›k›yorlar. Onun için, dinleraras› diyalo¤un ne oldu¤u kadar, ne olmad›¤› da
önemlidir.

1. Dinleraras› Diyalog; dinleri birleﬂtirme veya
bir potada eritip “yeni bir din” üretme teﬂebbüsü
de¤ildir. Dinleraras› Diyalog; tüm farkl›l›klar› koruyarak herhangi bir zorlamaya girmeden hoﬂgörü ve
anlay›ﬂ içinde ortak meseleleri konuﬂma, müzakere
etme ve iﬂbirli¤i yollar› arama gayretidir.
2. Diyalog, ayn› zamanda bir misyonerlik ve
tebli¤ faaliyeti de de¤ildir.
3. Diyalog, bir taviz verme veya taviz koparma
hareketi de¤ildir.
4.Diyalog görüﬂmelerinde: “Siz Hz. ‹sa’ya, Hz.
Musa’ya inan›yorsunuz da Hz. Muhammed’e niye
inanm›yorsunuz?” ﬂeklinde bir soru yanl›ﬂt›r. Çünkü
diyalog görüﬂmeleri, bir bütünleﬂme toplant›lar› de¤il, diyalog toplant›lar›d›r.
Dinleraras› Diyalo¤a ‹htiyaç Var m›d›r ve
Diyalo¤un Gayesi Nedir?

Diyalo¤un bir di¤er gayesi ve hedefi de:
“Silm”e, evrensel bar›ﬂa, esenli¤e girmektir. Dinleraras› Diyalogdan söz edildi¤inde, bu deyimin anlam› çok daha geniﬂtir; o art›k yaln›zca bir fikir tart›ﬂmas›n› içermez; bununla birlikte, özellikle, farkl› din mensuplar› aras›ndaki iliﬂkiler ve en geniﬂ
anlam›nda yani, her alandaki (ahlâkî, mânevî, sos-

Türkiye’de, bilhassa son
dönemde, ülkedeki
misyonerlik çalışmaları
basında haber
yapılmakta ve çok sayıda
Türk vatandaşının
Hıristiyanlaştırıldığı öne
sürülmektedir.
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Diyalog, hem inançlar alan›nda yanl›ﬂ anlamalar› tashih, hem de evrensel bar›ﬂ› yakalamak
için bir ihtiyaçt›r. ‹nanç alan›nda yanl›ﬂ anlama ve
anlatmalara bir misal verecek olursak; H›ristiyan
Dünyas›nda yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan ve toplumlar›n anlaﬂmas›n› önleme amac›n› güden çok zararl›
bir önyarg› vard›r. Bu da, “Kâ’be’nin bir Arap panteonu (tap›na¤›) oldu¤unu, Araplar’›n ‹slâm’dan
önce 360 puta tapt›klar›n›, Resul-i Ekrem’in
(s.a.s.) di¤erlerini kald›rarak sadece en büyük bât›l tanr›ya -hâﬂâ- tap›nmay› sürdürdü¤ünü, Allah
denen bu en büyük bât›l tanr›n›n (hâﬂâ), H›ristiyanlarla müﬂterek olmad›¤›n› ileri süren meﬂ’um
ve son y›llarda özellikle îmal edilmiﬂ önyarg›d›r.
Özellikle kökeninde H›ristiyanl›k da olmayan baz›
Amerikan çevrelerinde yay›lmaya çal›ﬂ›lan ve oradan da Avrupa’ya aktar›lmaya u¤raﬂ›lan bu görüﬂe Bat›’da çok rastlan›r. Diyalo¤un birinci türü;
inançlar alan›nda bu gibi kötü niyetli ön yarg›lar
imalini önlemek içindir.

yal alanlardaki ve dünyada bar›ﬂ›n sa¤lanmas› alan›ndaki pratik iﬂbirli¤i iliﬂkileri örne¤i) iliﬂkiler söz
konusu olur. ‹slâm, H›ristiyan ve Yahudi iliﬂkileri
durumunda söz konusu olan iﬂbirli¤i tek Allah’a
inanç ve ayn› ahlakî ilkelere sahip olunmas›, insanlar ve uluslar aras›nda bar›ﬂ›n sa¤lanmas› idealini
gerçekleﬂtirmek için çaba sarf etmek temeli üzerine kuruludur.
Dinleraras› Diyalog neticesinde ﬂu problemlere
çare aran›p bulunabilir: Hayat› tehdit eden her ﬂey;
terör, savaﬂlar, sömürü, açl›k, gelir da¤›l›mlar›ndaki
eﬂitsizlikler, soyk›r›m, çocuk düﬂürme, tedavi edile-

meyen hastalar›n öldürülüp öldürülmemesi, intihar,
fizikî iﬂkenceler, psikolojik zorlamalar, köleleﬂtirme,
sürgün, zina, fuhuﬂ, insan ticareti, zor çal›ﬂma ﬂartlar› vb.
Müslümanlar Diyalogdan
Korkmal› m›d›rlar?
Hay›r, çünkü diyalogla, sevgi ve müsamaha ile
herhangi bir ﬂey kaybetmeyeceklerdir. Ayr›ca, bizim ‹slâm’dan, onun mukaddes kitab› Kur’ân’dan
ve onun en mükemmel ve en ﬂerefli temsilcisi olan
‹nsanl›¤›n ‹ftihar Tablosu’ndan (s.a.s.) asla ﬂüphemiz yoktur. Evet Müslüman olarak hiçbir ﬂeyden
endiﬂemiz olmamal›; zira biz, Kur’ân’›n ve Efendimiz’in (s.a.s.) ›ﬂ›k saçan beyanlar›n›n her derde deva oldu¤una inan›yoruz. Bu meﬂalelerle donanm›ﬂ
olanlar, dünyan›n neresine giderlerse gitsinler, kimle diyalo¤a geçerlerse geçsinler, Allah’›n inayet ve
keremiyle, hiçbir kay›plar› olmayacakt›r. Dolay›s›yla
ortada bizi herhangi bir endiﬂeye sevk edecek bir
husus da söz konusu de¤ildir.
Diyalo¤a Niçin Karﬂ› Ç›k›yorlar?
Türkiye’de, bilhassa son dönemde, ülkedeki
misyonerlik çal›ﬂmalar› bas›nda haber yap›lmakta
ve çok say›da Türk vatandaﬂ›n›n H›ristiyanlaﬂt›r›ld›¤›
öne sürülmektedir. Halbuki yap›lan çal›ﬂmalar gösteriyor ki, Türkiye’de 80 y›ll›k tarihimizde iki bin küsur kimse, 1997’den itibaren ise sadece 338 kiﬂi H›ristiyan olmuﬂtur. Bunlar da; Müslümanken H›ristiyan olanlar de¤il, ﬂimdiye kadar asl›n› gizleyip, ortam› müsait görerek, baba ve dedelerinin dinine girenler, yani as›l dinine dönenlerdir. (bkz. Aksiyon
Dergisi, 528 ve 536. say›lar) Bu yöndeki haber ve
yorumlarda ana unsur olarak, aç›k veya kapal› ﬂekilde, özellikle Fethullah Gülen Hocaefendi taraf›ndan ilk ad›m› at›lan ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› taraf›ndan sürdürülen diyalog faaliyetleri at›ﬂ hedefi haline getirilmektedir. Ülkemizde oluﬂmaya
baﬂlayan hoﬂgörü ortam›yla, içerde ve d›ﬂar›da yürütülen Dinleraras› Diyalog çal›ﬂmalar›na kimler ve
niçin karﬂ› ç›k›yor olabilir? Kanaatimize göre ancak
ﬂu kimseler karﬂ› ç›kabilir:
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1. Varl›klar›n› ve bekalar›n› çat›ﬂmada, kavgada, z›tlaﬂmada görüp kavgay› körükleyen kiﬂi ve kuruluﬂlar,
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2. Haz›ms›zl›k, sû-i zan, yanl›ﬂ anlama, Allah’›n
rahmet paylaﬂt›rmas›na raz› olmayanlar.
3. Baz› meseleleri do¤ru kavramamada inat
eden birtak›m marjinal gruplar. Evet, bunlar›n d›ﬂ›ndaki herkes, diyalog ve uzlaﬂma teﬂebbüslerine taraf ve destek olmaktad›r.
Dinleraras› Diyalo¤un
Misyonerlikle ‹liﬂkisi Var m›d›r?
Meseleye sebep-sonuç aç›s›ndan bakt›¤›m›zda,
hakikaten bugün Türkiye’de dinleraras› diyalog görüﬂmeleri baﬂlatt›ktan sonra m› misyonerlik faaliyetleri baﬂlad› ve Türk gençlerinde H›ristiyanlaﬂma artt›? Bu soruya, insafl› ve birazc›k tarih okuyan hiç
kimse evet cevab›n› veremez. Zira misyonerlik, neredeyse H›ristiyanl›k kadar eskidir ve hem dünyan›n
de¤iﬂik yerlerinde, hem de Türkiye’de çok eskiden
beri devam etmektedir. Öyleyse H›ristiyan olan Türk
gençlerindeki art›ﬂ› nas›l izah edeceksiniz? diyenlere, Aksiyon dergisine, din de¤iﬂtiren ve H›ristiyan
olan gençlerin niçin din de¤iﬂtirdikleri ve H›ristiyan
olduklar›n› ilmî bir araﬂt›rma sonucu aç›klayan Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Din Psikolojisi
Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ali Köse’nin
tespitlerini hat›rlatmakla iktifa edece¤iz.

tiriyor. Gençler, yeni kimli¤iyle daha mutlu olaca¤›n› umarak din tercihi yap›yor. Bir baﬂka noktadan
da bak›ld›¤› zaman din yani ‹slam, çok yük getiren
bir din gibi gözüküyor. Bunda yanl›ﬂ din e¤itimi de
etkili. Cezaland›r›c› tanr› imaj› karﬂ›s›nda sevgi dini
oldu¤unu arz eden bir din var.” (Aksiyon dergisi,
say›. 492.)
Allah’a ve Resûlü’ne (s.a.s.)
îman etmeden Cennet’e girilir mi?
“De ki: “Ey Ehl-i Kitap, sizinle bizim aram›zda
ayn› olan bir kelimeye gelin: Allah’tan baﬂkas›na
ibadet etmeyelim ve O’na hiçbir ﬂeyi ortak koﬂma-

Din de¤iﬂtirenlerin tercihi
H›ristiyanl›k de¤il, Bat›l›l›k
Ali Köse’ye göre; “Türkiye’de binlerce insan›n
dinini de¤iﬂtirdi¤i do¤ru de¤il. 15 bin kilisenin aç›ld›¤› da abart›l›. Ama az say›da da olsa din de¤iﬂtirmenin oldu¤u do¤ru.. Baz› Türk gençleri için Müslüman olmak, Türk olmak, bu topraklar›n insan› olmak tatmin edici gelmiyor. 11 Eylül’den sonra Müslüman eﬂittir terörist imaj› oluﬂtu. Dolay›s›yla, Müslüman olmak evrensel anlamda övünülesi bir olgu
olmaktan ç›kt›.
yal›m; Allah’› b›rak›p da, kimimiz kimimizi rabler de
edinmesin.” (Âl-i ‹mrân, 64)
Bu âyete Müslüman Arap âlimler, h›vâr (diyalog) âyeti demektedirler. Sadece bu âyete bakarak
hüküm veren baz› kimseler, yanl›ﬂ hüküm vermektedirler. Çünkü âyetin mazmununu, muhtevas›n›, çizdi¤i rotay› iyi kavrayamad›klar›ndan, sadece Allah’a

61

DİYANET-SEN

DİN VE TOPLUM

Yine Ali Köse’ye göre; ..Benim tezim ﬂudur:
H›ristiyanl›¤› Kenyal›lar sunsayd› kimse H›ristiyan
olmazd›. Dolay›s›yla tercih din de¤il, Bat›l›l›kt›r…
Dünyada de¤iﬂik dinlere geçenler üzerine yap›lan
araﬂt›rmalarda ortaya ç›kan verilere göre kendi
toplumunda mutlu olamayanlar kendisini daha
mutlu hissedece¤i bir yap› aray›ﬂ›na giriyor. Kendi
toplumuyla özdeﬂleﬂmemiﬂ kiﬂiler kolay din de¤iﬂ-

Bir insan kendini az
zorlayarak ve biraz
dikkatlice Kur’ân’ın
ayetlerine göz
gezdirebilse, müsamaha,
af, diyalog ve herkese
bağrını açma ile alâkalı
konuya esas teşkil
edebilecek onlarca ayet
bulabilir. İşte bu husus,
İslâm dininin herkesi
kucaklayıcı bir yanını, yani
onun evrenselliğini
göstermektedir.
inanan, ama tarîk-i Ahmediye d›ﬂ›nda gidenlerin
bile Cennet’e girece¤ini iddia etmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Halbuki, âyetler dikkatlice tetkik edildi¤inde
anlaﬂ›lacakt›r ki, -mevzumuz olan bu ayette de görüldü¤ü üzere- Ehl-i Kitab’›n önüne köprüler konup,
kap›lar gösterilmekte, kap›dan girildikten sonra neler yap›laca¤› ise burada de¤il, baﬂka ayetlerde tasrih edilmektedir. Dolay›s›yla hiç kimse sadece bu
ayete bakarak, Ehl-i Kitap, Budistler veya baﬂka
din mensuplar›n›n Allah’a iman ettikten sonra,
Peygamberimize îman etmese ve O’nun (s.a.s.)
yolundan gitmeseler bile Cennet’e girerler, diyemez. Yani Bediüzzaman’›n da dedi¤i gibi “Muhammedürrasûlullah” demeden mücerret “Lâ ilâhe
illallah” Cennet’e girmek için kâfî de¤ildir (26 Mektup, 5 Mesele). Çünkü, bu nev’i âyetler, onlar› Hz.
Ahmed’in yoluna davet içindir. O yola girildikten veya O’nun kasr›n›n kap›s›ndan içeri girildikten sonra,
art›k O’nun çizgisinin takip edilece¤i izahtan varestedir. ‹slâm’› ve Kur’ân’› iyi anlamak için, Kur’ân’a
ve Sünnet’e bir bütün olarak bakabilmek, parçalar›
bu bütünün içinde mütalaa edip, her birini yerli yerine oturtmak ﬂartt›r.(bkz. M. F. Gülen, Kur’ân’dan
‹drâke Yans›yanlar, ‹stanbul 2000, I,109-113)
Medeniyetler Çat›ﬂmas› m›, yoksa
Diyalog ve Dünya Bar›ﬂ m›?
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Kur’ân-› Kerim âyetlerinin emretti¤i, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve O’ndan sonraki Müslüman-
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lar›n hayatlar›nda tatbîk etti¤i di¤er din mensuplar›yla diyalog, bugünkü Müslümanlar›n da yapmas›
gereken önemli bir iﬂtir. Dinleraras› diyalogda esas
gaye, diyalogda bulundu¤umuz kiﬂilerin bizim dinimize geçmesi de¤ildir. Onun için, diyalo¤a girdi¤imiz kimseler, bizim dinimize girmiyor diye diyalogdan uzak durulmaz.
Diyalog görüﬂmeleri uzun vadeli çal›ﬂmalard›r.
Aceleci davran›p, ciddi bir ﬂey elde edilmiyor, bir
faydas› yok diye hemen vazgeçilmemeli ve sab›rla
devam edilmelidir. Zira din mensuplar›n›n ve hiçbir
dine mensup olmayanlar›n güçlerini, kavga ve düﬂmanl›kta harcayacaklar›na, böyle müspet ﬂeylerde
harcamalar› elbette ki daha faydal›d›r.
Dinleraras› diyalog görüﬂmelerini “y›llarca ‹slam’a, Kur’ân’a, baﬂkald›rm›ﬂ düﬂmanl›k etmiﬂ insanlarla dostluk kurma” diye tenkit edenler olabilir. Hâlbuki bu ‹slâmî bir düﬂünce ve bu düﬂüncenin hayata yans›mas›ndan ibarettir. Allah Resûlü
(s.a.s.), y›llarca kendisine her türlü iﬂkence yapan
Ebu Cehil’i ve onun gibi nicelerini defalarca karﬂ›s›na al›p muhatap olarak kabul etmiﬂtir. O halde bugün dinleraras› diyalog vesilesiyle görüﬂülüp, konuﬂulan bu insanlar -kald› ki çoklar› Allah’a olan
inançlar›n› izhar ediyorlar- yüzünden, ‹slâmî nasslarla te’lif edilemeyecek tenkitler yapman›n hiçbir
manas› yoktur.

II. D‹NLERARASI D‹YALO⁄UN
D‹NÎ TEMELLER‹
A. Kur’ân-› Kerim’de
Dinleraras› Diyalog
Diyalog ve hoﬂgörü aç›s›ndan Kur’ân ve Sünnet’e bak›nca, konuyla alâkal› birçok ayet ve hadis
bulmak mümkündür. Kur’ân ve Sünnet-i sahîha’da
baz› hususî haller müstesnâ, hep müsamahay› görürüz. Bir insan kendini az zorlayarak ve biraz dikkatlice Kur’ân’›n ayetlerine göz gezdirebilse, müsamaha, af, diyalog ve herkese ba¤r›n› açma ile alâkal›
konuya esas teﬂkil edebilecek onlarca ayet bulabilir.
‹ﬂte bu husus, ‹slâm dininin herkesi kucaklay›c› bir
yan›n›, yani onun evrenselli¤ini göstermektedir. ‹slâmî müsamahan›n çerçevesi Ehl-i Kitaba, hatta bir
manada kim olursa olsun bütün dünya insanlar›na
kadar uzanmaktad›r.
Ne Kur’ân, ne de Sünnette, sevgiye, hoﬂgörüye ve herkesle konuﬂup görüﬂme, duygu ve düﬂünceleri ifade etme manas›nda diyalo¤a z›t ve onlar›
yasaklay›c› bir hüküm, bir tav›r yoktur.
Ehl-i Kitapla Diyalo¤u Emreden Âyetler
Kur’ân-› Kerim, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz’e (s.a.s.) evrensel risâlet vazifesini
yerine getirirken, daima hoﬂgörü ve diyalo¤u esas
almas›n› emretmenin yan› s›ra, ﬂu ayet-i kerime ile
de Ehl-i Kitap’la hangi ortak paydada buluﬂulmas›
gerekti¤ine iﬂarette bulunur:
1.“De ki: “Ey Ehl-i Kitap, sizinle bizim aram›zda
ayn› olan bir kelimeye gelin: Allah’tan baﬂkas›na
ibadet etmeyelim ve O’na hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmayal›m; Allah’› b›rak›p da, kimimiz kimimizi rabler de
edinmesin.” (Âl-i ‹mrân, 64)
‹ﬂte bu ayet, Ehl-i Kitab’a güler bir yüz ve tatl›
bir dille yaklaﬂ›p, “gelin” diyor. Bu “gelin” deyiﬂte,
“sizi ça¤›rd›¤›m, davet etti¤im ﬂeyler, sizin bilmedi¤iniz ﬂeyler de¤il; tam tersine, bildi¤iniz, ünsiyet etti¤iniz ve bizden çok önce karﬂ›laﬂ›p da, ﬂimdi unutmuﬂ olabilece¤iniz veya yanl›ﬂ hat›rlad›¤›n›z ﬂeyler
türündendir.” diyor ki, bu da Kur’ân’›n, Ehl-i Kitab’la
aram›za bir köprü kurarak onlar› gayet yumuﬂak bir
ﬂekilde, s›cak bakt›klar› bir noktadan yakalamas›d›r.
Bu husus, ‹slâm’›n tebli¤inde ve muhataplara yak-
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laﬂmada çok önemlidir. Biz buna, ﬂimdilerin tabiriyle “diyalog” da diyebiliriz.
2. “Zulmedenleri hariç, Ehl-i kitab ile en güzel
olan ﬂeklin d›ﬂ›nda bir tarzda mücadele etmeyin ve
onlara ﬂöyle deyin: “Biz, hem bize indirilen kitaba,
hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ‹lah›m›z
da sizin ‹lah›n›z da bir ve ayn› ‹laht›r ve Biz O’na gönülden teslim olduk.” (Ankebut, 46)
Kur’ân, bu ayetiyle de bize, üslûpta tak›naca¤›m›z tavr› ve sergilememiz gereken edebi gösteriyor.
Ehl-i Kitab›n zâlim olmayan kesimiyle münasebetlerimizde, ﬂiddetli davranma ve onlar›n iflah›n› kesme
düﬂüncesi ‹slâmî bir düﬂünce ve davran›ﬂ de¤ildir.
3. “Allah, sizinle din u¤runda savaﬂmayan ve
sizi yurtlar›n›zdan ç›karmayanlara iyilik yapman›z› ve
onlara adil davranman›z› yasaklamaz.” (Mumtehine, 8)
Bu âyet, Müslümanlarla Mekke müﬂriklerinin
iliﬂkilerinin son derece gergin oldu¤u s›rada inmiﬂtir.
Buna ra¤men inanmayanlara iyili¤i, insaf ve adaleti
emretmesi oldukça dikkate de¤erdir.
“Allah kat›nda din ‹slâm’d›r.” (Âl-i ‹mrân, 19)
ayetinin gösterdi¤i gibi; bütün Allah elçileri ayn› dinin tebli¤cileridir. ﬁu halde son Peygamber’den
(s.a.s.) önceki Peygamberlerin tebli¤lerine ba¤l› kald›klar›n› söyleyenlerle diyalog daha kolay ve mümkün olur. Ancak; diyalo¤a haz›r olmayanlarla sürekli savaﬂ edilece¤ine iliﬂkin bir emir de Kur’ân-› Kerim’de yoktur. Tam aksine; Mümtah›ne sûresindeki
8’nci âyette, Müslümanlarla savaﬂmayan di¤er din
mensuplar› ile en üstün ahlâk ilkeleri çerçevesinde
iliﬂki kurma tavsiyesi vard›r.
Kâfirleri, Yahudi ve H›ristiyanlar› Dost Ve
S›rdaﬂ Edinmeyin Âyetleri Diyalo¤a
Z›t M›d›r?
Müslümanlar›n gayrimüslimleri, Yahudi ve H›ristiyanlar› dost ve s›rdaﬂ edinmemeleri konusu,
Kur’ân-› Kerim’de yer yer zikredilen ve üzerinde durulan bir husustur:
“Müminler, müminleri b›rak›p, kâfirleri velî
edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah ile iliﬂi¤ini
kesmiﬂ olur. Ancak onlar taraf›ndan gelebilecek bir
tehlike olursa baﬂka!” (Âl-i ‹mrân, 28)
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“Ey iman edenler! Yahudi ve H›ristiyanlar› velî
edinmeyin! Onlar ancak birbirlerinin velîsidirler. Sizden kim onlar› velî edinirse o da onlardand›r. Allah
böylesi zalimleri do¤ru yola iletmez.” (Mâide, 51)
“Ey iman edenler! Siz Müslümanlardan baﬂkas›n› s›rdaﬂ edinmeyin...” (Âl-i ‹mrân, 118)
‹ﬂte bu zikretti¤imiz âyetler ve daha baﬂka
ayetler, (Nisa 139, 140,144; Mâide 55-57; Mücâdile 22; Mumteh›ne 1-4, 9, 13) gayrimüslimlerin Müslümanlara ve ‹slâm’a karﬂ› olan hilelerini tan›ma hususunda gayet aç›k bir ﬂekilde bilgi vererek, Müslümanlar›n onlar› dost ve s›rdaﬂ edinmemeleri gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Zîra Kur’ân’da sevgi ve
dostlu¤un ancak; Allah, Resûlü ve müminler için
beslenmesi istenmektedir. (Mâide, 55) Müslüman
Allah için sever, Allah için bu¤zeder. Bu nedenle
onun kâfirlerle dostluk ve yak›nl›k kurmas›, onlara
itimat ederek hakîki bir ahbap gibi s›k›-f›k› iliﬂkilerde
bulunmas›, kalbî bir muhabbet besleyerek önemli iﬂlerinde onlarla istiﬂare etmesi ve s›rlar›n› paylaﬂmas›
yasaklanm›ﬂt›r. Çünkü, Allah’›n kitab›na davet edildikleri halde ilâhî hükümlere s›rt çeviren Allah düﬂmanlar›na dostluk ile Allah’a îman gerçe¤i ayn›
kalpte buluﬂamaz.
ﬁimdi, bâz›lar›n› zikretti¤imiz bu ve benzeri âyetlerin, dinleraras› diyalog görüﬂmelerine
z›t olup olmad›¤› konusuna k›saca temas edelim:

Müsamaha ve
hoşgörünün kaynağı,
dinimizin de kaynağı
Kur’ân olduğu ve bu
düşünce coşkun bir
ırmak halinde Kur’ân’ın
Tebliğcisi Efendimiz’den
akıp geldiği için bizim bu
konuda farklı
düşünmemiz mümkün
değildir.
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Kur’an-› Kerim’deki âyetler, Kur’ân bütünlü¤ü
içinde, âyetin öncesine ve sonras›na dikkat ederek,
nüzul sebepleri ve ortam› göz önünde bulundurularak de¤erlendirilmelidir. Yoksa, c›mb›zla çeker
gibi bir âyeti tek baﬂ›na al›p de¤erlendirme yapmak veya hüküm vermek do¤ru de¤ildir. Gayrimüslimlerin dost edinilmemesi ile ilgili ayetler de
ayn› metotla ele al›nd›¤›nda; dini alay konusu edinen, Müslümanlar aleyhinde oluﬂum ve faaliyetlerde bulunan, din konusunda Müslümanlarla savaﬂ›p onlar› yurtlar›ndan ç›karan kimselerin dost edinilmesinin yasakland›¤› görülecektir. Yoksa, din
konusunda düﬂmanca tav›r sergilemedikleri ve
Müslümanlar› yurtlar›ndan zorla ç›karmad›klar›
müddetçe gayrimüslimlerle iyi geçinilmesi, onlara
iyilik yap›lmas› ve adil davran›lmas› öngörüldü¤ü
anlaﬂ›lmaktad›r (bkz. Maide 57; Mumtah›ne 8).

Ehl-i Kitab›n yemeklerinin yenilmesinin ve kad›nlar›yla evlenilmesinin helal oldu¤unu belirten âyetler
de bunu göstermektedir. (bkz. Maide 5)
“Müminler, müminleri b›rak›p, kâfirleri velî
edinmesinler…” Âl-i ‹mrân 28’nci âyetin, Müslümanlar›n o zamanki stratejik durumlar›yla yak›n iliﬂkisi vard›r. Müslümanlar o zaman, gayrimüslimlerle,
özellikle Kureyﬂ müﬂrikleriyle savaﬂ halinde idiler. ‹slam’›n karﬂ›s›nda bir tutum alan Yahudiler de ‹slâm’›n y›k›lmas› için f›rsat kolluyordu. Bundan dolay› kuvvetli durumda bulunduklar›n› hissettikleri zaman Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ile yapt›klar› antlaﬂmay› derhal bozup müﬂrikleri destekliyorlard›.
ﬁimdi Müslümanlar›n böyle kimselerle s›k› f›k› dost
olmalar›, askerî s›rlar›n bunlar›n eline geçmesine sebep olurdu. ‹ﬂte böyle aleyhlerine bir sonuç do¤uracak durumlarda inkarc›lar toplumu ile dost olmalar›
yasaklanm›ﬂt›r.
Allah Resûlü (s.a.s.), Mekkeli müﬂriklerle Hudeybiye bar›ﬂ antlaﬂmas› yapt›¤› gibi, Medine’ye
geldiklerinde Yahudilerle de “Medine Vesikas›” diye tarihe geçen yaz›l› bir antlaﬂma yapm›ﬂt›r. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bu antlaﬂmalar›ndan
ve âyetlerin rûhundan anl›yoruz ki, Müslüman yöneticiler, Müslüman olmayan toplumlarla iyi iliﬂkiler kurabilirler.
ﬁunu da iyi bilmek lâz›md›r ki ittifaklar, karﬂ›l›kl› menfaatlere dayan›r. Tefsirini yapmakta oldu¤umuz âyet “kâfirlerle antlaﬂma yapmay›n.” demiyor,
“Müslümanlar› b›rak›p onlar› dost tutmay›n.” diyor.
Zira antlaﬂma yap›p iyi geçinmek baﬂka ﬂey, dost
tutmak baﬂka ﬂeydir.
Mâide 51. “Ey iman edenler! Yahudi ve H›ristiyanlar› velî edinmeyin!..” âyeti ise, Müslümanlara karﬂ› savaﬂan Yahudi ve H›ristiyanlar› dost tutmamay›, onlar› velî yapmamay› emrediyor. Bu
emir, Müslümanlar›n, kendileriyle savaﬂmayan
gayrimüslimlerle, müﬂriklere karﬂ› ittifak yapmalar›na engel de¤ildir. Çünkü ittifak baﬂka, velî edinmek baﬂkad›r.
Âyetlerdeki velî kelimesi: Hâmi, koruyucu,
dost, yönetici, bir kimsenin iﬂlerini deruhte eden,
destekleyip yard›m eden anlamlar›na gelir. Öyleyse
âyette yasaklanan dostluk, kâfirlere gönülden ba¤-
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lanmak, müminleri b›rak›p onlara sevgi beslemektir.
Bu, Müslüman yöneticilerin, di¤er Müslümanlar›n
aleyhine olmamak ﬂart›yla, meﬂrû maksatlarda iﬂbirli¤i yapmalar›na mani de¤ildir. Ayn› ﬂekilde diyalog
görüﬂmelerine de engel de¤ildir.
Dinleraras› diyalog görüﬂmelerini “y›llarca ‹slâm’a, Kur’ân’a baﬂkald›rm›ﬂ, düﬂmanl›k etmiﬂ insanlarla dostluk kurma” diye tenkit edenler olabilir. Halbuki dinleraras› diyalog görüﬂmeleri, ‹slâmî
bir düﬂünce ve bu düﬂüncenin hayata yans›mas›ndan ibarettir. Allah Resûlü (s.a.s.), y›llarca kendisine her türlü iﬂkenceyi yapan Ebu Cehil’i ve onun
gibi nicelerini karﬂ›s›na al›p muhatap olarak kabul
etmiﬂtir. O halde çeﬂitli vesilelerle görüﬂülüp konuﬂulan de¤iﬂik dinlerden bu insanlar -kald› ki çoklar›
inanc›n› izhar ediyorlar- yüzünden, ‹slâmî nasslarla
te’lif edilemeyecek tenkitler yapman›n hiçbir manas› yoktur.
“Allah sadece, dininizden ötürü sizinle savaﬂan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulman›za destek veren kâfirleri dost edinmenizi men
eder. Her kim onlar› dost edinirse, iﬂte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Mumteh›ne, 9) ayetine göre
kâfirlerle iliﬂkileri kesmek, her türlü alâkay› kesmek
anlam›na gelmez. Bu âyete göre gayrimüslimlerle
iliﬂki kesmenin sebebi, onlar›n kâfir olmalar› de¤il,
müminlere zulüm ve iﬂkence uygulamalar›d›r
B. Peygamber Efendimizin (s.a.s.)
Söz ve Uygulamalar›nda
Dinleraras› Diyalog
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), müminler için
her hususta rehber oldu¤u gibi, di¤er dinler ve
mensuplar›yla diyalogda da bizim rehberimizdir.
Di¤er din mensuplar›na karﬂ›, bir insan olmalar›
itibariyle hep sevgi ve hoﬂgörü ile muamelede bulunan Allah Resûlü’nün (s.a.s.), hayat›, baﬂtan sona hep af ve müsamaha yörüngelidir.
Müsamaha ve hoﬂgörünün kayna¤›, dinimizin
de kayna¤› Kur’ân oldu¤u ve bu düﬂünce coﬂkun bir
›rmak halinde Kur’ân’›n Tebli¤cisi Efendimiz’den
ak›p geldi¤i için bizim bu konuda farkl› düﬂünmemiz mümkün de¤ildir. Zira tersi bir düﬂünce,
Kur’ân’› ve Resûlüllah’› (s.a.s.) tan›mama demektir.
Bu aç›dan hoﬂgörü ve diyalog, kaynaklar› itibariyle

O en engin müsamaha insan› (s.a.s.), Medine’de Ehl-i Kitap’la iç içe yaﬂam›ﬂ, hatta “Müslüman›m” dedikleri halde sürekli nifak ç›karan, hemen
her yerde temiz vicdanlar› birbiriyle vuruﬂturmaya
çal›ﬂan müfsit ruhlarla bile anlaﬂma noktalar› bulmuﬂ ve onlar› nazar-› müsamaha ile ba¤r›na basm›ﬂt›r. Abdullah b. Übey b. Selûl gibi ömür boyu kendisine düﬂmanl›k içinde bulunan birine bile öldü¤ünde gömle¤ini kefen olarak vermiﬂtir.Dolay›s›yla ‘Üsve-i Hasene’ (En Güzel Örnek) olan O Kurtuluﬂ Rehberi’ne uymaya çal›ﬂanlar›n, O’ndan farkl› düﬂünmeleri de mümkün de¤ildir.
Allah Resûlü’nün (s.a.s.)
‹nsana Verdi¤i De¤er
‹nsanl›¤›n ‹ftihar Tablosu (s.a.s.), Rabb’inden
ald›¤› terbiye ile Müslüman, H›ristiyan veya Yahudi
demeden hemen her insana de¤er vermiﬂtir.
Allah Resûlü (s.a.s.), bir gün yoldan bir Yahudi cenazesi geçerken aya¤a kalkar. O esnada yan›nda bulunan bir Sahabi, “Ya Resûlallah, o Yahu-

didir” der. Nebiler Serveri (s.a.s.) hiç tavr›n› bozmadan ve yüz çizgilerini de¤iﬂtirmeden, zamana
“dur ve beni dinle” dedirtecek ﬂu cevab› verir:
“Ama bir insan!” (Müslim, Cenâiz 78, 81) O’nu
bu ölçüler içinde tan›mayan müntesiplerinin de,
O’nun (s.a.s.) insanl›k ad›na getirdi¤i evrensel mesajlardan habersiz yaﬂayan insan haklar› savunucular›n›n da kulaklar› ç›nlas›n! Bu söze ilave edilecek hiçbir ﬂey yoktur ve e¤er biz, bu sözün sahibi
o ﬂanl› Peygamberin ümmeti isek, O’ndan farkl›
düﬂünmemiz de mümkün de¤ildir.
Peygamber Efendimizin (s.a.s.)
Gayrimüslimlere Karﬂ› Muamelesi
ﬁimdi de, Peygamberimizin Mekke ve özellikle
Medine döneminde H›ristiyan ve Yahudilerle olan
iliﬂkileri ve onlara nas›l davrand›¤› konusunu misalleriyle zikredelim:
H›ristiyanlarla Diyalog: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Allah Resûlü s›fat›yla tebli¤e baﬂlad›¤›
zaman, ilk defa Mekke’de baz› H›ristiyanlarla karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Hatta, Kendisine vahiy gelmeye baﬂlad›¤›
ilk günlerinde Hz. Hatice’yi ve Peygamber Efendimi-
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Kur’ân ve Sünnet’e dayand›¤›ndan Müslüman’›n tabiî ahlâk›d›r ve bu itibarla da kal›c›d›r.

zi teselli eden Varaka b. Nevfel de ‹ncil’in el yazmalar›na sahip olan bir H›ristiyan’d›. (Buhârî, Bedu’lVahy 3)
Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Mekke’de Ehl-i Kitab’a
mensup kölelerle, hatta demircilik yapan H›ristiyan
biriyle yak›n dostluklar kurdu¤unu ve bu insanlara
karﬂ› oldukça olumlu yaklaﬂt›¤›n› görmekteyiz.
‹slâmiyet’in beﬂi¤i olan Mekke’de daha baﬂlang›çtan itibaren Allah Resûlü’nün (s.a.s.), H›ristiyan-

Tarihî bir gerçektir ki, Ehl-i
Kitapla imanî meselelerde
bütünleşme arzusu her ne
kadar bütünüyle
gerçekleşmemiş olsa da,
Peygamber Efendimiz (s.a.s.),
onlarla hür bir ortamda
hoşgörü anlayışı içinde bir
arada yaşayabilmenin
çarelerini aramak ve
bulmaktan katiyen
ayrılmamıştır.

larla münasebeti, dostâne hudutlar içinde baﬂlam›ﬂt›. Henüz risâletten üç y›l gibi k›sa bir zaman sonra,
Bizans’›n ‹ran’a ma¤lubiyeti, Mekke’de Müslümanlar› üzmüﬂtü. Çünkü Ehl-i Kitap olan Bizans, Mecûsî
‹ran’a ma¤lup olmamal›yd›. Nitekim Yüce Allah da
kitap ehli Rumlar›n galip gelece¤i tesellisini bildiren
vahyini göndermiﬂti (Rûm, 1-5).
Peygamberimizin Hicret’ten önce ilk ilgi duydu¤u ve Müslümanlar›n hicret etmelerini arzu etti¤i
H›ristiyan ülke, Habeﬂistan olmuﬂtur. Allah Resûlü,
Mekke müﬂriklerinin amans›z iﬂkenceleri ve tazyikleri karﬂ›s›nda Mekkeli Müslümanlar›n Habeﬂistan’a
hicretlerini arzu etmiﬂ ve bu hislerini ﬂu ifadelerle
belirtmiﬂtir. “‹sterseniz ve elinizden gelirse, Habeﬂistan’a iltica ediniz. Zira orada hüküm süren kral›n
topraklar›nda kimseye zulüm edilmez. Oras› do¤ru
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ve emin bir yerdir, Allah âsân edinceye kadar orada kal›n.”
Müslüman-H›ristiyan münasebetleri aç›s›ndan
Mekke devri –yukar›da anlatt›¤›m›z gibi- çok fazla
hareketlilik göstermezken, Medine devrinde H›ristiyan münasebetlerinde bir art›ﬂ görülmektedir. Allah
Resûlü (s.a.s.) Medine’de komﬂu kabilelerle anlaﬂmalar yapm›ﬂ ve H›ristiyan reislerinden M›s›r Mukavk›s›’na, Heraklius’e, Za¤atur piskoposuna, Kayser’e
ve di¤er birtak›m hükümdarlar ile yöneticilere mektuplar göndererek onlar› ‹slâm’a davet etmiﬂtir.
Kur’ân’›n mesaj›n› sadece kitap ehlinden olanlara
ulaﬂt›rmakla kalmam›ﬂ ayn› zamanda, bir Mecusi
olan Fars kral› Kisra’y› da ‹slâm’a davet etmek için
bir mektup göndermiﬂtir.
Peygamber Efendimiz devrinde Müslüman-H›ristiyan münasebetlerinde hâkim olan ruh, ‹slâm’›n
genel dinî tutumu içindeki müsamaha ruhudur. Peygamberimizin yazd›¤› mektuplarda veya Necranl›larla bizzat karﬂ›laﬂmada H›ristiyanl›¤a karﬂ› tavr›, onlar›n yanl›ﬂ itikatlar›n› bizzat kendilerine duyurmak ve
Hakk olan inanc›n tebli¤ini yapmakt›r
Yahudilerle Diyalog: Ehl-i Kitab›n di¤er kolunu teﬂkil eden Yahudiler ile giriﬂilmiﬂ ilk do¤rudan
iliﬂkiler Allah Resûlü’nün 622’de Medine’ye geliﬂiyle baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Bu ﬂehirde Arap ve Yahudi kabileleri yaﬂ›yordu ve ﬂehir devleti denebilecek bir idare henüz mevcut de¤ildi. Peygamber
Efendimiz, Muhacir Mekkeli Müslümanlarla yerli
Arap ve Yahudiler aras›nda, karﬂ›l›kl› hak ve vazifeleri tanzim edecek teﬂebbüslerde bulunma ihtiyac›n› duydu. Adliye, e¤itim, maliye, askerlik gibi sahalarda toplumu teﬂkilatland›rmak gerekiyordu. ‹ﬂte
bu zaruretledir ki, Peygamberimiz, Medine ileri gelenlerini toplay›p ﬂehir devleti nizamnamesi vücuda
getirmiﬂtir. Zaman›m›za kadar ulaﬂan bu yaz›l› metin, ayn› zamanda, dünyada bir devletin ortaya koydu¤u ilk anayasa olarak kabul edilir. Günümüzde
ne Lahey ve Strasbourg, ne de Helsinki ‹nsan Haklar› Sözleﬂmeleri, Allah Resûlü’nün 14 as›r önce ortaya koydu¤u bu hukukî ve insanî esaslar seviyesine ulaﬂamam›ﬂt›r.
Elli civar›nda maddeden oluﬂan bu yaz›l› vesikan›n pek çok yerinde Yahudiler ele al›nmakta, Medineli ve Muhacir Müslümanlar›n onlarla oluﬂturduk-

Diyalog, Müslümanlar
için kaçırılmaması
gereken bir fırsattır.
Diğer din mensuplarını
diyaloğa iten sebepler,
ister bazılarının söylediği
gibi siyasi, isterse
bazılarının artık açık bir
şekilde ifade ettikleri gibi
misyon faaliyetinin bir
parçası gereği olsun,
Müslümanlar açısından
bunun çok fazla bir
önemi yoktur.

Din seçme hürriyetinin ifadesi olan “La ikrâhe
f›’d-dîn, Dinde zorlama yoktur.” âyetini (Bakara,
256) uygulamakta olan Peygamberimiz, 630 senesinde, Müslüman olduklar›n› bildirmek üzere Medine’ye gelen H›myer hükümdar›n›n elçilerine ﬂu talimat› vermektedir:

Peygamber Efendimiz, Yahudilerin Medine’deki ilim ve adliye merkezi durumunda olan
Beytu’l- Midrâs’lar›na kadar gitmiﬂ, onlara: “Ey Yahudi toplumu! ‹slâm olun, selamet bulursunuz.”
demiﬂtir. (Buhari, ‹’tisâm 18) Yahudiler bu teklife
kulaklar›n› t›kad›lar ama hiçbir zorlamayla da karﬂ›laﬂmad›lar.

“Bir Yahudi veya bir H›ristiyan, Müslüman olduklar› takdirde, müminlerden olurlar (onlarla hukuken eﬂittirler). Kim Yahudili¤inde veya H›ristiyanl›¤›nda kalmak istiyorsa, ona müdahale edilemez.”.

Tarihî bir gerçektir ki, Ehl-i Kitapla imanî meselelerde bütünleﬂme arzusu her ne kadar bütünüyle gerçekleﬂmemiﬂ olsa da, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), onlarla hür bir ortamda hoﬂgörü anlay›ﬂ› içinde bir arada yaﬂayabilmenin çarelerini aramak ve bulmaktan katiyen ayr›lmam›ﬂt›r. O
(s.a.s.), Kur’ân-› Kerim’den ald›¤› vahiyle, herkesle
diyalog kurmaya aç›k bir Peygamber’di.

Bu inanç hürriyeti, sadece manevi sahada kalmad›, hukukî sahada da geçerli oldu. ‹slâm idaresinde yaﬂayan, Yahudi, H›ristiyan vs. çeﬂitli toplumlar›n
kendi hukuklar›n› uygulama hürriyetleri Kur’ân-› Kerim’in garantisi alt›nda idi. Gayrimüslim cemaatler
bazen bunun d›ﬂ›na ç›k›yor, kendi aralar›ndaki ihtilaf› Peygamberimize çözümletmek cihetine de gidebiliyorlard›. Bu durumda hâkimlik yap›p yapmamas›,
Kur’ân-› Kerim’de Peygamberimizin arzusuna b›ra-
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lar› birli¤e ümmet ismi verilmekte; mesela, 25. maddesinde, Yahudilere ve bunlar›n müttefiklerine tam
bir din hürriyeti tan›nm›ﬂ oldu¤u ifade edilmektedir.
Çeﬂitli ›rk ve inançta kimselerin bir idare alt›nda birleﬂebileceklerinin en güzel örneklerinden birisini iﬂbu Medine ﬂehir devleti teﬂkil ediyor olsa gerektir.

k›lm›ﬂ, ﬂayet hüküm vermek isterse, adaletten ayr›lmamas›, Allah’›n kendisine inzal etti¤i ile hükümde
bulunmas› emredilmiﬂtir. (Mâide, 42,48,49)
‹lk ‹slâm devletinin vatandaﬂlar› aras›nda bulunan “zimmîler” denen Ehl-i Kitaba karﬂ› devletin
gösterdi¤i davran›ﬂa günümüzde bile g›pta ile bak›labilece¤i görülmektedir.
‹dari sahan›n d›ﬂ›nda, Ehl-i Kitab›n ibadetine ve
mabetlerine gösterilen hoﬂgörülü davran›ﬂ, ileriki
as›rlar›n ‹slâmî devletlerinde de yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bugün ‹slâm ülkelerinde hâlen vazife görmekte olan say›s›z Ehl-i Kitap mabedinin bulunuﬂunu baﬂka sebeplere ba¤lamak imkân› yoktur.
Allah ve Resûlü ad›na, bütün de¤erleriyle dokunulmazl›klar›na sayg› gösterilmek üzere kendileriyle sözleﬂme yap›lanlar (muâhitler) ile veya himaye edileceklerine dair Allah ve Peygamber’i ad›na
kendilerine taahhütte bulunulan zimmîlere karﬂ› yap›lacak en küçük bir haks›zl›k, en kutsal de¤erlere
karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir günah ve suç kabul edilmiﬂtir:
“Her kim, bir muâhide/zimmiye zulmederse veya
onu gücünden fazlas› ile yükümlü tutarsa, yahut
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hakk›n› k›sarsa, ya da r›zas› olmadan kendisinden
bir ﬂey al›rsa, onun hasm› benim. K›yâmet günü
onunla has›mlaﬂaca¤›m.”(Ebu Davud, Haraç ve’l‹mâre, 33)
Asr›m›zda, Bat› Katolikli¤inin, özellikle II. Vatikan Konsili’nden sonra baﬂlatt›¤› Dinleraras› Diyalog teﬂebbüsünü 15 as›r önce ‹slâm’›n baﬂlatm›ﬂ olmas› düﬂündürücüdür. As›rlar boyunca ‹slâm’›n
bayraktarl›¤›n› yapm›ﬂ bütün ‹slâm devletleri ve
özellikle Türk-‹slâm devletleri, hep ‹slâm’›n temeldeki bu dinî tolerans›n›, di¤er dinlere karﬂ› davran›ﬂlar›n›n hareket noktas› yapm›ﬂlard›r. Bat›da tarih
boyunca halklar, kral›n dininde görülmek istenirken, Türk-‹slâm dünyas›nda daima çokluk içinde
birlikte yaﬂamak prensibi kabul edilmiﬂtir. Bu dinî
tutumun temelleri ise Kur’ân-› Kerîm ve Allah Resûlü’nün yüce beyanlar› ile at›lm›ﬂt›r.
Netice
Kur’ân-› Kerim âyetlerinin emretti¤i, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve O’ndan sonraki Müslümanlar›n hayatlar›nda tatbîk etti¤i di¤er din men-

emrettiği, Peygamber
Efendimiz (s.a.s.) ve O’ndan
sonraki Müslümanların
hayatlarında tatbîk ettiği
diğer din mensuplarıyla
diyalog, bugünkü
Müslümanların da yapması
gereken önemli bir iştir.
Dinlerarası diyalogda esas
gaye, diyalogda
bulunduğumuz kişilerin bizim
dinimize geçmesi değildir.
Onun için, diyaloğa girdiğimiz
kimseler, bizim dinimize
girmiyor diye diyalogdan uzak
durulmaz. Çünkü, diyalog
görüşmeleri neticesinde
böyle bir şey olmasa bile,
arada dostluğun oluşması da
büyük bir kârdır.
suplar›yla diyalog, bugünkü Müslümanlar›n da
yapmas› gereken önemli bir iﬂtir. Dinleraras› diyalogda esas gaye, diyalogda bulundu¤umuz kiﬂilerin bizim dinimize geçmesi de¤ildir. Onun için, diyalo¤a girdi¤imiz kimseler, bizim dinimize girmiyor
diye diyalogdan uzak durulmaz. Çünkü, diyalog
görüﬂmeleri neticesinde böyle bir ﬂey olmasa bile,
arada dostlu¤un oluﬂmas› da büyük bir kârd›r.
Diyalog görüﬂmeleri uzun vadeli çal›ﬂmalard›r.
Aceleci davran›p, ciddi bir ﬂey elde edilmiyor, bir
faydas› yok diye hemen vazgeçilmemeli ve sab›rla
devam edilmelidir.

Tarihî hadiseleri, tarihsellik çukuru içine gömerek, hiç mevzubahis etmeden, onlar› kendilerini
tarif etti¤i konumlar› içinde kabullenmek suretiyle,
belki de tarih boyunca gerçekleﬂmeyen ortak de¤erler etraf›nda bir birleﬂme gerçekleﬂebilir. Yeter
ki biz, bize düﬂeni, belli yol ve yöntem içinde yapabilelim.
Diyalog, Müslümanlar için kaç›r›lmamas› gereken bir f›rsatt›r. Di¤er din mensuplar›n› diyalo¤a
iten sebepler, ister baz›lar›n›n söyledi¤i gibi siyasi,
isterse baz›lar›n›n art›k aç›k bir ﬂekilde ifade ettikleri gibi misyon faaliyetinin bir parças› gere¤i olsun, Müslümanlar aç›s›ndan bunun çok fazla bir
önemi yoktur. Çünkü Bat›, tarihin hiçbir döneminde (Müslümanlarla birlikte yaﬂamak zorunda kald›¤› Endülüs de dâhil), ‹slam’› ve Müslümanlar› ön
yarg›s›z bir ﬂekilde anlamaya çal›ﬂaca¤› bir ortama
sahip olamam›ﬂt›r. Öyleyse bu müspet havan›n çok
iyi de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Baz› olumlu
müﬂahhas neticelerini gördü¤ümüz dinleraras› diyalo¤a, daha fazla vakit ay›r›p, dünya bar›ﬂ›n› bir
an önce gerçekleﬂtirmeliyiz.
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Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin

Dinleraras› diyalog görüﬂmelerini “y›llarca ‹slam’a, Kur’ân’a, baﬂkald›rm›ﬂ, düﬂmanl›k etmiﬂ insanlarla dostluk kurma” diye tenkit edenler olabilir. Hâlbuki bu ‹slâmî bir düﬂünce ve bu düﬂüncenin hayata yans›mas›ndan ibarettir. Allah Resûlü
(s.a.s.), y›llarca kendisine her türlü iﬂkence yapan
Ebu Cehil’i ve onun gibi nicelerini defalarca karﬂ›s›na al›p muhatap olarak kabul etmiﬂtir. O halde bugün dinleraras› diyalog vesilesiyle görüﬂülüp, konuﬂulan bu insanlar -kald› ki çoklar› Allah’a olan
inançlar›n› izhar ediyorlar- yüzünden, ‹slâmî nasslarla te’lif edilemeyecek tenkitler yapman›n hiçbir
manas› yoktu. Bu cümleden olarak, ilâhî ve evrensel dinin tebli¤ ve temsil erleri, muhatab› olan H›ristiyan, Yahudi ve di¤er din mensuplar›yla, hatta
ateistlerle bile diyalo¤a girmeli ve onlara sert davranmamal›d›rlar. Mesela ﬂimdilerde, de¤iﬂik din
mensuplar›, Müslümanlarla böyle bir temasa geçme çabas› içindedir. Böyle bir çabada onlar›n gerçek niyetleri ne olursa olsun, zâhirî durumdan hareketle dünya bar›ﬂ› ad›na bu f›rsat mutlaka de¤erlendirilmelidir.

İdeal ve Gerçek
Bağlamında
Dünya Barışı ve
İslâm
Dr. Mehmet VURAL

Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi
ve Pentagon’a yap›lan sald›r›lar sonras›nda ABD’nin Afganistan ve Irak’›
iﬂgal etmesiyle birlikte, dünya bar›ﬂ›
ve istikrar›n›n sa¤lamas› için benimsenecek de¤erler ve bunlar› gerçekleﬂtirmek için kullan›lacak yöntemler yeniden tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Asl›nda insanlar›n bir arada mutlu ve huzurlu yaﬂamalar› yani dünya bar›ﬂ› sorunu tarih boyunca Platon’dan Fârâbî’ye, Thomas More’dan Immanuel
Kant’a kadar birçok filozofun da rüyas› olmuﬂtu. Bunun için birçok ütopya ve siyasal kuram üretildi. ‹nsanlar›n bir arada mutlu ve huzurlu yaﬂamalar› için
ideal bir düzeni öngören bu düﬂüncelerin kaleme
al›nd›¤› birçok eser oldu¤u kadar, yine filozoflar›n

11

düﬂüncelerinden hareketle ideolojiler oluﬂturuldu.
Bu filozoflardan en öne ç›kan› ﬂüphesiz Ayd›nlanma
ça¤›n›n öncüsü olan Alman filozofu Kant’t›r. Onun
en büyük rüyas› dünyada ebedî bar›ﬂ› (perpetual
peace) görmek ve hatta buna giden yolun inﬂas›na
katk› sa¤lamakt›.
Toplumsal yaﬂamda insanlar›n hem di¤er insanlarla hem de di¤er toplumlarla iliﬂki kurmas› bir
zorunluluktur. Bu iliﬂkilerin temelinde bar›ﬂ›n m›,
yoksa savaﬂ›n m› oldu¤u sorunu hep tart›ﬂ›la gelmiﬂtir. Gerçek ﬂu ki, hem savaﬂ hem de bar›ﬂ insano¤lunun bireysel ve toplumsal ba¤lamlarda vazgeçilmez özelliklerindendir. Tarih boyunca hiç savaﬂmadan veya hep savaﬂ›p hiç bar›ﬂ yapmadan varl›¤›n›
sürdürebilmiﬂ devlet yoktur. Farkl› amaçlarla ve he-

Ça¤›m›zda dünya bar›ﬂ›n› tehdit eden devlet, lider ve kiﬂilere ciddi anlamda bir yapt›r›m yap›lamamaktad›r. Böyle bir ortamda baz› devletler güç dengesini kendileri lehinde de¤iﬂtirebilmek için var güçleriyle çal›ﬂmakta, meﬂru amaçlara yönelik kullan›lmas› gereken sosyal, siyasal ve ekonomik araçlar› insanl›¤›n zarar›na olacak ﬂekilde kullanabilmektedirler. Dolay›s›yla insanl›¤›n arzulad›¤› dünya bar›ﬂ› ve
tüm insanl›¤›n kardeﬂçe yaﬂamas› hedefi, adalet ilkesine göre de¤il, güçlü devletlerin dengesine kalmakta, böyle bir ortamda da dünya bar›ﬂ› süper
güçlerin insaf›na terk edilmektedir.
Bugün ‹slâm dininin dünya bar›ﬂ›n› tehdit eden
bir olgu olarak görülmesi hatta terörizmle iliﬂkilendirilmesi, ‹slâm dinini ve onun getirdi¤i ilâhî mesaj›
bilmemekten kaynaklanan en büyük cehalettir.
‹slâmiyet, baﬂlang›çtan itibaren yeryüzünde
insanî ba¤lar› kuvvetlendirmek, toplumlar› insanî
gayelerle birbirlerine yaklaﬂt›rmak, karﬂ›l›kl› iliﬂkile-

İslâm’a göre barış, tıpkı
bireyler arası ilişkilerde
olduğu gibi uluslararası
ilişkilerde de asıl, genel
prensip ve kaide; savaş
ise arızi ve geçici bir
durumdur. Bu sebeple
Kuran-ı Kerim’de
“Barış yapmak daha
hayırlıdır” (Nisa, 128)
buyrulmaktadır.

ri yard›mlaﬂma, iﬂbirli¤i ve bar›ﬂ esaslar›na dayand›rmak prensiplerini koymuﬂ ve uygulam›ﬂt›r. Ayr›ca, toplumlar aras›nda normal ve daimi durumun
bar›ﬂ oldu¤unu, bu bar›ﬂ halini bozan ve düﬂmanl›¤› körükleyen as›l sebebin, baz›lar›nca di¤erlerinin
haklar›na tecavüzü oldu¤unu da kabul eder. Bilfiil
savaﬂ yapma zorunlulu¤u hâs›l olsa da yine Müslümanlara bar›ﬂ yollar›n› arama, bunun için gayret
sarf etmeyi öngörür. Yine ‹slâm dini, di¤er alanlarda oldu¤u gibi uluslararas› iliﬂkilerde eﬂitlik ve adalet esaslar›na dayal›, maddî yapt›r›mlar kadar ahlâkî ve manevî yapt›r›mlar› ön plana ç›karm›ﬂ, “ahde
vefa” (pacta sunt servanda) prensibini tavizsiz kabul edip, müntesiplerine kendi aleyhlerine dahi olsa uygulama emri veren din olmuﬂtur. ‹slâm’a göre bar›ﬂ, t›pk› bireyler aras› iliﬂkilerde oldu¤u gibi
uluslararas› iliﬂkilerde de as›l, genel prensip ve kaide; savaﬂ ise ar›zi ve geçici bir durumdur. Bu sebeple Kuran-› Kerim’de “Bar›ﬂ yapmak daha hay›rl›d›r” (Nisa, 128) buyrulmaktad›r. Bunun için ‹slâm’da bar›ﬂ temel bir prensip olarak kendisini
göstermektedir.
‹slâm dini sadece baﬂka toplumlar aras›nda
de¤il, ayn› zamanda Müslümanlar aras›nda da bar›ﬂ›n, kardeﬂli¤in egemen olmas›n› istemiﬂtir. Bu
husus, ‹slâm’›n kardeﬂlik anlay›ﬂ›n› ortaya koyan
Kur’an-› Kerim’de ﬂöyle buyrulmaktad›r: “Öyleyse
kardeﬂlerinizin aras›nda bar›ﬂ› sa¤lay›n” (Hucurat,
10). Bu amaçla ‹slâm, “muhabbete muhabbet,
husumete husumet” ilkesini yani, insanlardaki
muhabbet duygusunu pekiﬂtirip, geliﬂtirmeyi; husumet duygusunu ise yok etmeyi hedeflemiﬂtir.
Ayn› telkinler Hz. Peygamber’in söz, uygulama ve
davran›ﬂlar›nda da kendini göstermektedir. ‹slâm’›n ilk ortaya ç›kt›¤› s›rada Hz. Peygamber, Arabistan yar›madas›nda y›llard›r var olan savaﬂ ortam›nda sürekli insanlara bar›ﬂ› teklif etmiﬂtir. Medine’ye hicret ettikten sonra da, farkl› din, ›rk ve milletlerden oluﬂan ﬂehir halk›n› bar›ﬂ esaslar› çerçevesinde gerçekleﬂtirilen bir anayasayla birleﬂtirmiﬂtir.
O zamana kadar ayr› ayr› yaﬂayan Müslüman, H›ristiyan, Yahudi ve putperest cemaatleri Medine
Sözleﬂmesi ile birleﬂtirerek bölgeye bar›ﬂ getirmiﬂtir. Böylece birbiriyle düﬂman olan ve nesiller boyunca birbirlerinin kan›n› ak›t›p, düﬂmanl›k yapan
kabilelerini bar›ﬂt›r›p birleﬂtirmiﬂtir.
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deflerle yap›lm›ﬂ olsa da savaﬂ ve bar›ﬂ bir insanl›k
gerçe¤idir. ﬁu da bir gerçektir ki, insan unsurunun
bulundu¤u bir yerde mükemmel denilebilecek düzenlemelerde dahi mutlaka anlaﬂmazl›k, ihtilâf ve
suiistimaller bulunacakt›r. Savaﬂ, çekiﬂme ve anlaﬂmazl›k ilk insanlardan bu yana yabanc›s› olmad›¤›m›z kavramlard›r. Bu tür kavramlar, Kant’›n deyimiyle antagonizmalar, tarihin ilerletici gücü olarak da
düﬂünülmüﬂtür.
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Ayn› ﬂekilde Hz. Muhammed, bar›ﬂ talebinde
bulunan, antlaﬂma yapmak isteyen herkesle bar›ﬂ
yapmas›, kendini ve di¤er Müslümanlar› öz yurtlar›ndan ç›karan kiﬂilere karﬂ› hiç bir zaman kin gütmeksizin, daima onlar›n kurtuluﬂu için çal›ﬂmas› ve
daha birçok uygulamayla bar›ﬂ›n önemi üzerinde
durmuﬂtur. ‹ﬂte ‹slâm, Hz. Muhammed’in Medine’de yapt›¤› gibi di¤er dinlerden olan insanlarla
Müslümanlar›n bir arada bar›ﬂ içersinde yaﬂayabilecekleri bir dünya önermektedir.

‹slâm kendisinden önce hiç bir dinin yapmad›¤›n› yapm›ﬂ, insanlar aras›ndaki dil, din, ›rk ve renkten dolay› üstünlük, farkl›l›k vb. iddialar› ortadan
kald›rm›ﬂt›r. Hz. Muhammed, 8 Mart 632 tarihinde
“Veda Hutbesi” diye meﬂhur olan insanl›k tarihinin
en etkili ve en önemli hutbesinde, “Arap’›n Aceme
üstünlü¤ü yoktur; hepiniz Âdem’den, Âdem ise
topraktand›r” diyerek insanlar aras›nda eﬂitlik ilkesini getirmiﬂtir.

‹slâm ilk günden itibaren tüm insanl›¤›n mutluluk ve bar›ﬂ› için esaslar getirmiﬂ, savaﬂ› sadece
zulmü ortadan kakt›rmak için meﬂru görmüﬂtür. ‹slâm’da savaﬂ sebebi, zulmü ortadan kald›rmak ve
adaleti sa¤lamakt›r: “Kendileriyle savaﬂ›lan müminlere savaﬂma izni verildi. Çünkü onlara zulmedilmiﬂtir.” (Hac, 39). ‹slâm, birey, devlet ve
uluslararas› hak ve hukuk prensiplerini getirmiﬂtir.
Zaten ‹slâm’›n kelime anlam›n›n bar›ﬂa, selamete
ulaﬂmak olmas› da bu ulvi dinin mesaj›n› özetlemektedir.

Günümüzde adalet
ilkesinden sapmış,
sadece güçlünün haklı
olduğunu savunan bu
dünya görüşü insanlığı
felakete doğru
götürmektedir.

Günümüzde uluslararas›nda iliﬂkilerin temelinde maalesef bar›ﬂ de¤il savaﬂ egemendir. Baﬂka ülkeleri iﬂgaller, mazlum insanlar›n öldürülmesi, güçlü
olan›n hakl› kabul edilmesi, aﬂ›r› silahlanma vb. bu
durumu aç›kça göstermektedir. Bat› dünyas›nda
egemen olan bu anlay›ﬂ›n temelinde hayat›n, mücadele, kavga ve çat›ﬂmadan ibaret oldu¤u düﬂüncesi
yatmaktad›r. Bu anlay›ﬂ baﬂka medeniyetlerle ve
toplumlarla çat›ﬂmay› zorunlu k›lmaktad›r. ‹slâm’›
yanl›ﬂ tan›yan ve tan›tan kimseler kimi zaman fitne
peﬂinde koﬂarak savaﬂ ateﬂini yakmaktad›rlar. ‹ﬂte

sadece normal ﬂartlar alt›nda de¤il, böyle ola¤an
üstü durumlarda bile Müslümanlara düﬂen bar›ﬂtan
yana olmakt›r. Yüce Allah, “Onlar ne zaman bir savaﬂ ateﬂi yakm›ﬂlarsa Allah onu söndürmüﬂtür.
Onlar yeryüzünde bozgunculuk ve kargaﬂa ç›karmak için çal›ﬂ›yorlar. Allah ise bozguncular› sevmez” (Maide, 84) buyurmaktad›r. Günümüzde adalet ilkesinden sapm›ﬂ, sadece güçlünün hakl› oldu¤unu savunan bu dünya görüﬂü insanl›¤› felakete
do¤ru götürmektedir. ‹ﬂte böyle bir ortamda sevgi,
bar›ﬂ ve rahmet dini olan ‹slâm’›n dünya bar›ﬂ›na
yapt›¤› ve yapaca¤› katk›lardan, insana ve insanl›¤a
verdi¤i mesajdan bahsetmek önemli olacakt›r.
Sonuçta, ‹slâm ve Müslümanlar, Bat› için bir
düﬂman ve tehdit de¤il, belki tüm dünya bar›ﬂ›na
katk›da bulunan bir unsurdur. ‹slâm’› kendileri için
tehlike görenler dün oldu¤u gibi bu konuda bugün
de yan›lmaktad›rlar. Düﬂmanl›¤a dayal› teoriler, ülkeler ve k›talar aras› savaﬂlar, hepimizin müﬂterek
mal› olan dünyam›za ve tüm insanl›¤a zarar vermektedir.
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Ayr›ca ‹slâm’da herhangi bir toplulu¤a dininden veya mezhebinden dolay› bir zorlama yap›lmam›ﬂt›r. ‹slâm medeniyetinin en önemli özelliklerinden birisi her türlü mabedin yan yana ﬂehrin mimarî kompozisyonu içinde estetik bir bütünlük içinde
durabilmesidir. Bugün baﬂta ‹stanbul olmak üzere
birçok ‹slâm medeniyetinin hâkim oldu¤u ﬂehirde
cami, sinagog ve kilise yan yana görülebilir. Bu durum, ‹slâm’›n di¤er dinlere ve inançlara olan hoﬂgörüsünü göstermektedir.

İslâm
*
Korkusu
Alain Gresh**
Çev: Adem EFE, Süleyman Demirel Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi

e Tanr›n Rab onlar› senin önünde
ele verecek ve onlar› helak edinceye kadar büyük k›rg›nla k›racak. Ve
onlar›n krallar›n› senin eline verecek, adlar›n› göklerin alt›ndan sileceksin; sen onlar› yok edinceye kadar kimse senin
önünde duramayacak.”1 Soyk›r›ma ça¤r›
Kur’an’›n sat›r aralar›nda var m›d›r? Hay›r yoktur.
Yukar›daki al›nt›, Eski Ahit’ten al›nm›ﬂt›r.

‘‘ V

“... Kad›n›n baﬂ› erkektir... ﬁayet kad›n örtünmüyorsa saç› da kesilsin, fakat kad›na saç
kesmek yahut t›raﬂ etmek ay›p ise örtünsün. Erkek, Allah’›n sureti ve izzeti oldu¤u için baﬂ›n›
örtmemelidir; fakat kad›n erke¤in izzetidir. Çün-

kü erkek kad›ndan de¤il, fakat kad›n erkektendir; çünkü erkek de kad›n için de¤il, fakat kad›n
erkek için yarat›ld›... Siz kendi nefsinizde hükmedin; kad›n›n örtüsüz Allah’a dua etmesi yak›ﬂ›r m›?”2 O halde kad›n ba¤›ml›l›k niﬂanesi olan
örtüyü baﬂ›na takmak zorunda m›d›r? Kad›nlar›n
baﬂlar›n› mutlaka örtmeleri ve erkeklere mutlak
anlamda boyun e¤meleri emri Kur’an’da bulunuyor mu? Hay›r. Bu emir, Havari Paul taraf›ndan, Korintlilere Birinci Mektup’ta dile getirilmiﬂtir.
Bu al›nt›lar, Yahudi-H›ristiyan dünyas›n› yüzy›llar boyu kana bulayan bir savaﬂ›n, Haçl› Seferlerinin veya Bin Y›l savaﬂlar›n›n gerçek sebeplerini

* Bu çeviri, “Islamophobie”, Le Monde Diplomatique, novembre 2001, sayfa 32’den yap›lm›ﬂt›r. ‹slamofobi kelime
anlam› olarak ‹slâm korkusu demektir. Terim olarak da herhangi bir gerçekli¤e dayanmad›¤› halde ‹slâm’dan,
Müslümanlardan korkma, çekinme içgüdüsünü ifade eder. (Çn.)
** A. Gresh 1948’de M›s›r’da do¤muﬂtur. Militarist bir anne ile komünist bir baban›n o¤ludur. 1970-1971 y›llar›nda Paris
Üniversitesi VII’de matematik dersi vermiﬂtir. 1977’de Do¤u Dilleri ve Medeniyetleri Arap Enstitüsü’nden mezun olan
Gresh, 1994 y›l›nda Le Monde Diplomatique’in redaktör yard›mc›s›; 1995’ten itibaren de redaktör ﬂefi olmuﬂtur. Arap
dünyas› Enstitüsü yönetim kurulu üyesi; Ma¤rip-Maﬂrik dergisi editörler kurulu üyesi ve Yak›ndo¤u ve Ma¤rip üzerine
uzmanlaﬂm›ﬂ gazeteciler cemiyeti baﬂkan› olan yazar›n Yak›ndo¤u üzerine çok say›da makalesi ve kitab› vard›r. Kitap ve
makaleleri ‹ngilizce, Almanca, Arapça, ‹talyanca, ‹spanyolca ve Portekizce olarak yay›nlanm›ﬂt›r. Frans›zca kitaplar›ndan
baz›lar›:
- A. Gresh, Histoire et Stratégies, Spag-Papyrus 1984.
- A. Gresh-Dominique Vidal’le birlikte, Les Cents Portes du proche-Orient, Autrement de L’Atelier, Paris 1996.
- A. Gresh-Dominique Vidal, Golfe, clefs pour une guerre annnoncée, Le Monde Editions 1991.
- A. Gresh-Didier Billion, Actualités deL’Etat Palestinien, Ed.Complexe Bruxelles 2000.
- A. Gresh, ‹srael-Palestine: vérites sur un conflit, Fayard, Paris 2001.
- A. Gresh-Tariq Ramazan, L’‹slâm en Question, Sindbad/Actes Sud, Paris 2002.
(Kaynak: http://www.editions-fayard.fr/Auteur/ficheAuteur.asp?LeCodeAuteur=1393. (Çn.)
1 Eski Ahit, Tesniye; VII:23-24.
2 Yeni Ahit, Korintlilere Birinci Mektup; 11:3-14.

ortaya koyar m›? Yine bu al›nt›lar, Yahudi-H›ristiyan toplumlar›nda kad›nlar›n ikinci plana itilmelerine temel teﬂkil eder mi? Saçma... Peki öyleyse 11
Eylül sald›r›lar›ndan bu yana birtak›m entelektüeller ve uzmanlar, ‹slâm ülkelerinde görülen bütün
kötülüklerin kayna¤›nda Kur’an’›n oldu¤u konusunda neden bizi ikna etmeye çal›ﬂ›yorlar? 14 yüzy›l önce Hz. Muhammed’e indirilmiﬂ sûrelerin içine bir dal›n›z o zaman bu gizemli evrenin ne oldu¤unu anlayacaks›n›z.

Tarihi Unutmak
“‹slâm kavram›n› ihtiyatla kullanmak gerekir.
‹slâm’dan bahsetti¤imiz zaman az veya çok otomatik olarak zaman ve mekân› d›ﬂar›da b›rak›r›z”,
diye saptama yap›yor Filistin as›ll› Amerikal› entelektüel Edward W. Said. Yine E. Said, “‹slâm kavram›, bir milyar ferdi kapsayan ve onlarca ülkeyi,
toplumu, gelenekleri, dilleri, sonsuz farkl› tecrübeleri içine alan ‹slâm dünyas›nda olup bitenlerin gö3
4
5
6

receli küçük bir oran›n› belirtir. Bütün bunlar› yal›n
olarak ‹slâm diye adland›rarak indirgemeye yeltenmek büyük bir hata olur”5, diye aç›klamalarda bulunuyor.
Tarihi ve onun k›vr›mlar›n› unutmak Katolik
‹lahiyatç› ve Rowen Üniversitesi ö¤retim üyesi Jacques Rollet’nin kusurudur: “Muhammed’den bu
yana ‹slâm, fetih dinidir. Bizzat Muhammed askeri bir savaﬂç›, bir fatih idi. ‹sa, asla elinde silah, savaﬂmad›. ‹ki din aras›ndaki temel fark burada yat›yor. VII. yüzy›lda do¤uﬂundan itibaren k›sa bir zaman içerisinde, iki veya üç yüzy›lda, ‹slâm, ﬂaﬂ›rt›c›
bir ﬂekilde yay›lma ve geliﬂme gösterdi. Bu askerî
baﬂar›lar Ortaça¤da Müslümanlar›n kendi dinlerinin hak oldu¤unu gösterecektir. Uzun süre Haçl›lar taraf›ndan öne ç›kar›lan bir olgu olarak cihad,
‹slâm’›n e¤er askerî yoldan baﬂar›l› olmazsa ‹slâm
olamayaca¤› görüﬂünü nesilden nesile aktarm›ﬂt›r.
Bu bizzat Kur’an’›n özünde vard›r. Bu çerçevede,
‹slâmc›l›k, nas›l daha iyi anlaﬂ›l›r?”6

As›l ad› ‹bn Varrak olan yazar din de¤iﬂtirdi¤i için ismini bu ﬂekilde kullanmay› tercih etmiﬂtir. (Çn.)
“Pour un Vatican II de l’‹slâm”, Le Figaro, 1 er Octobre 2001.
Edward W. Said, Covering ‹slâm, Vintail, Londres 1997, s. 41.
Point’te söyleﬂi, Paris, 21 septembre 2001.
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Zaten Ibn Warrak3 ve Guy Hennebelle, “‹slâm’›n bu s›fatla ›l›ml› bir din olmad›¤›n› söylüyorlar. Buna inanmak için her türden lanet ve
tehditlerle dolu Kur’an’› ﬂöyle bir okumak yeterlidir. Siz bir küsur milyar Müslüman›n hemen
hepsinin birbirinden daha despotik rejimler alt›nda neden rezilce yaﬂad›¤›n› hiç kendi kendinize
sordunuz mu? Niçin ‹slâm ülkeleri petrole ve di¤er ﬂeylere ra¤men geliﬂemiyorlar, azgeliﬂmiﬂlikten yakalar›n› kurtaram›yorlar?”4 Yazarlar›m›z,
Müslüman olmayan Siyah Afrika’n›n neden azgeliﬂmiﬂlikten kurtulamad›¤›n› kendi kendilerine
sordular m›? Niçin Müslüman olmayan Birmanya
ve Filipinler, gerçek anlamda Endonezya veya
Malezya’dan daha iyi durumda de¤il? Yüzy›llar
boyunca Müslüman imparatorluklar- Emeviler,
Abbasiler, Osmanl›lar, Safeviler, Mo¤ollar-zamanlar›nda en parlak ve en ileri durumda idiler.
Baﬂar›lar›n›n as›l gerçekli¤inin Kur’an’da özeti
var m›?

İnsanların gelir
dağılımları arasında
görülen büyük
uçurumların nedeni
daha ziyade en genel
anlamda ‘haksız
kazanç’ olarak
adlandırılabilecek faiz,
tefecilik, tekelcilik vb.
sömürgeci tutumlardır.
Haçl› Seferleri’nin Papal›k taraf›ndan baﬂlat›ld›¤›na, sömürgecili¤in ‘uygar uluslar›n’ eseri
oldu¤una, iki dünya savaﬂ›n›n ve Yahudi soyk›r›m›n›n ‹slâm ﬂiddetinden son derece uzak olan
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kitaplar›m›z› iyi incelememiﬂiz. ‹slâm’›n en yüksek mercileri 11 Eylül sald›r›lar›n› kabul etmeyip,
onu k›nad›lar. E¤er, ‹slâmc› çevrelere yak›n ulemadan ﬁeyh Yusuf Kardavi gibi âlimler 11 Eylül
sald›r›lar›n› k›nad›larsa, bu k›naman›n nedeni,
ﬂüphesiz bizi kand›rmak, karanl›k niyetlerini gizlemek içindir.
Jacques Rollet, “‹slâm ile demokrasi aras›nda kökten uzakl›¤› en aza indiren” ‹slâmbilimcileri asl›nda eleﬂtirir. Ona göre, Samuel P. Huntington, medeniyetler çat›ﬂmas› tezi ile ‹slâm ile
H›ristiyanl›k aras›ndaki farkl› dünya görüﬂlerine
parmak bas›yordu. “‹ki kültür yani, Sekülerleﬂmiﬂ
ve demokratik Bat› ile sekülerleﬂmemiﬂ ve demokratik olmayan ‹slâm dünyas› aras›nda kültür
çat›ﬂmalar› vard›r.” O halde yeni bir Haçl› savaﬂ›na giriﬂelim...
Figaro Gazetesi’ne göre, Alexandre Del Valle,
11 Eylül’den beri televizyon programlar›n›n, “ﬂu
uzmanlardan oluﬂan büyülü yuvarla¤›n”, ayr›lmaz
bir parças› olmuﬂtur. Ona göre bir karmaﬂ›kl›k ala-

Zaten onlar do¤uﬂtan Müslümand›r ve bu onlar için yeterlidir. Slobadan Milosevic taraf›ndan
Müslümanlara, Rusya taraf›ndan Çeçenistan’a, ‹srail yönetimi taraf›ndan Filistinlilere karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n savunucusu, Avrupa’ya karﬂ› ABD ile
‹slâmc›l›k aras›nda gizli bir birleﬂmenin oldu¤u tezinin öncüsü, Alexandre Del Valle, aktüel krizin,
Amerika’n›n “Avrupa’ya ve Ortodokslara karﬂ› savaﬂ›”na ara verdi¤i ﬂeklindeki umutlar›n› gizlemiyor. (Rusya’dan S›rbistan’a uzanan Ortodoks ülkelere gönderme yap›yor.)
1990’l› y›llarda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra baz› politikac›lar ve Amerikal› think
tankç›lar yeni bir düﬂman aramaya koyuldular.
New York Times, “Müslüman fundemantalizmi,
dünya bar›ﬂ›na ve güvenli¤e karﬂ› hemencecik
baﬂat tehdit oluverdi” diye yaz›yor.(...) “Bu tehdit, 1930’l› y›llardaki nazizmin ve faﬂizmin;
1950’li y›llardaki komünistlerin tehdidine benzer
bir tehditti.”8 Almanya ile Nazizm Avrupa’n›n en
önemli gücü olarak yerini alm›ﬂt›, SSCB ve Çin ile
de komünizm güçlenmiﬂti. “Yeﬂil Faﬂizm” kaç
tür bir bölümleme içine dâhil edilebilir? Zay›f, devaml› temsil yetene¤i az –ço¤u Bat› taraf›ndan
desteklenen- rejimlerin boyunduru¤u alt›nda yaﬂayan, parçalanm›ﬂ Müslümanlar–eskiden barbar
olan- tekrar dalga dalga yay›lmaya m› haz›rlan›yorlar?

7
8
9
10

Yanl›ﬂ Kurgular
Bat›’ya karﬂ› yanl›ﬂ düzenleri içinde müslümanlar› etkileyici beﬂinci kol casusluklara yaslan›yorlar. Göçmenler de dahil özellikle hainler onlar›n
tuzaklar›na düﬂmektedirler.
Siyasetbilimi profesörü Alain Gérard Slama,
“dünya kapitalizminin baﬂkentini ve hepsi de liberal demokratik devletin has›mlar› olan anti-küresel, özerklik yanl›s›, aﬂ›r› federalist hareketlerin
güçlenmesini sarsan darbe aras›nda bir iliﬂki kurmamak zor” diyor. “(...) ﬁimdilik, aﬂ›r› sol uçta yer
alan Beyaz Blok ülkelerinin vurucular› ancak birkaç
binle s›n›rl›.
Ancak bunlar›n kötülüklerinin ne kadar h›zla
ilerlediklerini görmezlikten gelmek için kör olmak
gerekir.”9 Pierre-André Taguieff, bu hareketlerin
ortak alan›n›, yaln›zca bu üçüncü dünyan›n eski
Amerikan karﬂ›tl›¤› ve ﬂeytan›ms› Amerikan karﬂ›tl›¤› de¤il ayn› zamanda neo-liberal küreselcilerin
radikal eleﬂtirilerinin geniﬂletti¤ini söylüyor. Burada, Bat›l› ülkelerin aﬂ›r› solcular›n› ve solun önemli
bir bölümünü etkisi alt›na alan güçlü bir Judéophobe (Yahudi korkusu) sindirmesini de unutmamak gerekir.
‹slâmc›l›k, küreselleﬂme karﬂ›tl›¤›, Amerikan
karﬂ›tl›¤›, antisemitizm gibi ne denli çok iç içe
geçmiﬂ rezilce suçlamalar, yan›lsamalarla karﬂ›
karﬂ›yay›z.
Körfez Savaﬂ›’n›n tam ortas›nda ünlü bir televizyon programc›s› olan Bernard Bivot, büyük
‹slâm bilimci Jacques Berque’e ﬂöyle söylüyordu:
“Frans›zlara, Kur’an’›n, kendilerine karﬂ› bir savaﬂ makinesi olup olmad›¤›n› söylemeniz için
otuz saniyeniz var”10. Aradan on y›l geçtikten
sonra art›k sözü kestirip att›rmalara bir son verme zaman›d›r.

Le Figaro, 25 septembre 2001.
“Another Despotic Creeds to ‹nfilitrate West”, ‹nternational Herald Tribune, 9 septembre 1993.
Figaro-Magazine, 6 octobre 2001.
Serge Daney ile yap›lan söyleﬂiden, Devant le Recrudence des vols de sac a main, Aléas, Lyon, 1991, s. 110–112.
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n› olan dünya kolayl›kla analiz edilebilir: “Keﬂmir’de, Sudan’da, Ermenistan’da, Çeçenistan’da
Müslümanlarla di¤erlerini karﬂ› karﬂ›ya getiren, ayn› ﬂekilde Müslüman halk›n ço¤unlukta oldu¤u
Kosova ve Makedonya’da meydana gelen çat›ﬂmalar›n ço¤unu, samimi olmayan iktidar›n reddi ilkesi aç›klar.”7 Baz›lar› Azeriler gibi Kosoval›lar›n
büyük ölçüde laikleﬂtiklerini ve taleplerinin ulusal
nitelikte talepler oldu¤u görüﬂüne itiraz etmeye
yeltenmektedir. Bu düﬂünce yanl›ﬂt›r.
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