
İslam Küresel İklim Değişikliği Beyannamesi
Yıldızlar, güneş ve ay; barındırdığı canlıların tüm çeşitliliği, zenginliği ve hayatiyeti ile bu dünya, Yaratanın sınırsız ihtişamını

 ve merhametini yansıtır ve tezahür ettirir. Yaratılanların hepsi yaratılışları gereği Yaradan’a ibadet eder, O’nu yüceltir. 
Hepsi Allah’ın kuludur. Biz insanlar ise, âlemlerin Rabbine kulluk etmek, Allah'ın yaratıklarının tüm türleri, bireyleri ve nesilleri 

için elimizden gelenin en iyisini yapmak için yaratıldık.

ALLAH`IN YARATTIĞI HİÇBİR ŞEY DEĞERSİZ 
VE ANLAMSIZ DEĞİLDİR

 ~

. 
“Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.

Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık”. (Kur’an, 44: 38-39).

ْلَحــقِّ بِا الَّ  ِإ ُهَمــا  خََلقْنـَا َمــا  ِعبِيــَن  َال بَْيَنُهَمــا  َمــا  َو ْألَْرَض  ا َو ِت  ا َو لسَّــَما ا خََلقْنـَــا  َمــا   َو

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır”. (Kur’an, 4: 126)

مُِّحيطًــا ٍء  شَــْي بِــُكلِّ  للـَّـُه  ا َن  َكا َو ْرِض  َأل ا فِــي  َمــا  َو ِت  ا َو لسَّــَما ا فِــي  َمــا  لِلـَّـِه  َو

Gögü yükseltti ve mizanı [dengeyi] koydu. Mizanda haddi aşmayın.
Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah, yeri tüm yarattıkları için var etti”. (Kur’an, 55: 7-10)

ْلِقْســِط بِا ْزَن  ْلــَو ا ِقيُمــوا  َأ َو ِن  ْلِميــَزا ا فِــي  ا  َتْطَغــْو الَّ  َأ َن   ْلِميــَزا ا َضــَع  َو َو َرفََعَهــا  ء  لسَّــَما ا  َو
ِم نـَــا لِْألَ َضَعَهــا  َو ْرَض  َأل ا َو ن  ْلِميــَزا ا ُتْخِســُروا  ال  َو

ALLAH’IN YARATTIĞI MAHLÛKATIN FITRÎ DURUMU

Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü Fıtrat’a çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. 
Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur te bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler”. (Kur’an, 30: 30)

 

للـَّـِه ا لِخَْلــِق  يــَل  تَْبِد ال  َعلَْيَهــا  َس  لنــَّـا ا َفطَــَر  لَّتِــي  ا للـَّـِه  ا ِفطْــَرَة  َحنِيفـًــا  يــِن  لِلدِّ َوْجَهــَك  قِــْم   فـََأ
َن َيْعَلُمــو ال  ِس  لنــَّـا ا ْكثَــَر  َأ َلِكــنَّ  َو ْلقَيـِّـُم  ا يــُن  لدِّ ا لِــَك  َذ

YAPTIĞIMIZ HER ŞEYDEN SORUMLUYUZ

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.
Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir”. (Kur’an, 99:6-8)

يَــَرُه شَــرًّا  رٍَّة  َذ َل  ِمْثقـَــا َيْعَمــْل  َمــن  َو يَــَرُه  خَْيــًرا  رٍَّة  َذ َل  ِمْثقـَــا َيْعَمــْل  فََمــن 

KABUL EDİYORUZ
ALLAH BÜTÜN ÂLEMLERİN RABBİDİR

Alemlerin Rabbi olan Allah’a Hamdolsun” (Kur’an, 1:1)

“Allah, Yaratan’dır, yoktan var edendir (Bâri), şekil verendir (Musavvir)”. (Kur’an 59:24)

Allah, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır”. (Kur’an, 32:7)

َلِميــَن ْلَعا ا َربِّ  لِلـَّــِه  ْلَحْمــُد  ا

خََلقَــُه ٍء  شَــْي ُكلَّ  ْحَســَن  َأ ي  لـَّـِذ ا

ُر ْلُمَصــوِّ ا ِرُئ  ْلبـَــا ا لِــُق  ْلخَا ا للـَّـُه  ا ُهــَو 

TANIYORUZ

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, 
ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler”. (Kur’an, 30: 41)

Küresel iklimin bozulması, insan olarak dünyada sebep olduğumuz bozulmanın bir sonucudur. 
Dünyayı paylaştığımız çok sayıdaki canlı varlıklardan yalnızca

biriyiz ve ilahi düzenin küçük bir parçasıyız. Ancak olağanüstü bir gücümüz var.
Yapabildiğimiz kadarı ile iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek için elimizden geleni yapmak bizlerin sorumluluğudur.

Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler”. (Kur’an, 40: 57)

“Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir”. (Kur’an, 6: 38)

Allah`ın yarattığı alemi kötüye kullanma veya bozma hakkımız yoktur. 
İnancımız bize yaratılan her şeyi Yaratandan ötürü sevmeyi, yarattığı her şeye hürmeti (takvâ), 

merhameti ve en iyi şekilde muamele etmeyi (ihsân) emreder.

َن َيْرِجُعــو َلَعلَُّهــْم  َعِملُــوا  ي  لـَّـِذ ا َبْعــَض  يقَُهــم  لُِيِذ ِس  لنــَّـا ا ي  ْيــِد َأ َكَســَبْت  بَِمــا  ْلَبْحــِر  ا َو ْلبَــرِّ  ا فِــي  ُد  ْلفََســا ا ظََهــَر 

َن َيْعَلُمــو ال  ِس  لنــَّـا ا ْكثَــَر  َأ َلِكــنَّ  َو ِس  لنــَّـا ا خَْلــِق  ِمــْن  ْكبَــُر  َأ ْرِض  َأل ا َو ِت  ا َو لسَّــَما ا َلخَْلــُق 

ُلُكــم ْمثـَا َأ َمــٌم  ُأ الَّ  ِإ َحْيــِه  بَِجنـَا َيِطيــُر  ئِــٍر  طَا َال  َو ْرِض  َأل ا فِــي  بـَّـٍة  آ َد ِمــن  َمــا  َو
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Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm Müslümanları Kur`an'ın “tüm âlemlere rahmet” olarak takdim ettiği Sevgili 
 Peygamberimizin sünnetini takip ederek iklim değişikliği, çevrenin tahribi ve biyolojik çeşitlilik kaybının temel nedenleriyle

 mücadeleye çağırıyoruz.Bunu yaparken de Sevgili Peygamberimizin şu sözlerini sürekli aklımızda tutuyoruz:

Dünya tatlı ve yeşildir.
Allah sizi, dünyada halife yapacak ve nasıl amel edeceğinizi görecektir”.

(Muslim, Ebu Said el-Hudrî rivayet etmiştir)
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