
Orhan Pamuk’un Hatası 

Nobel Ödülü kazanan Orhan Pamuk hata yapar mı? Bu, nasıl mümkün olur? Açıklayayım: 

"Kar" adlı ödül kazanan romanının "Avrupa'da başka bir Allah mı var?" başlıklı bölümünde Bay 
Pamuk şöyle yazar (yani romanındaki karakteri Şeyh Efendi şöyle sorar): 'Avrupa'da başka bir Allah 
mı var ?' dedi Şeyh şakacı bir havayla Ka'nın sırtını okşayarak. 

Bu, Orhan Bey'in hatası değil midir? Bence onun hatasıdır. 'Avrupa'da elbette tamamen başka bir 
Allah var' gibi net ve kulakları çınlatan bir yanıt vermesi gerekirdi. Şeyhin bu yaklaşımı üzerine 
kitabın karakterlerinden biri olan Ka, uysal bir tavır ile, 'huzuruna çıkmam için ayakkabılarımı 
çıkarmam, birilerinin elini öpüp dizlerimin üzerine çökmem gerekmeyen bir Allah istiyorum ben' 
şeklinde karşılık verir. 

Ancak, Orhan Bey’in “Avrupa’da tamamen farklı bir Tanrı’nın olduğunu” bilmesi gerekir. Bay 
Pamuk’un yanlış yöne nerede sapmış olabileceğine bir göz atalım: 

Örneğin, Kuran’ın Allahı’nın, Nisa Suresi (4), ayet 56’da şunları söylediğini okuruz: “Şüphesiz 
ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların 
derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

Ama İncil’de şunlar yazılıdır: “Tanrı, Sevgi’dir” (1.Yuhanna 4:8). Sevgi, İncil’in Tanrısı’nın 
özüdür. Fark ne kadar büyük, öyle değil mi? 

Ya da Allah’ın inanmayanlara olan tutumu üzerinde düşünelim; Tevbe Suresi’in 5.ayetinde şunları 
okuruz:”Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları 
yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup oları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp 
zekatı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın.” 

Diğer bir deyişle, Allah, inanmamayı seçen kişilerin öldürülmesine izin verir. Bu doğrudur ve 
bunun doğru olduğunu siz kendiniz de Kuran’da okuyabilirsiniz…Allah adına cinayet işlemek! 

Ama, İncil’deki II Petrus 3:9 ayetinde şu sözleri okuruz: “Size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin 
mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. O, yarattıklarını seven nazik bir baba gibi 
davranan bir sabır Tanrısıdır. 

Ya da Kuran’ın kadınlara karşı olan tutumu nasıldır? Nisa Suresinin 34 . ayetinde yer alan 
ifadelere bakalım: “Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini 
kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini 
sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkardırlar. Allah’ın (kendilerini koruması sayesinde onlar da 
“gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt 
verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez ve mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) 
dövün. 

Bu öğretiş ve Yeni Antlaşma’nın öğretişi arasındaki zıtlık ne kadar da büyüktür:”Ey kocalar, 
Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin…” ve 
“Karısını seven kendini sever.” Efesliler 5:25 ve 28. 

Hayır, sevgili Bay Orhan Pamuk…Avrupa’da farklı bir Tanrı olmadığını kabul ettiğiniz zaman, bir 
hata yapTINIZ. 

Kutsal Kitap’ın Tanrısı ve Kuran’ın Allah’ı arasındaki farklılıklar hakkında daha fazla bilgi 
edinmek isteyen herkes, lütfen bizimle şu site aracılığıyla temasa geçin: www.Muhammadanism.org 
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