
AKP’liler MÜSLÜMAN mı?? 

 

Prof. Örsan K. ÖYMEN 
AYDINLIK, 08.01.2015 

http://www.aydinlikgazete.com/akpliler-musluman-mi-makale,58095.html 

 
 
Ahlak dinin tekelinde olan bir şey değildir. Ahlakın tarihi, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik 
dinlerinden çok daha eskidir. İnsan toplumsal bir varlık olduğu ve ahlak da toplumsal bir varlık 
olmanın zorunlu bir sonucu olduğu için, ahlak, farklı biçimlerde de olsa, her zaman var olmuştur. 
Ahlakın yüz binlerce yıllık bir tarihi vardır. Oysa Musevilik yaklaşık 3000 yıllık,  
Hristiyanlık yaklaşık 2000 yıllık, İslam da yaklaşık 1300 yıllık bir dindir. 

Musevilik’ten sonra, ancak Hristiyanlık ve İslam’dan önce, M.Ö. 5.-4. yüzyıllarda, yaklaşık 2400 yıl 
önce, Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar, ahlak, erdem, değerler, iyilik, adalet, cesaret, 
dürüstlük, dostluk üzerine kuramlar, düşünceler geliştirmişlerdi. Söz konusu filozoflar bunu 
tamamıyla, Musevilik’ten bağımsız ve habersiz olarak yapmışlardı. Çünkü Musevilik o dönemde 
Orta Doğu’nun belli bölgelerinde bir azınlık diniydi. Antik Yunan kültürü ise çoktanrıcı dinlerin  
etkisi altındaydı. Sokrates, Platon, Aristoteles, çoktanrıcı dinlere kuşkuyla yaklaştıkları gibi,  
Musevi de değillerdi, Hristiyan da değillerdi, Müslüman da değillerdi. Sonuçta, ahlak konusunun, 
dinlerin tekelinde olmadığı, dinlerden kaynaklanmadığı, Platon ve Aristoteles gibi filozofların 
binlerce sayfalık metinleri vasıtasıyla da kanıtlanmış bir durumdur. 

Buna rağmen, Türkiye’deki İslamcı siyaset, ahlakı dinin tekelinde olan bir şey, dinlerden 
kaynaklanan bir şey olarak ortaya koymaktadır. Genel anlayış, “Dindar olmayan ahlaksızdır” 
biçimindedir. Bu tamamıyla dogmatik bir yaklaşımdır ve cehaletin ürünü olan bir anlayıştır.  

Çünkü dindar olmayan birisi de, örneğin ateist, agnostik veya dinsiz teist olan birisi de,  
ahlaklı bir insan olabilir. 

Ancak işin asıl traji-komik yönü, AKP’li siyasetçilerin birçoğu, İslam paradigmasının ahlak anlayışına 
göre de İslam dininin gereklerini yerine getirmemektedirler ve ahlaklı insanlar değillerdir.  
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nda alınan karar bunun  
tipik örneklerinden sadece bir tanesidir. Komisyon, haklarında ciddi yolsuzluk iddiaları bulunan 
AKP’li dört eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesini AKP’li milletvekili ve komisyon üyesi kişilerin 
oylarıyla reddetti. Yani, söz konusu iddiaların yargıya aktarılmasını engelledi, yargı sürecinde 
aklanmak veya mahkum olmak yolunu kapattı, dosyaları örtbas etmeye kalktı. TBMM Genel 
Kurulu’nda farklı bir sonuç çıkar mı bilinmez, ancak şu andaki tablo sözcüğün tam anlamıyla  
bir ahlaksızlık tablosudur! 

Oysa hırsızlık, yolsuzluk, başkalarının hakkını yemek, İslam dinine göre de en büyük yanlışlardan 
birisidir. İslam dini insanlara hırsızlık yapmamayı, başkalarının hakkını yememeyi öğütler.  
Bu konuda Kur’an’da birçok ayet vardır. Ancak bizim AKP’li sahte müslümanlar bu ayetleri 
umursamazlar. Onlar sadece namaz kılmak, oruç tutmak, içki içmemek, domuz eti yememek,  
baş örtmek gibi şekilci ayetlerle ilgilenirler. Böylece işin kolayına kaçarlar. Bu şekilci unsurları 
yerine getirerek müslüman olunacağını sanırlar. 

Konu sadece hırsızlıkla, yolsuzlukla ilgili bir durum da değildir. Kur’an’da adaletle, zenginin  
fakire yardım etmesiyle, zekatla, mala düşkün olmamakla, iyilik yapmakla, merhamet etmekle, 
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yalan söylememekle, zulüm yapmamakla, insan öldürmemekle, böbürlenmemekle,  
iftira atmamakla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. 

AKP’nin eski ve yeni yöneticileri, bunların hangisine uymuşlardır?! Kur’an’da bununla ilgili yer alan 
ayetlere uyulmadan müslüman olunur mu?  

Başörtüsü ahlaksızlığı örter mi?  

Ahlak cinsellikle ilgili dürtülerden ve duygulardan mı ibarettir? Din bağlamında olsun veya olmasın, 
ahlakın temelinde hırsızlık yapmamak, dürüst olmak, yalan söylememek, adil olmak,  
zulüm yapmamak, insan öldürmemek, fakire yardım etmek, insanları sömürmemek,  
mal-mülk-para düşkünü olmamak, iftira atmamakla ilgili ilkeler yok mudur? 

AKP’nin bu sahte müslümanlık anlayışına her şeyden önce müslümanların karşı çıkması  
gerekmez mi? Nerede bu müslümanlar? Türkiye nüfusunun %95’ten fazlasının müslüman olduğu 
söylenir! Nerede bu müslümanlar? 

Işid ve Taliban gibi İslamcı terör örgütleri nasıl İslam dininin imajını yerle bir ediyorlarsa,  
AKP de Türkiye’de benzer bir biçimde, İslam dininin imajını yerle bir etmiyor mu?  
İslam dini adına bu kadar çok rezalet uygulanırsa, insanlar neden İslam dinine  
sempatiyle baksınlar? İslam dininin itibarı, sahte müslümanlarla mı kurtulacak?  

Dindar olsun veya olmasın, Türkiye’deki ahlaklı, namuslu, şerefli, onurlu insanlar  
ne zaman uyanacaklar?! 
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