
DET , 
insanlara ve hakikat sunma dinsel gele-

nekler ve inançlar, ve teröre referans olabilir? 

ve Müslümanlarla il-
gili son dönemlerde 
da, kilise çevrelerinde ve 
mahfillerde yorum ve de-

ABD'nin etkin medyatik vaizlerinden Baptist ra-
hip Jerry Hz. Muhammed'in 
da ve ve terörle iç 
içe gösterme lslam ön 
plana uç ve marjinal bir örnek olarak bir 

öteden beri kamuoyunda 
ve kökü tarihe uzanan 

lslam bir 
bu 

ve mesnetsiz lslam bireysel bir 
olarak kalmamakta; 

kendisinden önce ve sonra, gerek etkin 
ve etkili din gerekse birçok siyasal li-

der dile getirilen lslam yakla-
bir insicam göstermektedir. 

lslam gibi, ismi bir yönden kelime 
ve esenlik olan bir dinin, 

ve terör üreten bir din olarak gösterilmesi, 
"alemlere rahmet olarak vurgula-
nan bu dinin peygamberinin ve terör 

olmakla itham edilmesi ve zihinler-
de lslam ve ve terörle 
yan yana ça-

oldukça vericidir. ve 
geri plan son derece 

kompleks ve bir olan 
eylemlerinden hareketle lslam 

ve Müslümanlarla ilgili bu gerçekte 
adil ve nesnel bir bir ürünü-
müdür, yoksa kökü tarihin derinliklerine uza-
nan lslam modern 
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gündem 

bir versiyonu mudur? bu iddialar bir ta-
rafa, gerçekten de 

tarih boyu ve teröre 
bir ref-

leksle, hiçbir Müslüman prim vermez ve 
ona 
Benzer ve ve 
terör olmakla suçlayan ve Ba-

paradigmalar, gerçekten de -iddia 
gibi- gerek tarihte gerekse günümüzde ve 
teröre ve esenlik 

mi onlarca ve sev-
gi dini olarak ve 

kurumsal gövdesini kilise, gerçek-
te ne kadar ve sevgi 
bütün bunlar, üzerinde ve cevaplan-

gereken 
Son soru tarihten 

günümüze 
ve teröre konusunda ve 

hiç de iddia gibi 
söyleyebiliriz. 

rulacak zemin konusunda ln-
cillerde lsa'ya atfedilen, "Yeryüzüne getir-
meye ben, 
getirmeye ... annesinin, 
gelinle sokmaya gel-
dim." (Matta 10:34-35), olmayan, 

bir ... " (Luka, 22:36) ve Pavlus'a 
atfedilen, "Yönetim yere ... " 

13:1-5) gibi sözler, tarih boyu 
yanlarca gerek heteredoksal gerekse 

olmayanlara uygulanan eylemleri 
bir 

Benzer teolojisinde önemli 
bir yer tutan ve adeta birilerinin 

kendi masum kurban etmekten ka-
bir Baba Kefaret 

doktrini de tarih boyu ötekilere 
yönelik eylemlerine referans Bu 

teolojik yasal bir zemine 
bir dev-

let dini haline iV. itibaren, he-
teredoksal takibat ve 

Seferlerinde, Engizis-
yon mahkemelerinde, sömürge bölgelerinde ve 
kolonilerde, hedef topluluklara/halklara 
ve inanç sahiplerine her 
dine zamanlarda milyonlarca 

kaybetmesine yol açan dünya 
temel aktörlerinin de ulus-
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lar dikkat çekici midir? 
ABD'de ve Afrika ve 

Avrupa ülkelerinde toplu intiharlar, katliamlar ve 
sabotajlarla gündeme gelen Ku Klux Klan, Davi-
dianlar, Halk Cennetin ve ben-
zeri tarikatlar ve kültler de bünyesin-
den ortaya olan 

Peki, bütün bunlar ve bütün 
. ve terör an-

gelmektedir? ör-
neklerde gibi, tarihinde 
detin genelde ön plana ve ta-
rihinin genelde bir tarihi zuhur 

bir gerçektir. Ancak, bu bütün 
ve terör ya da dinsel 

ve teolojisinde öge-
lerine yer vermekle birlikte, bir 

dini gelmemektedir. 
lslam ve da dahil 

marjinal kültler haricinde- bütün dinsel gelenek-
lerin hitap insanlara yönelik iki 
temel husus içerir: Hakikat ve Bu 
rultuda bütün dinler (en olarak 

evrensel dinler) kaos ve fit-
neye, zulme, ve her türlü 

adaleti, ve benzeri 
pozitif ön plana kö-
tülükten ve uzak durmaya davet 
ederler. 

Ancak, bununla birlikte tarih boyu dinsel ina-
ve ya da bu 

te referans olarak da bir gerçektir. Si-
yasal, sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik, 
ca temel motivasyonu ne olursa olsun, 
lan dinsel ve 
tutumlarla, dinsel önemli bir gör-

insanlara ve hakikati sunma 
dinsel gelenekler ve inançlar, 

ve teröre referans olabilir? 
Dinsel referans olarak kul-

en dikkat çekici olan 
dinsel metinlerle eylemleri 

Hemen hemen bü-
tün dinsel metinlerde olabilecek 

ifadelere Eski Ahit'te 
zaman zaman öldür-
meye, yakmaya 
davet edilir. (örn. 32:27-28; 1 Samuel, 
15:2-3) Benzer Yeni Ahit metinle-
rinde de vurgu kandan 



/ 
bahsedilir; Mesih 
yok edilmesi ve onlara yönelik öfke 
ve nefret (örn. 
Matta, 10:34-35, 23:33; Luka, 
19:27, 22:36-38; Vahiy, 2:27-28) 
Kur'an'da da yer yer 

ifadeler bulunur. Allah 
yolunda olan öne-
mi nere-
de bulunurlarsa öldürülmeleri ge-

belirtilir. (örn. Nisa, 89-91; 
Tevbe, 12, 29, 36) Kutsal metin-
lerde yer alan böylesi ifadeler, geç-

günümüze Seferleri 
veya cihat gibi dinsel içerikli kav-
ramlara 
adeta Oysa ay-

kutsal metinler, inançlara 
ve inananlara 
den ve sevgisinden de bah-
setmektedirler. Kur'an'da 
inançlara kilise-
ler, ve mescitler yan 
yana zikredilmekte (Hac, 40), senin dinin sana, 
benim dinim bana; ya da dinde zorlama yoktur 
ilkesiyle inanç çizilmekte (Ka-
firun, 6; Bakara, 256), birbirinizi diye 
sizleri kabileler/gruplara (Hucurat, 1 3), il-
kesiyle de insanlar za-
manda irade bir 
olgu Yine Kur'an'da 
fitneye, zulme ve 

insanlara emretmeleri, kötülük 
konusunda ise müminlerin te-
mel özellikleri gösterilmektedir. Benzer 

dinsel geleneklere ait kutsal 
kitaplarda da Yeni 
Ahit metinlerinde de sevmenin çi-
zilmekte (Markus, 12:28-31 ), 

önemli bir fazilet vurgulanmak-
Yine Eski Ahit'te de sevgisi ve 

lama üzerinde (Levililer, 19:18) 
Kutsal metinlerde isim, ve özel-

likleri konusunda da benzer durumlar söz konu-
sudur. Bu metinlerde yan yana yer 
verilen gazap eden ve seven niteleme-
leri, temel özellikleri kimilerine 
paradoksal olarak gelebilecek bir durum ortaya 

(Nitekim düalist dinlerin dü-
en temel iyi 

mücehhez bir ile kötü 

gündem 

bir birbirinden 
Çünkü düalist teolojiye göre iyi ile kötü 

yan yana, bir bir arada olamaz; iyi 
dan ancak iyi kötü ise 
kötü südureder.) dinsel referans-

kültürel bir 
gelenek halinde olan çevrelerde, 
kutsal metinlerde betimlenen 

gazap ve içerikli 
hep ön plana gö-

rülür. Bu çerçevede lslam kültü-
ründe, azap edici ve 
muntakim ve gereken 

hep öne Buna göre Allah, 
öncelikle gereken bir Ge-
nellikle Müslüman ailelerin, bilinçsizce 
na, sevmekten çok, O'ndan 

ve böylelikle bi-
gereken, cezalan-

bir 
neden görmek oldukça üzücüdür. 
Gerçekten de ifadelerinde, Al-
lah'la ilgili gazap olmayla irti-

isim ve vurgu yapan ifadelere za-
man zaman Ancak taraf-
tan Kur'an'da, rahmet ve 

ve isimlerine de yer verilir ve 
bunlara vurgu Hatta, sa-

99 güzel isimle-
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rinden, azapla ilgili nitelemele-
re ezici ise rahmet, sevgi 
ve niteliklerle ilgilidir. 
Benzer Eski ve Yeni Ahitlerde de 

gazap 
ve niteliklerine 

ile ilgili bu nitelemeler, bu me-
tinlerin kutsiyetine inananlarca, 

eylemlerinde referans 
olarak Oysa bu metinlerde ile il-
gili olarak sevgi, merhamet ve 
lama ile ilgili nitelemeler de önemli bir yer tut-

tarihinde, bu 
kilde bir yandan gazap edici ve 

yandan ise seven ve özellikler-
le bir arada dü-
alist bir ortaya koyan ve 

gereken gerçek gazap eden kötü 
seven iyi sa-

vunan heterodoksal da ortaya 
2. ünlü 

Marcion, bu düalist fikirleriyle 
Marcion'la ilgili olarak bkz. Lüdemann, 1996: 
159) 

Yine kutsal metinlerde ile 
de olan eskatolojik 
önemli bir yer Buna göre ya ls-
lam'da gibi sonunda ve 

ahiret ya da 
gibi ahir zamanda Parousia yani Me-

sih'in ikinci kez yeryüzüne öncesi ve son-
dönemde, kimi insanlara yönelik cezalan-

içerikli bir Bu 
lamda kutsal metinler, alev alev yanan cehen-
nemden, insanlarla olan 
gökten insanlar üzerine olan ve 
kükürt gemlerine ka-
dar yükselecek olan kanlardan, dolusu 

olan cesetlerden, toplu katastrofdan 
bahseder. hadisesi ile birlikte 
ekolojik düzenin son göklerin parça-

ve benzeri 
düzenlerinin ile kozmosun 

ortadan Kutsal kitaplarda za-
man zaman bütün bu 
olaylar, irade 
nan sürenin sona ermesiyle, kimi insanlarca 

ötesinde hedef haline olan 
geçici yok edilmesi, insanla-

ve kötülerin te-
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Dünya ya da bitimin-
de, ve kötülerin 
adaletin tecelli etmesi 

yönelik, kutsal metinlerdeki bu eskato-
lojik beklentiler de kimi 

görülen referans ol-
En günümüzde çe-
hadiselerinin, bir takdir olarak 

sonunda belirtildi-
ve henüz bir-

likte, kutsal metinlerde öngörülen olayla-
türlü belalar, afetler 

ve Armegedon gibi) de 
dört gözle bekleyen 

görmelerinde bu metinlerin 
önemli bir rolü ki, bunlardan 

oranda olan bir bu 
metinlerden hareketle eylemlerini 

ettikleri de bilinmektedir. 
sonu ve gününe 

kutsal metinlerdeki ve ve 
kötülere uygulanacak ilgili betimlenen 
sahneler, dinlerin bir di-

durumu da gözler önüne sermektedir. Bu-
na göre seven, koruyan ve ay-

zamanda ve azap 
eden olarak da 

Peki, en lslam söz konusu 
da, kutsal metinlerde (Kur'an'da) yer alan ve 



referans olarak 
cek olan bu ifadeler (yani 
öngören ayetlerle, isim ve 

ilgili ifadeler ve ve gününe ve 
Gerçekten de bu ifadeler, (özelde 

eden ve 
bir arzetmektedir? 

Kur'an'daki içerikli münferit ifa-
delerin, genel/evrensel boyutta öngören 
ifadeler olarak mümkün Zi-
ra bu ifadeler, 23 bir tarihsel süreçte, Mek-
ke ve Medine'de kesimlerle bir arada 
yan ve onlarla zaman zaman olum-
suz tecrübeler de geçiren Müslümanlara hitap 
etmekte; ayetlerin nazil dönem-
de tarihsel ve 
konu Kur'an'daki böyle-
si ifadeler, o özel 
tarihsel ve du-
rumlarla 

Örne-
bah-

nerede 
öldürün ... " ayeti, 
Müslümanlara kar-

fiili bir tecavüz 

gündem 

da olan ilgilidir. Nitekim, Kur'an'da bu 
ifadenin hemen 

" ... Onlar sizden uzak 
durmazlar, sizinle içinde istemez-
ler, ellerini çekmezlerse .. . " (Nisa, 91) 

Bu durumda bu ayetle-
rin ve insanlara mesajla-

ayetlere konu olan tarihsel 
bilinip dikkate gerekmektedir. 

Bundan bu ayetleri, 
genel ifadeleri ve ana çerçevesinde oku-
nup 

zulüm ve fitneye yönelik 
ana oldukça Fitnenin ve zulmün 
ortadan engellenmesi ve 

olarak kabullenilmesine yö-
nelik ana tema, sona Kur'an ayetlerinde 

isim ve 
yer alan 

gazap etme ve 
ma ile ilgili nitele-
melerin de Kur'an gene-
linde ele ve anla-

isim 
ve bir arada 

gere-
kir. 

Allah, dü-
alizmin "iyi ya 
da "kötü 
dir. O, her yaratan, 
bir düzene koyan, besle-
yen ve esirgeyip koru-
yan bir olarak, asla 

isteme-
yen/emretmeyen bir 
güçtür. insanlara 
emretmekte, kö-

tülük konusunda ise (Nisa, 148; 
Araf, 28; Nahl, 90) O'nun isim ve 

bir önemli ise mutlak 
adil O, ve iyilikle kötülük ni-
telikleri tercih yapabilme ve böylelikle 
sorumlu bir olma özellikleri in-

adalet, güzellik, bütün 
pozitif nitelikleri kapsayan seçmesi ve ona 
yönelmesi için bütün onu ba-

ancak bütün bunlara 
men onun zulmü, fitneyi ve kaosu 
seçmesi durumunda ise, bunun vere-

konusunda da onu 
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gündem 

ve kötüleri 
yönelik ve bununla ilgili eskato-

lojik kesinlikle öngör-
mesi, ya da iste-
mesi gelmemekte; tam tersine insanla-

ve kaosa 
ve yönlendi-

rici bir etki 
Kur'an ve 

hareketle lslam, temel 
nin kutsiyeti üzerinde durur. Bunlar; insa-

hayat, mal, ve dinsel tercihine yönelik 
lslam, 

gereken vurgular. 
bütün 

bu kutsal 
üzerinde durur ve bunlara 

ve tecavüzleri ya da zulüm olarak 
görür. en dikkat çekici olan dinsel 
tercihler konusunda bile, bunu, kendi 
özgür seçimi ve 
bir sorumluluk olarak Müslüman-
lara ve Peygamber'e yönelik Kur'an ifadelerinde, 

dinsel geleneklere ait 
konusunda istenir ve böy-
lesi bir zorlama söz konusu bunu 

ancak böylesi bir zorlamada 
bunun onun adaletine ters 

belirtir. (Maide, 48; Enam, 35) 
lslam, mal, can ve güvenlik-

lerinin de birbirlerinin 
bu kutsal ister. Bu 
kutsal korunup oldukça 
önemli gören lslam, bu yani can, mal, 

ya da dine durumunda, müca-
dele etmesini yasal bir mücadele ve bu 
can vermeyi olarak (Tirmi-
zi, Diyat, 22; Ebu Da-
vud, Sünnet, 32) 

Is lam, Kur'an'da 
geçen ve de-

ifade-
lerden de 
gibi, belirli durumlarda 

da kabul 
eder. Bunlar, az önce 
sözünü kutsal 

koruma ko-
nusunda, bunlara 

tacizin bertaraf 
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edilmesine yönelik, savunma içerikli tutum ve 
kötülük ve tecavüzün engellenmesi-

ne gerekli olan tedbirler ve bir de 
kötülük ve tecavüz eylemlerine ge-
reken hukukun yerine getirilmesidir. 

bu Hz. Muham-
med'in da görmek mümkün-
dür. gibi çevreler, gele-
neksel lslam propagandalar 
da, prim veren ve des-
tekleyen bir din bu dinin 
peygamberinin bizzat ve adam öldür-
meye yer olarak 
sunarlar. Hz. Muhammed'in 

kesimlerle 
fiili mücadele Ancak bunun, o 

tarihsel içinde 
si, tahlil edilmesi gerekir. Alemlere rahmet ola-
rak vurgulanan (Enbiya, 1 07) Hz. 
Muhammed, kendi hiç kimseye 

kendisine eziyet ve kötülük 
edenler için bile asla beddua etme yoluna git-

onlar için Allah'tan hidayet 
Bununla birlikte o, topluma fiili sal-

ve tacizler, hareketler konusunda 
da asla sessiz zamanlarda 
bu ve tacizleri önlemek veya 
geri püskürtmek 

Onun dikkatle 
bunun pirim vermek say-

en temel hayat 
ve yönelik 

bir önlem, bir 
lslam da dahil dinler, temel 

sevgi ve ve 
özgür iradelerine ön plana 
dinsel inançlar ve tarihten günümüze, 

. insanlarca 
birer 

destek ve referans haline 
Dinsel kay-

naklarda yer alan ve 
dete referans olarak kulla-

olan bu dinle-
rin ve dinsel 
temel 

ge-
yeniden yo-

mesi 




