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Ders  : 146 

Konu : IRKÇILIK 

Tüm insanlar Hz. Âdem’den, Hz. Âdem ise, topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayana, 

Arap olamayanın Arab’a, siyahın, bayaza, beyazın siyaha, üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 

takvaya, göredir. Allah katında en üstün olan, Allah’tan en çok korkandır. 

Kur’ân-ı Kerim’de: 

َ َعِليٌم  ِ أَتْقَاُكْم إِنه َّللاه ُُْم ِعد ََ َّللاه ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلدَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنه أَْكرَ ََم يَا أَيَُّها الدهاُس إِنها َخلَْقدَاُكم َم ِ

 َخبِيٌر                                                                                          

‘’Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi 

kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok 

korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.’’ 1 buyrulmaktadır. 

Bu temel prensipten dolayı hiç bir ırk diğer ırktan daha şerefli ve üstün olamaz. Şu veya bu 

ırktan olma konusunda insanın hiç bir müdahalesi ve idaresi söz konusu olamaz. Bu, tamamen 

Allah’ın dilemesi ve yaratmasıyla olur. Gerçek böyle olduğu halde çeşitli ırklara mensup insanların 

birbirlerine karşı övünmeye, üstünlük taslamaya kalkışması cehaletten başka bir şey değildir.  

Çünkü Allah Teâlâ, insanları ayrı ayrı kabile ve kavimler olarak yaratırken, bu farklılığı 

övünmek için değil, sadece tanışma ve ayırdedilme kolaylığı olsun diye böyle yaratmıştır. Aksi 

halde insanlar standart damgalı fabrika malı gibi olurlardı ki, o zaman sosyal hayat imkânsız hale 

gelirdi. 

 لَْيَس َِمدها ََمْن َدَعا اِلَى َعَصبِيهٍة َولَْيَس َِمدها ََمْن قَاتََل َعلَى َعَصبِيهٍة َولَْيَس َِمدها ََمنْ  ََماَت  َعلَى َعَصبِيهةٍ 

‘’Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda 

ölen bizden değildir.“2  

Bu hadîs-i şerifin ışığı altında, ‘’Ne olacak işte Türk aklı, şunu yaparsam Arap olayım...“ gibi 

tabirlerin altında yatan küçük görme ve hakaret manalarına dikkat edilmelidir.  

Demek ki, bir kavmi üstün görmek de, ona mensup olmakla övünmek de doğru değildir. 

Aynı şekilde herhangi bir kavmi hor ve hakir görmek, küçümsemek de doğru değildir. Her iki 

durum da cahiliye anlayışı ve âdetidir.  

Bilâl-i Habeşî’ye öfkelenip ‘’Ey siyah kadının oğlu“ diyen Ebû Zer’e, Peygamberimiz (s.a.v.):  

‘’Onu annesiyle mi ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki, sende hala cahiliyyet kokusu 

vardır.“ buyurmuştur. Ebu Zer (r.a.), yaptığı işin hatalı oduğunu anlayarak başını eşiğe koymuş ve:  

‘’Bilâl, o siyah ayaklarıyla yanağıma basmadıkça başımı eşikten kaldırmam.“ diyerek özür 

dilemiştir. 

                                                        
1 Hucûrât Sûresi – 13.Âyet 
2 Müslim, İmare 53, 57 
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İnsanı değerlendiren en önemli şey; imanı ve buna bağlı olarak yaptığı sâlih amelleridir. 

Sadece herhangi bir ırka mensup olmak, insanın değerlendirilmesi için yeterli değildir. İnsanlar, 

soy- sop ile değil, ancak takva ile birbirlerinden üstün hâle gelirler. Bu hususta bir çok hadis-i şerif 

vardır. Bunlardan birkaçını zikredelim: 

‘’Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa; nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, 

ilerletemez.”3 

‘’Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda 

mücadeleye girişen bizden değildir.’’4 

‘’Vasile b. El-Eskâ (r.a.): ‘’Ben, Ya Resûlallah! Adamın kendi kavmine bir zulüm üzerine 

yardım etmesi ırkçılıktan mıdır?’’ diye sordum. Hz. Peygamber (s.a.v.): ‘’Evet!’’ buyurdu.’’5  

İslâm nazarında, bütün Müslümanlar kardeştir. Cenâb-ı Hakk: 

ُُْم تُْرَحُمونَ  َ لَعَله ُُْم َواتهقُوا َّللاه  إِنهَما اْلُمْؤَِمدُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْي
‘’Mü’minler ancak kardeştirler.Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan 

korkun ki merhamet olunasınız.“6 buyurmaktadır.  

Peygamberimiz (s.a.v.), hicret ettikten sonra Muhacirlerle Ensar’ı kardeş ilân etmiş, yıllarca 

birbirleri ile savaşmış olan Evs ve Hazrec kabilelerini de İslâm kardeşliği ile barıştırmıştır. 

Irkçılık, İslâm ümmetinin gücünü ve ve birliğini bozan en büyük fitnedir. Bu fitneyi; İslâm 

düşmanları, İslâm ümmetini parçalamak, birbirine düşürmek maksadıyla Müslümanlar arasına 

sokmuşlardır.  

Bundan dolayı, Resûlullah (s.a.v.), ümmetin düşeceği bu tefrikayı haber vererek, bu fitneye 

dikkat etmemiz gerektiğini bildirmiştir. 

İran’lı Selman’ı, Bizanslı Süheyb’i; Habeşli Bilâl’i ve Kureyşli Osman’ı tek potada eritip kardeş 

yapan İslâm’ın cihanşumûl özelliği, bugün bize de yansıdığı zaman dünyanın en güçlü milleti 

Müslümanlar olacaktır.   

Ama ne yazık ki, dünya Müslümanları bugün parçalanmış, hepsi kardeş olan bu insanlar; 

sanki farklı birer milletin mensupları gibi birbirinden ayrı ve uzak düşmüşlerdir. 

Ancak, insanın doğup büyüdüğü nesli, atalarının mensup olduğu milleti sevmesi ırkçılık 

değildir. Irkçılık, insanın yanlış ve haksız bir yolda da olsa kendi ırkını beğenip ona destek olması ve 

diğer kavimlerden üstün olduğunu iddia etmesidir.  

Kur’ân-ı Kerim’de: 

َ َوَرُسولَهُ َولَوْ  َكانُوا  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر يَُوادُّوَن ََمْن َحاده َّللاه ََل تَِج َُ قَوْ ًَما يُْؤَِمدُوَن بِاَّلله

 آبَاءُهمْ 

                                                        
3 İbn Mâce, Mukaddime 17 
4 Ebû Dâvûd, Edeb 112 
5 İbn Mâce, Fiten 7 
6 Hucûrât Sûresi – 10. ayet 
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 ََ ِِ ْدهُ َوي َُِْخلُُهْم َجدهاٍت تَْجِري َِمن تَْحتَِها اْلَ ْنَهاُر  َخاِل َِيَن فِيَها َر يَماَن َوأَيه ََُهم بُِروحٍ َم ِ أُْولَئَِك َكتََب فِ َ قُلُوبِِهُم اْْلِ

ِ ُهُم اْلمُ ْفِلُحوَن       ِ أَََل إِنه ِحْزَب َّللاه وا َعْدهُ أُْولَئَِك ِحْزُب َّللاه ُِ ُ َعْدُهْم َوَر  َّللاه

‘’Allah’a ve âhiret gününe inanan bir topluluğu babaları, oğulları, kardeşleri ve kendi 

kabileleri de olsa; Allah’a ve Resûlüne isyan ediyorlarsa onları sever vaziyette bulamazsın. İşte 

onların kalbinde Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları 

içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı 

olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, 

kurtuluşa erecekler de sadece Allah’ın tarafında olanlardır.“ 7  buyurulmaktadır.  

Diğer bir âyette ise: 

ُُْم فَأُْولَئَِك  د ُُْفَر َعلَى اِْليمَ اِن َوََمن يَتََولهُهم َم ِ ُُْم أَْوِليَاء إَِن اْستََحبُّوا اْل هِخذُوا آبَاءُكْم َوإِْخَوانَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آََمدُواْ َلَ تَت

  ُهُم الظهاِلُمونَ 

‘’Ey imân edenler, eğer küfrü imânâ tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile 

dost edinmeyiniz.“8   buyrulmaktadır. 

Sevgi ve kardeşlikte asıl olan şu veya bu kavimden olmak değil, Allah ve Resûlüne bağlı 

olmaktır. Buna göre Müslüman olan bir İngiliz, Müslüman olmayan Arap’tan, Müslüman olan 

Alman, İslâm’ı kabul etmeyen bir Türk’ten elbette daha hayırlıdır. 

‘’Arab’ın Arap’tan başka dostu, Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur“ gibi sözler, ‘’Mü’minler 

ancak kardeştir“ âyetine aykırı ve İslâm birliğini bölücü sözlerdir. 

Tarihin bazı safhalarında bazı müslümanlar, bazı fitne odaklarının etkisinde kalarak din 

kardeşlerine ihânet etmiş, yardımcı olmak dururken birbirinin kuyusunu kazmış olabilir. Bunlarda 

her iki tarafın karşılıklı hataları söz konusudur. Ama geçici olan bu örneklere bakarak genel 

düşmanlık kaidesi koymak, İslâm kardeşliğine ve akaidine terstir.  

Soy sop ile övünmek, soylarından dolayı insanları ayıplamak, aşağılamak, alçaltıcı ve insan 

onurunu kırıcı ithamlarda bulunmak insanı asla kurtarmaz. Aksine batırır, insanları birbirine 

düşürür. Toplumları parçalar, birlik ve beraberliği bozar. Onulmaz yaralar açar, huzur ve emniyet 

kalmaz. İlerlemenin, güçlü olmanın yolu; ırkçılık değil, birlik ve beraberliktir, İslâm’a teslim olmak, 

bu şuurla hareket etmektir. 

Müslümanın görevi, Allah Teâlâ’nın ilan ettiği, kardeşlik bağlarını güçlendirmek, Allah’ın ipi 

olan İslâm’a sarılmak, bölünüp parçalanmamaktır. 

İslâm, bütün renkleri tek renkte birleştiren, 

Ve kâinâtı aynı hevenkte birleştiren. 

(N.Fazıl Kısakürek) 

   

                                                        
7 Mücâdele Sûresi – 22. ayet 
8 Tevbe Sûresi – 23.âyet 
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Alınacak Dersler: 

1- Tüm insanlar Hz. Âdem ile Hz. Havva’dandır. 

2- Hiçbir insanın veya topluluğun diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvaya göredir. 

3- Hiç bir ırk, diğer ırktan daha şerefli ve üstün değildir. 

4- İnsanın hangi ırka mensup olacağı kendi iradesiyle değil, Allah’ın takdiri iledir.  

5- Allah, insanları farklı kabileler ve milletler halinde yaratmıştır. Ancak bu farklılık övünmek 

ve üstünlük taslamak için değil, tanışmak ve ayırdedilmek içindir. 

6- Bir kavmi üstün görmek veya küçük görmek cahiliyye anlayışıdır. 

7- İslâm’a, göre bütün Müslümanlar kardeştir. 

8- Irkçılık, İslâm ümmetini parçalamak, ümmetin birliğini zayıflatmak için Müslümanlar 

arasına sokulmuş bir fitnedir. 

9- Ne yazık ki, Müslümanlar bugün bu fitne ile bölünüp parçalanmışlardır. 

10- Sevgi ve kardeşlikte asıl olan şu veya bu kavimden olmak değil, Allah ve Resûlüne bağlı 

olmaktır. 

11- “Arab’ın Arap’tan, Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” sözü Kur’ân âyetlerine, İslâm 

akaidine terstir. 

İslâm ki, birlikte örnek şekildir; 

“Ayrılık saçanlar bizden değildir!” 

(N.Fazıl Kısakürek) 

Bu Hafta:  

1- Peygamberimiz (s.a.v.)’in: ‘’Irkçılığa çağıran bizden değildir…’’ hadisini ezberleyelim. 

2- Bu dersi aile fertlerimizle de paylaşalım. 

3- Irkçılığın Müslümanlara verdiği zararları araştıralım. 

 

 


