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İslam ve Kültür 

 

 

İslam evrensel bir dindir. Tüm kainatı kucaklayan evrensel bir din. İnsanın, hayvanın, bitkinin 

ve doğanın var oluşunu dizayn ederken, Yaradan ile yaratılan arasındaki diyaloğu, iman ve 

vicdan ile dizayn eden yüce din, İSLAM.Bu günkü makalemde onunla şereflendiğimiz, yüce 

dinimiz İslam ile Müslümanların kültür yapıları ve İslam ile entegrasyonunu analiz etmek 

istedim. 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın olan, önemli bir cehalet içeren algı var. 

Eğer kişi Müslüman ise bireyin işlediği suç veya etik olmayan davranış, İslam’la özdeşleştirilir. 

Buna cehalet diyorum. Aykırılık teşkil eden, dinin men ettiği, günah kabul ettiği bireysel veya 

toplumsal suç veya davranışları dine endeksleyenlerin tanımlaması cehalet veya düşmanlık 

tanımlamasıdır. 

 

DİN ve BİREY 

 

Yüce İslam müminlere, yaşamın her alanında kul hakkı, ibadet, günah, helal ve haramla, birey 

ve topluma tüm etik kurallar ile evrensel değerlerin hakikatini öğretir ve öğütler. İslam ve 

Müslümanlara düşman bilinçli güç odakları veya zavallı cahil birey ve kitleler ise, her yanlışı 

İslam ile özdeşleştirerek nefret tohumları eker veya ekmeye çalışırlar. 

 

Ülkeleri işgal edilen toplumların verdiği direniş veya başkaldırılarda, büyük mal ve can 

kayıpları ile hak ve özgürlükleri ellerinden alınan, yerel Müslüman halk oluyor. Yani terörle 

pazar yerlerinde kalabalık halk kitleleri alçakça katlediliyor, kadın, çocuk veya yetişkin hepsi 

Müslüman insanlar ve bu terörle İslam kötülenmeye çalışılıyor. Yüce İslam’a ve mensuplarına 

oyunlar oynanıyor, çok ama çok kirli oyunlar ile işgal ediyorsun, onların hak ve özgürlüklerini 

Ortaçağ zihniyetini devam ettirerek ellerinden alıyorsun, tüm mal varlıkları, sosyal yaşamları 

yok edilip gelecek hayal ve umutlarını sadece kaygı, korku ve karamsarlığa dönüştürüyorsun 

sonra da İslam’ı kötülüyorsun. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ki işgal edilen ülkelerde 

yapılan tüm terör eylemlerini lanetliyoruz. Çünkü bunlar özgürlük savaşları değil, Müslüman 

katliamlarına dönüşmüş, işgalcilerin ve İslam düşmanlarının Yüce İslam ve mensuplarını 

karalama kampanyalarının basamakları haline gelmiştir. 
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İslam’da menler vardır, karşılığı günahlar. Emirler yani görevler vardır, karşılığı ibadet ve 

hayırlara vesile olmaktır. İbadetini eksik yapan veya hiç yapmayan, hayırlara vesile olmayan 

sadece kendisine zarar verir. Lakin şer isteyen, fitne fesat yaratan, Müslümanlara ve insanlığa 

zarar verir. İslam bunu şiddetle reddeder. O zaman Yüce İslam’da olmayan bu kötü, yanlış ve 

zararlı davranış mensupları dinleri İslam da olsa eylem ve davranışları İslami olmadığı için, suç 

veya yanlışlıkları sadece onları bağlar ve İslam ile hiçbir bağ kurulamaz. 

 

İSLAM, KÜLTÜR ve BİREY 

 

Yüce dinimiz İslam evrensel bir dindir. Hamdi sena olsun ki tüm evrenimizde onurla yaşanır. 

Dini ve sosyal yaşantımız Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bize rehberlik ettiği, öğrettiği 

emirlere uygun biçimde tüm dünyada yaşanır ve uygulanır. Dünyanın farklı devlet ve 

uluslarında yaşanan İslam, dinde ve kültürde bir farklılık oluşturur. Bu çok tabii olan farklılık 

ise cehalet ve kötü amaçlı İslam düşmanları nezdinde olumsuzca ve sıkça işlenir. 

 

Tanımlamalarım ve analizlerim asla eleştirel bazda değerlendirilmemeli her ulusun kültür,  

ulusal değer ve kavramlarını korumasını kendisine hedef seçen Müslüman bir aydınım. 

Kurucusu olduğum Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin ana felsefesi olan ‘’Sınırları 

devletler tarafından çizilmiş ülkeler yerine, sınırları değerler ve kavramlarla çizilmiş ülkelerden 

oluşan bir dünya amacımız, uluslararasılaşırken ulusal değer, kavram, inanç ve kültürlerin 

korunma bilinci önceliğimiz olmalıdır’’ fikriyatı benim felsefemdir.  Reaksiyonum Yüce dinimi 

koruma reaksiyonudur. İslam, tüm Müslüman toplumlarda din ve kültür olarak birlikte yaşanır. 

İslam bir ve tektir. Men ve emirleri ile uygulanır. Kültür ise çok farklıdır ve dinleentegrasyon 

sağlamaya çalışır. Örneğin, Türkiye’deki bir Müslüman hanımefendi ile Pakistanlı, İranlı, 

Arabistanlı, Afganistanlı, Hindistanlı, Avrupalı bir Müslüman hanımefendinin giyim kuşamları 

tamamen farklıdır. Çünkü giyim ulusal kültürdür, yaşam İslami ve ortaktır. Ulusal kültürün 

doğasından,  eksik eğitimden ve coğrafyalardan veya ulusal yasalardan kaynaklanan giyim, 

gelenek, töre, sosyal yaşam davranış veya uygulamaları dinle entegre olmaya çalışır lakin 

genellikle yerel ve ulusal yaşanır, din ise yine ortak ve tek düzenleyici olan Yüce Kur’an’ın 

rehberliğinde İslami uygulamalara göre dizayn edilir, yaşanır ve uygulanır. 
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KAİNATIN MEDENİ KURTULUŞU DA YÜCE İSLAMDADIR 

 

Yüce İslam ve onunla şereflenen mensuplarına kötülük yapmak onları asimile ederek iman, 

vicdani değer ve kavramlarından yoksun bırakmak isteyen içimizdeki veya dışımızdaki sözde 

çağdaş, uygar, medeni, eğitimli insan maskesi takmış, ancak özdeçağdışı, yobaz, gerici kişi 

veya kesimlere söyleyeceğim şudur: Yüce İslam’ı ve onun onurlu mensupları Müslümanları 

İslam ile değerlendirin. İslam’la hiçbir bağı olmayan bireysel, kitlesel veya ulusal yanlışlıkları 

bireylerin veya ulusların kültürel, ulusal, bölgesel veya ulusların yasalarla getirdikleri İslam 

dışı eylem, davranış ve uygulamaları Yüce İslam’a endekslemeyin. Endeksleyemeyeceğinizi 

bilin. Güneş balçıkla sıvanamaz. Unutmayınız ki Yüce İslam ve onun şerefli mensupları 

gittikleri her ülkede İslami yaşantılarında hiçbir toplumsal olaya karışmazlar. En güvenilir 

kesim ve toplum olurlar. Münferit olaylarda ise dikkate alınacak olanlar ülkesi işgal edilmiş 

veya bir terör örgütüne mensup olmuş bireylerdir. Yani bunların İslam ile hiçbir bağı yoktur. 

Yüce İslam’da Yaratan Alla Hu Teala’’ Ben hakkımdan vazgeçer sizi affedebilirim ama kul 

hakkı ile bana gelmeyin onu ancak hak sahibi affeder ‘’emrini buyurur. Dinimizde en büyük 

suç ve günahların başında insan katli gelir.  

İslam dışı olan tüm terör, işlediği eylem ve suçları ile İslam dışı olmayan toplumların ulusal 

kültür veya bireysel tercihlerinden kaynaklanan farklı giyim, kuşam, gelenek, töre, yaşam veya 

kültürlerini Yüce İslam’ı kötüleme aracı olarak kullanmayı bıraksınlar. Bilinsin ki Yüce İslam 

ve onun şerefli mensupları olan Müslümanlar bu gezegenin, insani ve vicdani yaşama küresi 

olmasında en büyük güvencedir 


