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Din ve Terör Üzerine
Mustafa ERDEM*
Din, insanlığın ilk dönemlerinden günümüze, insanın ayrılmaz bir vasfı
olarak varlığını sürdürmüştür. Nerede insan var ise orada bir din de var olagelmiştir. Çünkü "Yüce Yaraticı" insanı dine mUhtaç bir donanımda yaratmış
tır. Nitekim dünden bugüne fiziki ve biyolojik ihtiyaçlarını temin için mücadele eden'insanlar, aynı zamanda ruhi ihtiyaçlarını da temin arayışı içerisinde olmuştur. İnsanların ruhi ihtiyaçlarını temin ya da ölüm ötesine hazırlık
konusunda bulduklan ya da inandıkları çözüm yolları her zaman aynı olmamıştır. Fakat şu ya da bu şekilde her insan bir inanç biçimine sahip olmuş,
kendini tatmin edecek bir yol ve yöntem bulmuştur.
Dinler tarihi incelendiğinde doğrudan insanı muhatap alan dinin ana
amacının insana huzur, güven ve mutluluk sağlamak olduğu görülmüştür. Bu
haliyle din, bireysel bir gerçeklik gibi görülmekle birlikte bütün insanlığın
ortak değeri olarak temayüz etmiştir.
·
Dinin il<i ana özelliği vardır. Bunlardan birincisi; insanın inandığı değer
ler ile bu değerlerle ilişkisini sağlamak veya düzenlemektir. Buna ·genel bir
ifade ile Tann-insan ilişkisi demek de mümkündür. Bu aşamada ister ruhi
zaruretler gereği Tanrı'yı insanlığın keşfettiği ileri sürülsün, isterse Tanrı
nın, yarattığı insana bir şekilde kendini tanıtmış olduğu kabul edilsin durum
değişmemektedir. Çünkü dinin en önemli işlevi, bu ikili arasındaki ilişkiyi
kurmak ve düzenlemek şeklinde gerçekleşmektedir. Dinin ikinci özelliği ise,
insanın hemcinsleri ile arasındaki ilişkileri düzenlemek ve kontrol etmektir.
Bu özelliği ile din, insana, birey olarak sahip olduğu imkanlan sınırsız bir
· şekilde kullanma hakkına sahip olmadığını öğretmektedir. Böylece din, insanlar arasında barış, huzur ve güven ortanunın oluşmasına katkı sağlamak
tadır.

Dinin Tanrı ve insanlar arasındaki ilişkileri tanziin etiıie konusundaki etkin rolü, daha çokölüm sonrası inancıyla ilgilidir. Ölüm sonrasına olan inanç,
insanın Tanrı'yı sevmesi ya da O'ndan korkması sebebiyle O'nun buyrukları
konusunda kendisini ve yaşamını sorgulayarak ömrünü tüketmesini sağlar.
Aynı zamanda ölüm sonrasına olan inanç, insanı diğer insanlara karşı tutum
ve davranışlarından, ölüm ötesinde Tanrı huzurunda yargılancağından ve
sorgulanacağından dolayı da etl<iler. Böylece insan bu dünyadaki sınırsız arzu
ve isteklerinde, insani ilişkilerinde ölçülü davranmak zorunda hisseder.
*Prof. Dr., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
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Yeryüzünde dünden bugüne dinlerin

tamamı

somut olarak ahiret haya-

tından söz etmese de hemen hepsi ölüm ötesi ile ilgili bazı bilgiler vermiş,

kurallar koymuş ve insanlarm bu kurallara uygun davranışlar sergilemesini
istemiştir. Bazı Uzak Doğu dinlerinde yer alan karma-tenasüh inancı, kast
sistemine bağlı bir olgu olarak insanları yaşadıkları "kast''ın şartlarına uymaya mecbur etmiştir. İlahi dinlerin ortak özelliği olan ahiret inancı ise, insanın yaptığı iyilik, hayır ve ibadetlerle ve ahiret hayatı hakkındaki bilgileriyle,
ölüm ötesinde mutlu olabilmek için maddi ve nefsi bazı fedakarlıklara katlanılınasını öğretmiştir. Bunun doğal sonucu olarak insanlar arasında bir hak
ve haklılık kavrc;ımı gelişmiştir. Böylece insan, sınırsız özgürlüklerin olınadı
ğını, çevresinde yaşayan insanların özgürlüklerinin kullanımı konusunda en
az kendisi kadar hak sahibi olduğunu ve dinin bu yönde kayıtsız kalmadığını
da görmüştür. Bu çerçevede din, Tanrı, ahiret, hak gibi fenomenler aracılığı
ile insana dünya hayatında mutlu alına yollarını öğretmiştir.
Günümüzde adı ve ilkeleri ne olursa olsun, insanlığın tamamına yakını
herhangi bir dine inanmış gözükmekte ve kendi dinlerinin emirlerini uygulamakla yükümlü sayılınaktadır. Bütün dinlerin amacının bireysel olarak insanı
ve bütün toplumları mutlu etmek alınasına rağmen, insanlık çok çetin bir
bunalımın girdabında boğulmaktadır. Bu durumda düz mantık yürütüldüğünde ya dinler gerçekten insarılığa barış ve huzur önermemekte, ya da in"
sanların dini inanış, uygulama ve anlayışlarında bazı problemler yaşanmak
tadır. Aynı dinlerin tarihin ve coğrafyanın belli kesimlerinde insanlar için
huzur ve istikrar sebebi olduğu bilinirken, başka kesimlerde nifak, fitne ve
zulüm şeklinde tezahürü, problemietin dinlerden değil, diniere inanan insanlardan kaynaldandığı intibaını uyandırmal<tadır. Bu durumda din ile o
dinin mensuplarının din anlayışların1 birbirinden ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Zira dinin ·önermelerinin ne olduğu kadar insanların bunları
nasıl anladığı, algıladığı ve uyguladığı da önemlidir. Nitekim bir dinin mensuplarının kendi dinleri etrafında bile bir bütünlük oluşturamadıkları, farklı
grup ve mezheplere bölündükleri düşünül4rse yine problemin dinden değil
onun müntesiplerinden kaynaklandığı görülür,~Hatta bu durumda din, başka
dinden olanlar kadar kendine inananlar için de bir nifak ve çatışma sebebi
olara!< karşımıza çıkar. Aynı dine mensup insanlar arasında tarihte cereyan
eden çatışmalar bunun en somut örneklerini teşkil eder.
Dinin bir çatışma zemini hazırlamamasının temel sebebi dinin bizatihi
kendisi olmayabilir. Burada dini oluşturan fenomenler ve bunlarla ilgili yorumlar din mensuplarının sosyal, siyasal, ekonomil<, psilcolojik, hatta etnik
konumlanna göre birer çatışma sebebi olabilir. Nitekim aynı dine mensup
olan insanların katliam boyutlarına varan çatışmalannda uyguladıkları acı
masız tavırların, bu yorum ve diğer şartların tetiklemesi sonucu ortaya çıktı
ğı söylenebilir.
Bir taraftan aynı din mensupları arasında çeşitli çekişmeler olurken diğer
taraftan farklı dinden insanların zaman zaman insanlığa dünyayı dar ettikleri ~sefve ibretle görülmektedir. Tarihte yaşanan haçlı savaşları bunun en acı
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örnekleri olarak hafızalarda yer almaktadır. Bu savaşlarda kullanılan esas
faktörün dini kaygılara dayandınldığı da görülmektedir. Halbuki din, özü
itibariyle göreceli olmakta, herkesin dini kendine makul ve hak görünmektedir. Ayrıca din, bir akıl ve bir gönül işidir. Hal böyle olmasına rağmentari
hin çeşitli dönernlerinde çeşitli kesimlerin farklı yönlerden baskı altına alın
maya, güçlü olanın dininin zayıf olana dayatılmaya çalışıldığına rastlanmaktadır. Bu işlernin zahiren muhatapları etkilediği görülmüş olsa da, insanların
iç dünyası için kesinlikle etldli olmadığı ve pratik bir değer de ifade etmediği
bilinmektedir. O zaman sanki insanlar din konusunda samimi bir etkilerne
yönteminden uzak, gönüllerin fethi yerine yapılan ernpoze ve dayatmalar
sonucu dıştan inanmış gibi görünen, ama içten asla inanmayan rnünafıklar
türetmektedir. -İşte bu noktada din rnensuplarına düşen görevin, din konusunun, bir inanç meselesi olduğu, bu haliyle kişiyi mutluluğa götürdüğü, dayatmalann kin ve nefret doğurduğu gerçeğinin kabullenilrnesi ve farklı dinden insanlara saygı duyulması gerektiği açıl<ça ortaya çıl<rnaktadır.
Günümüz dünyasında sosyal, siyasal ve dini alanda istenen düzeyde bir
huzurun sağlanamadığı konusunda belki bütün insanlık hernfikirdir. Bir kısım
insanların yaşama hakkının rneşruiyyetine paralel olarak inanma özgürlüklerinin var olmasını isterken, bunu gerçekleştirmesi konusunda takip edilen metot,
araç ve gereçler ne kadar doğrudur? Ya da konuya başka bir açıdan bakarsak
insanlara yaşama ve inanma konusunda baskı, dayatma ve zulrnün uygulanması, özgüriiliderin lusıtlanması ne kadar doğal, ne kadar yasal, ne kadar
rneşrudur? İşte, özellilde dinin insanlığa huzur sağlayarnarnasıyla ilgili problernin başlangıç noktası burasıdır. Zira her insanın kendince meşru kabul ettiği
değerler ne kadar tartışılmaya değerse, bazı haldaİın da gayri meşru kabul
edilebileceği varsa0.rnı ile uygulama zemini bulamaması da o kadar tartışıl
maya değerdir. Aynca çeşitli baskı güç ve gruplarını ellerinde bulunduran kesimlerin kendilerfui haldı saydıklan hususlarda, bu güç ve imkanlan kullanaral< baslu ve zulüm uygulaması, rnuhatapların doğal tepkisine sebep olmaktadır. Bu dururnda bir çatışma zemini oluşmakta, herkes kendi imkanlarını kendi
lehine kullanmal<ta ve bir kaos oluşmasına zernin hazırlanmal<tadır.
Terör, bazı kesimlere göre son yılların korkulan, ürkülen, nefret edilen,
insanlığı felakete götüren gayri ahlaıu, gayri insani, gayri dini yoh.l ve yöntemi olaral< kabul eciilrnektedfr. !3una rnW<abil bazı kesimlerde ise tersine ezi. len, horlanan, zorlanan, inanma ve· yaşama haldu elinden alınmak istenen
ya da alınan insanların başvurduğu, askeri, ahlaki, hatta dini meşru haldan
olarak ilan edilmektedir. Her iki kutup arasındaki bıçak sırtı incelik, tarafıara
göre göreceli bir varsayım olmaktan öteye geçernernektedir. Zira Idrnin hangi haldu niçin kullandığırıı, haltim konurndaki insanlar farklı düşündürrneye
yönlendirrnektedir. Bu dururnda taraflarm asli ve fıtri değerler-etrafında birleşmesi, hangi dine inanırlarsa inansınlar, dinlerin önerdiği banş ve huzur
ortarnını ternine yönelmesi gerekmektedir. Bu arada problemi çözmeye yönelik analitik yaldaşırnların dış etkenlerden uzak selim bir al<ıl rehberliğirıde
yapılması önem arzetmektedir.
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Dünyamızda,

özellikle Müslüman ve geri kalmış toplumların terör ve çaBu tür çanş
malann belirtilen kesimlerde olması her hal ve şartta o bölgede yaşayan
insanlan mağdur etmektedir. Sudan, Ortadoğu, Kuzey Hindistan, Pasifik yörelerinde meydana gelen çanşmaların meşn.ı müdafa hakkı talebi olmadığı
nı, sadece oralarla ilgili hedef ve hesaplan olanlar iddia edebilirler. Zira öz
vatanlarında kendi içlerinde fakirlik ve sefalete rağmen yaşama mücadelesi
veren zavallılann, hangi şartlarda çatışmaya zorlandıkları ayn bir değerlen
dirme konusudur. Ellerinde çeşitli imkanlara sahip olanların bu imkanlan
masum ve mazlum kesimler aleyhine kullananlara karşı muhataplann, tek
kutuplu ve küresel bir dünyada, meşru haklarını hangi yollarla ispat ve talep
haldarı olacak ve buna kimler karar verecektir. Bu durumda horlanan, tahkir
ve tahrik edilen, en sonunda öldürülen insanların, dinleriyle temasa geçmesi ve orada teselli araması masumiyet ve meşruiyyet sınırlarını aşan bir davranış bozukluğu ve hak ihlali midir? Yoksa din, dünya ve ahiret için bir teselli, ümit ve huzur kaynağı değil midir? Bu şartlarda dine yönelen, onun içerikleriyle iletişim kuran, orada teselli arayan ve oraya sığınan insanlan terörist ilan edip, terörizmin kaynağını da din olarak gösterebilir miyiz?
Sonuç olarak dinlerin huzur, güven, barış, hoşgörü, sevgi kaynağı oldukları ve hiçbir zaman terörün kaynağı ve teşvikdsİ olarak gösterilmemeleri
gerektiği söylenebilir. Aneaiz bazı din mensuplan terörist olarak nitelendiriliyorsa bunun, onların dini nasıl anladığı ile ilgili bir problem ya da onları
terörist ilan edenlerin isnat, iftira ve dayatmalarından kaynaklandığı da göz
ardı edilmemelidir.
Terör, genel olarak insanın yaşama hakl<ını ihlal ettiği gerekçesiyle dinle
bağdaşnnlması müınl<ün olmayan bir hak arama yöntemi olarak uygulanmaktadır. Bunun hiçbir dinde referansı yoktur, İslam'da ise hiç yoktur. Dünyayı yönetmeyi arzulayanların İslam korkulan terör korkulanyla birleşmekte
ve bu korkularla İslam'ı terörün kaynağı olarak göstermelerine sebep olmaktadır. Aksi halde referans kaynaklan ve pratik uygulamaları hem terörden, hem de terörü doğuracak davranış bozukluklanndan uzaktır. Teröristin
dini ve milleti yoktur. Teröre başvuran insan, algılama, uyguiama ve hak arama biçimi olarak dünyayı tehdit etmektedir. Bütün din mensuplannın hem
terör, hem de terörü doğuran sebepleri ortadan kaldırmak, dünyamızı huzur
ve barış içerisinde yaşanan bir yer haline dönüştürmek için ortak hareket
etmeleri gereken zaman çoktan gelmiştir.
nşmanın doğrudan muhatabı olmalan oldukça üzüntü vericidir.

