




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.
Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r
pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-
mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-
mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za
ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-
r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-
makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-
tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe
veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n
yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu
etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-
yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-
te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-
ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan
istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,
konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›
aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-
mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.
Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-
dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-
r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise
önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-
¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-
la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-
yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-
na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-
heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-
g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se
sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stan-

bul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan

bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›.

Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n

geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lan-

t›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa-

¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam›

ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n

son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-

mas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Ku-

ran'› ve Resulullah (sav)'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu su-

retle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürüt-

meyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü

söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah (sav)'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› ola-

rak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm

dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkar-

c› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor),

Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kul-

lan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.  

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-



sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi uslübun, ak›lc› ve ilmi

yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbi-

rini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-

vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri da-

yanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yah-

ya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedikle-

rini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunma-

s›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›-

ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada,

iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile

sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir bi-

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

ARAfiTIRMA

YAYINCILIK
Belediye Caddesi

Limano¤lu ‹fl Merkezi No: 64

Sefaköy- ‹stanbul

Bask›: Nesil Matbaac›l›k
Sanayi Caddesi Bilge Sokak No: 2

Yenibosna - ‹stanbul   /   Tel: (0 212) 5513225



‹Ç‹NDEK‹LER

‹SLAM YÜKSEL‹YOR   8

1. BÖLÜM

ATE‹ZM‹N ÇÖKÜfiÜ - ‹NANCIN YÜKSEL‹fi‹   11

2. BÖLÜM

AMER‹KA’DA HIZLA YAYILAN ‹SLAM   34

3. BÖLÜM

AVRUPA VE ‹SLAM   67

4. BÖLÜM

‹SLAM, RUSYA VE Ç‹N’DE DE GÜÇLEN‹YOR 75

5. BÖLÜM

K‹TAP EHL‹ ‹LE ‹SLAM DÜNYASI ARASINDA

YAKINLAfiMA 81

6. BÖLÜM

YEN‹ DÖNEMDE TÜRK‹YE’N‹N 

OYNAYACA⁄I ROL 88

SONSÖZ

21. YÜZYILIN MÜJDES‹   93



‹SLAM YÜKSEL‹YOR

Son yirmi yıldır dünya genelinde Müslümanların sayı-

sında istikrarlı bir artış söz konusudur. 1973 yılında ya-

pılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500

milyon olduğunu gösterirken, bugün bu rakam 1.5 mil-

yara yaklaşmıştır. Her dört kişiden birinin Müslüman ol-

duğu günümüzde, Müslümanların sayısının tarihte ilk de-

fa Hıristiyanların sayısını geçtiği bildirilmektedir.1 Yakın

gelecekte İslam’ın dünyanın en büyük dini haline gelece-

ği tahmin edilmektedir. 

Bu istikrarlı yükselişin nedeni, sadece Müslüman ül-

kelerin nüfuslarının artış hızı değil, aynı zamanda diğer

dinlerden ve kültürlerden pek çok insanın İslam’ı seçme-

sidir. Bu ikinci süreç, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde

Dünya Ticaret Merkezi’ne gerçekleştirilen hunhar terör

saldırısının ardından daha da hızlandı. Başta Müslümanlar

olmak üzere tüm dünyanın şiddetle kınadığı bu saldırı, bir

anda insanların –özellikle Amerikan vatandaşlarının- dik-

katlerini İslam’a çevirmelerine neden oldu. İslam’ın nasıl

bir din olduğu, Kuran’da nelerin anlatıldığı, Müslümanın

sorumluluklarının neler olduğu ve gerçek bir Müslümanın

nasıl yaşaması gerektiği Batıda en çok konuşulan konular

haline geldi. Bu ilgi doğal olarak pek çok ülkede İslam’a

yönelen insanların sayısında önemli bir artış sağladı. Böy-

lece 11 Eylül saldırılarının ardından pek çok kişi tarafın-

dan dile getirilen, “bu saldırının dünya tarihinin akışını de-

ğiştirecek bir olay olduğu” şeklindeki öngörü, bir anlam-

da gerçekleşmeye başladı. Uzun bir süredir dünya çapın-



da yaşanan dini ve manevi değerlere dönüş süreci, bu

olayla birlikte hak din olan İslam’a dönüş halini aldı. 

Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon

haberinde duymaya başladığımız bu yönelişle ilgili geliş-

meler ardarda sıralandığında, yaşananların ne kadar ola-

ğanüstü olduğu görülecektir. Çoğu zaman sadece gün-

dem maddelerinden herhangi biri gibi sunulan bu geliş-

meler, aslında İslam ahlakının dünyaya çok hızlı bir şekil-

de yayılmaya başladığının çok önemli işaretleridir. 

Belirtmek gerekir ki, söz konusu işaretler ya günde-

min diğer konuları arasında göz ardı edilmekte ya da

pek çok insan tarafından gereği gibi değerlendirileme-

mektedir. Oysa;

- Dünyanın önde gelen devlet adamlarının konuşma-

larında Kuran ayetlerine yer vermeleri ve her fırsatta

Kuran ahlakını övmeleri, 

- Camileri ziyaret etmeye başlamaları ve bu ziyaret-

leri sırasında İslam hakkında detaylı bilgilendirilmeyi ta-

lep etmeleri, 

- Dünya tarihinde ilk defa, Papa’nın Hıristiyanları

Müslümanlarla birlikte bir günlüğüne oruç tutmaya da-

vet etmesi, 

- Hıristiyan din adamlarının vaazlarında Kuran’dan

ayetler okumaları, 

- Kuran’ın Batı ülkelerinde haftalar boyunca en çok

satılan kitap olması, 

- Uluslararası yayın yapan televizyonlarda İslam’ı ta-

nıtan özel haberler, röportajlar ve tartışma programları

yayınlanması, 

- Dünyanın önde gelen gazetelerinin İslam’ı anlatan

ve Müslümanları konu edinen haberler yayınlaması, 

- Kütüphanelerde en çok talep edilen kitapların İs-
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lam’ı ve İslam tarihini anlatan kitaplar olması kuşkusuz

çok önemli gelişmelerdir. 

Bu kitapta amaçlanan ise, bu gelişmeleri toplu olarak

sunmak, yorumlamak ve böylece okuyucuların yaşanan

olayların büyüklüğünü gereği gibi değerlendirmelerine

vesile olmaktır. Bu çalışma bir yandan iman edenlerin

şevkini ve azmini arttırmayı amaçlarken, bir yandan da İs-

lam ahlakını tüm insanlara anlatmak için gösterilecek ça-

banın önemine dikkat çekmektedir. Bilmek gerekir ki,

yaşanan tüm bu gelişmeler Kuran’da bildirilen, “İnsanla-

rın Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün-

de, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan

mağfiret dile.” (Nasr Suresi, 2-3) ayetlerinin tecelli

edeceği vaktin çok yakın olduğunu, hatta yaşanmaya baş-

ladığını göstermektedir. Allah bu vaadini muhakkak ta-

mamlayacaktır. İman edenlerin yapması gereken ise bu

gelişmelerde ellerinden geldiğince pay sahibi olmaya gay-

ret etmektir.
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Der Spiegel dergisinde yay›nlanan bu harita Müslüman nüfusun yo¤un
olarak bulundu¤u bölgeleri göstermektedir. Koyu yeflil ile iflaretli olan
bölgelerde nüfusun % 90'dan fazlas›n› Müslümanlar oluflturmaktad›r. 

‹SLAM’IN YAYILIfiI
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1. Bölüm

ATE‹ZM‹N ÇÖKÜfiÜ -
‹NANCIN YÜKSEL‹fi‹

İslam’ın dünya üzerindeki yükselişini incelemeden ön-

ce, buna temel olan bir başka kritik gelişmeyi ele almak

gerekir: Bu, ateizmin çökmesi ve inancın yükselmesidir.

İnsanlık tarihini inceleyen, özellikle de fikri ve sosyal

boyutta inceleyen hemen herkes, 19. yüzyılın gelecek

dönemlerde yaşanacak manevi çöküşün ilk adımlarının

atıldığı önemli bir devir olduğunu kabul edecektir. Bu

devrin en önemli özelliği, o zamana kadar dünyanın ge-

neline hakim olan ‘Teist’ (yani Allah’ın varlığını kabul

eden) inançlara ve dinlere karşı, ateizmin yani Allah’ı in-

kar düşüncesinin güç kazanmasıdır. 

Ateizm, elbette eski çağlardan beri var olmuştu. An-

cak bu fikrin asıl yükselişi, 18. yüzyıl Avrupası’ndaki ba-

zı din karşıtı düşünürlerin felsefelerinin yayılmasıyla ve

siyasi sonuçlar vermesiyle başladı. Diderot, Baron

d’Holbach gibi materyalistler, evrenin sonsuzdan beri

var olan bir madde yığını olduğunu ve madde dışında bir

varlık alemi bulunmadığını öne sürdüler. 19. yüzyılda

ateizm daha da yaygınlaştı. Feuerbach, Marx, Engels, Ni-

etzsche, Durkheim, Freud gibi düşünürler, ateist düşün-

ceyi farklı bilim ve felsefe alanlarına uyguladılar. 
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Ateizme en büyük desteği sağlayan kişi ise, yaratılışı

reddeden ve buna karşı evrim teorisini öne süren Char-

les Darwin oldu. Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap

veremedikleri “canlılar ve insan nasıl var oldu” sorusu-

na, sözde bilimsel bir cevap getirdi. Doğanın içinde, can-

sız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca

farklı canlı türü türeten bir mekanizma olduğunu iddia

etti ve pek çok kişiyi bu yanılgıya inandırdı. 

19. yüzyılın sonlarında, ateistler, kendilerince her

şeyi açıkladığını sandıkları bir ‘dünya görüşü’ oluştur-

muşlardı: Evrenin yaratıldığını inkar ediyor, buna karşı

“evren sonsuzdan beri vardır, başlangıcı yoktur” diyor-

lardı. Evrendeki düzen ve dengenin tesadüflerin sonucu

olduğunu ileri sürüyor, kainatta hiçbir amaç bulunmadı-

ğını iddia ediyorlardı. Canlıların ve insanın nasıl var ol-

duğu sorusunun Darwinizm tarafından açıklandığını sa-

nıyorlardı. Tarih ve sosyolojinin Marx ve Durkheim, psi-

kolojinin ise Freud tarafından ateist temellerde açıklan-

dığını zannediyorlardı. Oysa bu görüşlerin her biri, 20.

yüzyıldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle yıkıl-

dı. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ah-

laka kadar pek çok farklı alandaki bulgu, tespit ve sonuç-

lar, ateizmin tüm varsayımlarını temelinden çökertti. 

Amerikalı yazar Patrick Glynn, 1997’de yayınlanan

God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Re-

ason in a Postsecular World (Allah’ın Delilleri, Seküle-

rizm Sonrası Dünyada Akıl ve İnancın Uzlaşması) isimli

kitabında, bu konuda şu yorumu yapar:

Geçen iki on yılın araştırmaları, daha önceki neslin se-

küler ve ateist düşünürlerinin Allah hakkındaki tüm

varsayımlarını ve öngörülerini tersine çevirmiştir. (Söz



konusu) Modern düşünürler, bilimin evrenin daha da

mekanik ve rastlantısal olduğunu ortaya çıkaracağını

sanmışlar; aksine bilim, evrende akıl almaz derecede

geniş bir ‘büyük tasarım’ olduğunu gösteren hiç beklen-

medik hassas düzenin boyutlarını keşfetmiştir. Modern

psikologlar dinin bir nevroz olarak tanımlanıp terk edi-

leceğini öngörmüşler, aksine dini inançların temel zihin

sağlının çok hayati bir parçası olduğu ampirik (bulgusal)

olarak ortaya çıkmıştır…

Bunu az sayıda kişi fark etmiş gibi görünüyor, ama şu

açık bir gerçektir: Bilim ve inanç arasında geçen bir

asırlık büyük tartışmanın ardından, şu anda konumlar

tamamen altüst olmuş durumda. Darwin’in ardından,

Huxley ve Russell gibi ateistler ve agnostikler, hayatın

tamamen rastlantısal ve evrenin de radikal biçimde

amaçsız olduğunu gösteren bir teze dayanabiliyorlardı.

Çok sayıda bilim adamı ve entellektüel hala bu görüşe

tutunmaya devam etmektedir. Ama bunu savunmak

için giderek daha da mantıksız uçlara savrulmaktadırlar.

Günümüzde somut deliller, çok güçlü bir şekilde,

Allah inancı yönünde işaret vermektedir.2

Kısacası ateizm 20. yüzyılın son çeyreğinde çok ani

bir çöküş yaşamıştır. Hem de ateistlerin kendilerine en

büyük dayanak olarak göstermek istedikleri bilim ve

sosyoloji gibi kavramların eliyle. Bu bölümde, ateizmin

kozmoloji, biyoloji, psikoloji, tıp veya sosyoloji gibi fark-

lı alanlardaki söz konusu büyük çöküşünü özet bir bi-

çimde inceleyecek, sonraki bölümlerde ise bunun İs-

lam’ın yükselişine nasıl zemin hazırladığını göreceğiz. 
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Kozmoloji: Sonsuz Evren Kavramının
Çöküflü ve Yaratılıflın Keflfedilmesi

20. yüzyıl biliminin ateizme vurduğu ilk büyük darbe,

kozmoloji alanında oldu. ‘Sonsuzdan beri var olan ev-

ren’ inancı yıkıldı ve evrenin bir başlangıcı olduğu, bir

başka ifadeyle yoktan yaratıldığı bilimsel delillerle orta-

ya çıktı.

Söz konusu ‘sonsuzdan beri var olan evren’ fikri, Ba-

tı dünyasına materyalist felsefe ile birlikte girmişti. Eski

Yunan’da gelişen bu felsefe, maddeden başka bir varlık

olmadığını savunuyor, evrenin sonsuzdan gelip sonsuza

gittiğini öne sürüyordu. Materyalizm, Ortaçağ’da Kili-

se’nin hakim olduğu dönemde rafa kaldırılmıştı. Ama

Yeni Çağ’da Batılı bilim ve fikir adamlarının yeniden Es-

ki Yunan kaynaklarına merak sarmaları ile birlikte, ma-

teryalizm de yeniden kabul görmeye başladı. 

Materyalist evren anlayışını Yeni Çağ’da ilk kez savu-

nan kişi ise (felsefi anlamda materyalist olmamasına rağ-

men) ünlü Alman düşünür Immanuel Kant oldu. Kant,

evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ve bu sonsuzluk

içinde her olasılığın mümkün sayılması gerektiğini öne

sürdü. 19. yüzyıla gelindiğinde ise, evrenin bir başlangıcı,

yani yaratılış anı olmadığı şeklindeki iddia, geniş çapta

kabul görür hale gelmişti. Karl Marx, Friedrich Engels gi-

bi diyalektik materyalistlerin şiddetle sahiplendikleri bu

iddia, 20. yüzyıla da taşındı. 

Bu fikir, her zaman için ateizmle içiçe oldu. Çünkü

evrenin bir başlangıcı olması, onu Allah’ın yarattığı anla-

mına geliyordu ve buna karşı çıkmanın tek yolu da, hiç-

bir bilimsel dayanağı olmadığı halde, ‘evren sonsuzdan

beri vardır’ iddiasını öne sürmekti. Bu iddiayı ısrarla sa-
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hiplenenlerden biri, 20. yüzyılın ilk yarısında yazdığı ki-

taplarla materyalizmin ve Marksizm’in ünlü bir savunu-

cusu haline gelen Georges Politzer idi. Politzer, Felsefe-

nin Başlangıç İlkeleri adlı kitabında, “sonsuz evren” mo-

delinin geçerliliğine güvenerek yaratılışa şöyle karşı çıkı-

yordu:

Evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsay-

dı, o takdirde, evrenin Tanrı tarafından belli bir anda

yaratılmış olması ve evrenin yoktan varedilmiş olması

gerekirdi. Yaratılışı kabul edebilmek için, her şeyden

önce, evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra da,

hiçlikten (yokluktan) bir şeyin çıkmış olduğunu kabul

etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir

şeydir.3

Politzer, yaratılışa karşı sonsuz evren fikrini savu-

nurken, bilimin kendi tarafında olduğunu sanıyordu. Oy-

sa bilim, çok geçmeden, Politzer’in “eğer öyle olsa, bir

Yaratıcı olduğunu kabul etmek gerekir” derken belirtti-

ği gerçeği, yani evrenin bir başlangıcı olduğu gerçeğini is-

patladı.

Bu ispat, 20. yüzyıl astronomisinin belki de en

önemli kavramı olan Big Bang (Büyük Patlama) teorisin-

den geldi.

Big Bang teorisine bir dizi keşif sonunda varıldı.

Amerikalı astronom Edwin Hubble, 1929 yılında, evren-

deki galaksilerin birbirlerinden sürekli olarak uzaklaştık-

larını ve dolayısıyla evrenin genişlemekte olduğunu fark

etti. Genişleyen bir evrenin içinde zamanda geri gidildi-

ği takdirde, tüm evrenin tek bir noktadan başladığı so-

nucu ortaya çıkıyordu. Hubble’ın buluşunu yorumlayan

astronomlar, bu ‘tek nokta’nın sonsuz bir çekim gücü ve
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sıfır hacme sahip ‘metafizik’ bir durum olduğu gerçeğiy-

le karşılaştılar. Madde ve zaman, bu hacimsiz noktanın

dışarıya doğru ‘patlamasıyla’ ortaya çıkmıştı. Bir başka

deyişle, evren yoktan yaratılmıştı.

Bir taraftan da materyalist felsefeye ve bu felsefenin

temelindeki ‘sonsuz evren’ fikrine bağlı kalmaya kararlı

olan astronomlar, Big Bang’e karşı direnmeye ve sonsuz

evren fikrini ayakta tutmaya çalıştılar. Bu çabanın nede-

ni, önde gelen materyalist fizikçilerden Arthur Edding-

ton’ın “felsefi olarak doğanın şu anki düzeninin birden-

bire başlamış olduğu düşüncesi beni rahatsız etmekte-

dir” sözünden anlaşılıyordu.4 Ancak Big Bang, materya-

listleri ‘rahatsız etmesine’ rağmen, somut bilimsel bulgu-

larla desteklenmeye devam etti. Arno Penzias ve Ro-

bert Wilson adlı iki bilim adamı 1960’lı yıllarda yaptıkla-

rı gözlemlerle, bu patlamanın radyoaktif kalıntılarını

(kozmik fon radyasyonunu) tespit ettiler. Aynı gerçek

1990’larda COBE (Kozmik Fon Tarayıcısı) adlı uydu ta-

rafından doğrulandı.

Tüm gerçekler karşısında ateistler köşeye sıkışmış

durumdadırlar. Big Bang’e yönelik ateist tepkinin bir ör-

neği, materyalist bilim dergilerinin en ünlülerinden biri

olan Nature’ın editörü John Maddox’un 1989 yılında

yazdığı bir makalede ifade edilmiştir. Maddox, ‘Kahrol-

sun Big Bang’ (Down with the Big Bang) başlığıyla yaz-

dığı makalede “Big Bang’in felsefi olarak kabul edilemez

olduğunu” çünkü “Big Bang ile birlikte teologların

yaratılış fikrine güçlü bir destek bulduklarını” belirt-

miş ve “Big Bang’in önümüzdeki on yılı çıkaramayacağı”

kehanetinde bulunmuştur.5 Oysa Maddox’un bu ümit

dolu beklentisine rağmen, Big Bang o günden bu yana
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çok daha güçlenmiş, evrenin yaratılışını ispatlayan daha

pek çok bulgu elde edilmiştir.

Bazı materyalistler ise bu konuda nispeten daha

mantıklı davranmaktadırlar. Örneğin İngiliz materyalist

fizikçi H. P. Lipson, yaratılışın bilimsel bir gerçek oldu-

ğunu ‘istemeden de olsa’ şöyle kabul eder:

Bence, bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul

edilebilir açıklamanın yaratılış olduğunu onaylamak zo-

rundayız. Bunun ben dahil çoğu fizikçi için son derece

zor olduğunun farkındayım, ama eğer deneysel kanıtlar

bir teoriyi destekliyorsa, bu teoriyi sırf hoşumuza git-

mediği için reddetmemeliyiz.6

Sonuçta modern astronominin ulaştığı gerçek şudur:

Maddeyi ve zamanı, her ikisinden de bağımsız olan, son-

suz güç sahibi bir Yaratıcı var etmiştir. İçinde yaşadığı-

mız evreni var eden sonsuz güç, bilgi ve akıl sahibi olan

Allah’tır. 

Materyalistlerin "sonsuz evren" iddias›, astronom Edwin
Hubble'›n tüm evrenin tek bir noktadan, büyük bir patlama
sonucu olufltu¤unu ortaya ç›karmas› ile yerle bir oldu. 
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Fizik ve Astronomi:
Rastlantısal Evren Düflüncesinin
Çöküflü ve “‹nsani ‹lke”nin Keflfi

20. yüzyıldaki astronomik buluşların çökerttiği ikinci

bir ateist dogma ise, ‘rastlantısal evren’ iddiasıdır. Ev-

rendeki maddelerin, gök cisimlerinin, bunlar arasındaki

ilişkileri belirleyen kanunların herhangi bir amaca yöne-

lik olmadan, tesadüfen belirlenmiş oldukları düşüncesi,

çok çarpıcı bir biçimde yıkılmıştır. 

Bilim adamları ilk kez 1970’li yıllardan itibaren, ev-

rendeki tüm fiziksel dengelerin insan yaşamı için çok

hassas bir biçimde ayarlandığı gerçeğini fark etmeye baş-

ladılar. Araştırmalar derinleştirildikçe, evrendeki fizik,

kimya ve biyoloji kanunlarının; yerçekimi, elektroman-

yetizma gibi temel kuvvetlerin; atomların ve elementle-

rin yapılarının tümünün insanın yaşamı için tam olmaları

gereken şekilde düzenlendikleri birer birer bulundu. Ba-

tılı bilim adamları bugün bu olağanüstü tasarıma ‘İnsani

İlke’ (Anthropic Principle) adını vermektedirler. Yani

evrendeki her ayrıntı, insan yaşamını gözeten bir amaç-

la tasarlanmıştır. 

İnsani İlkenin en temel bazı örneklerini şöyle özetle-

yebiliriz:

- Evrenin ilk genişleme hızı (Big Bang’in patlama şid-

deti) tam olması gerektiği ölçüde olmuştur. Bilim adam-

ları, eğer ilk patlama hızı milyar kere milyarda bir bile

farklı olsa, o durumda maddenin ya tekrar içine çökmüş

veya tamamen dağılmış olacağını hesaplamaktadırlar. Bir

diğer deyişle, daha evrenin ilk anında, milyar kere mil-

yarda birlik bir isabet vardır.
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- Evrendeki mevcut dört fiziksel kuvvet (yerçekimi,

zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve elektro-

manyetik kuvvet), düzenli bir evren ortaya çıkması, ele-

mentlerin ve dolayısıyla yaşamın var olabilmesi için tam

olmaları gereken değerlerdedirler. Bu kuvvetlerdeki

çok küçük oynamalar (örneğin 1039’da 1 veya 1028’de 1

gibi, yani kaba bir hesapla milyar kere milyar kere mil-

yar kere milyarda 1’lik farklar), evrenin sadece bir rad-

yasyondan ibaret olmasına veya hidrojen dışında hiçbir

elementin var olmamasına sebep olabilirdi. 

- Güneş’in ideal büyüklüğü, Dünya’nın güneşe olan

ideal uzaklığı, suyun benzersiz fiziksel ve kimyasal özel-

likleri, Güneş ışınlarının tam yaşam için gerekli dalga bo-

yunda oluşu, Dünya atmosferinin solunum için en ideal

orandaki gazları içermesi, Dünya’nın manyetik alanının,

yeryüzü şekillerinin tam insan yaşamına uygun biçimde

olması gibi daha pek çok ‘hassas ayar’ vardır. (Bu konu-

da ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrenin Yaratılı-

şı, İstanbul, 1999)

Bu hassas ayar kavramı, bugün astrofiziğin en çarpı-

cı bulgularından biri durumundadır. Evrendeki hangi fi-

ziksel kural, hangi değişken incelense, bunların insan ya-

şamına en ideal ortamı sağlayacak çok özel değerlere sa-

hip olduğu görülür. Ünlü astronom Paul Davies, bunun

sonucunu The Cosmic Blueprint (Kozmik Plan) adlı ki-

tabının son paragrafında “bir tasarım olduğu düşüncesi,

ezici biçimde üstün gelmektedir” diye açıklar.7

Astrofizikçi W. Press ise Nature dergisindeki bir

makalesinde, “evrende, akıllı yaşamın gelişmesini

destekleyen büyük bir tasarım bulunmaktadır” de-

mektedir.8
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İşin ilginç yanı, söz konusu bulguları ortaya çıkaran

bilim adamlarının çok büyük bölümünün, aslında bu so-

nuca varmayı pek de istemeyen materyalist bakış açısı-

na sahip olan bilim adamları oluşudur. Bilimsel çalışma-

larında Allah’ın varlığına delil aramak gibi bir niyetle ha-

reket etmemişlerdir. Ama hepsi, belki de çoğu bunu hiç

istemediği halde, evrenin ancak olağanüstü bir tasarımla

açıklanabileceği sonucuna varmışlardır. 

Materyalizm, artık bilimin sınırları dışına itilmiş batıl

bir inanç olarak yaşamaktadır. Amerikalı genetikçi Ro-

bert Griffiths, bu gerçeği, “kendisiyle tartışmak için bir

ateist aradığımda, (üniversitedeki) felsefe bölümüne gi-

diyorum. Ama fizik bölümünden pek öyle kimse çıkmı-

yor artık” sözleriyle ifade etmektedir. 

Ünlü moleküler biyolog Michael Denton ise, fizik,

kimya ve biyoloji kanunlarının insan yaşamı için şaşırtıcı

derecede “en ideal” ölçülerde olduğunu Nature’s Des-

tiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the

Universe (Doğanın Kaderi: Biyoloji Kanunları Evrendeki

Amacı Nasıl Gösteriyor) adlı 1998 basımı kitabında

şöyle belirtmektedir:

20. yüzyıl astronomisinde ortaya çıkan yeni tablo,

geçmiş dört yüzyılda bilim çevrelerinde giderek yüksel-

miş olan varsayıma çok güçlü bir meydan okuma oluş-

turmaktadır. Bilim çevrelerinin sahiplendikleri bu iddia,

yaşamın kozmik tablo içinde tamamen rastlantısal ve

önemsiz olduğu varsayımıdır....9

Kısacası, ateizmin belki de en temel dayanağı olan

‘rastlantısal evren’ kavramı bugün çökmüş durumdadır.

Bilim adamları açıkça ‘materyalizmin çöküşü’nden söz

etmektedirler.10
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Allah’ın Kuran’da, “Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve

ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratma-

dık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır…” (Sad Suresi, 27)

ayetiyle yanlışlığını açıkladığı zan, 1970’lerde bilim tara-

fından da çürütülmüştür.

Do¤a Bilimleri: Darwinizm’in Çöküflü
ve “Bilinçli Tasarım”ın Zaferi

Başta da belirttiğimiz gibi 19. yüzyılda zirveye tırma-

nan ateizmin en önemli dayanağı, Darwin’in evrim teori-

sidir. Darwinizm, insanın ve tüm diğer canlıların kökeni-

nin bilinçsiz doğa mekanizmaları olduğunu ileri sürmekle,

ateistlere asırlardır aradıkları bir fırsatı sağlamıştır. Nite-

kim Darwin’in teorisi devrin en koyu ateistleri tarafından

hemen benimsenmiş, Marx ve Engels başta olmak üzere,

ateist düşünürler bu teoriyi felsefelerinin temeli olarak

belirlemişlerdir. O devirden bu yana da Darwinizm ile

ateizm arasındaki ilişki değişmeden devam etmektedir.

Ancak ateizmin bu en büyük dayanağı, aynı zamanda

20. yüzyıldaki bilimsel bulgulardan en büyük darbeyi alan

dogmadır. Fosil bilimi, biyokimya, anatomi, genetik gibi

farklı bilim dallarının ortaya koyduğu bulgular, evrim te-

orisini çok farklı yönlerden çürütmüştür. (Bkz. Harun

Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni, İstanbul, 2000) Çeşitli

kitap ve yazılarımızda çok daha detaylı incelediğimiz bu

gerçeğin çok kısa bir özetini şöyle yapabiliriz:

Fosil Bilimi: Darwin’in teorisi, canlı türlerinin hep-

sinin tek bir ortak atadan geldiği, çok uzun zaman içinde

küçük ve aşamalı değişimlerle farklılaştıkları fikrine daya-

lıdır. Bunun kanıtlarının da fosillerde, yani canlıların katı-

laşmış kalıntılarında bulunacağını varsayar. Ancak 20.
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yüzyıl boyunca yürütülen fosil araştırmaları bunun tam

aksi bir tablo ortaya çıkarmıştır. ‘Türler arası kademeli

evrim’ inancını kanıtlayacak tek bir ‘ara tür’ fosili dahi

bulunamamıştır. Dahası, bilinen tüm temel canlı grupları,

fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmakta, kendilerinden

önce herhangi bir ‘ataları’ bulunduğuna dair hiçbir iz bu-

lunmamaktadır. Özellikle ‘Kambriyen Patlaması’ ola-

rak bilinen olgu çok ilginçtir. Bu erken jeolojik dönem-

de, hayvanlar aleminin 100’e yakın temel ‘filumu’nun ta-

mamına yakını aniden belirmiştir. Vücut yapıları birbirle-

rinden tamamen farklı olan yumuşakçalar, omurgalılar,

eklembacaklılar, derisidikenliler gibi çok farklı kategori-

lerdeki canlıların son derece kompleks organ ve sistem-

leriyle birlikte aniden ortaya çıkmaları, evrim teorisini

geçersiz kılarken yaratılışı kanıtlamaktadır. Çünkü, ev-

rimcilerin de kabul ettiği gibi, ‘aniden ortaya çıkış’, doğa-

üstü bir müdahale, yani yaratılış anlamına gelir. 

Biyolojik Gözlemler: Darwin, teorisini ortaya

atarken hayvan yetiştiricilerinin farklı köpek veya at

cinsleri türetmeleri gibi örneklere dayanmıştı. Bu canlı-

larda gözlenen değişimi tüm doğaya atfetmiş ve her can-

lının bu şekilde ortak bir atadan gelmiş olabileceğini sa-

vunmuştu. Ancak 19. yüzyılın yetersiz bilim düzeyi için-

de ortaya atılan bu iddia da 20. yüzyıldaki bulgularla çü-

rüdü. Farklı hayvan türleri üzerinde on yıllar boyu yapı-

lan deney ve gözlemler, canlılardaki çeşitlenmenin hiçbir

zaman için belirli bir genetik sınırın ötesine geçmediğini

gösterdi. Gözlem ve deneyler, neo-Darwinizm’in bir

‘evrim mekanizması’ olarak tanımladığı mutasyonların

da canlılara hiçbir yeni genetik bilgi eklemediğini ortaya

koydu. 
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Hayatın Kökeni: Darwin yeryüzündeki canlıların

ortak bir atadan geldiklerini ileri sürmüş, ancak ‘ilk can-

lı’ olarak nitelenebilecek bu ortak atanın nasıl var oldu-

ğu sorusundan hiç söz etmemişti. Bu konudaki tek tah-

mini, “küçük ılık bir göletin içinde” ilk canlı hücrenin

kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşmuş olabileceğiy-

di. Ancak Darwinizm’in bu açığını kapatmak niyetiyle

konuya eğilen evrimci biyokimyacılar hayalkırıklığına uğ-

radılar. Tüm gözlem ve deneyler, cansız maddenin için-

den rastlantısal reaksiyonlarla canlı bir hücrenin doğma-

sının tek kelimeyle imkansız olduğunu gösterdi. 

Bilinçli Tasarım: Bilim adamları hücreyi, hücreyi

oluşturan moleküler parçaları, bunların vücut içindeki

olağanüstü organizasyonunu, organlardaki hassas düzen

ve planı inceledikçe, evrimcilerin ısrarla reddetmek iste-

dikleri bir gerçeğin kanıtlarıyla yüzyüze geldiler: Canlılık,

dünya üzerindeki başka hiçbir sistemde (örneğin tekno-

loji harikası makinalarda) bulunmayacak kadar kompleks

tasarımlarla doluydu. Hiçbir kameranın kendisiyle boy

ölçüşemeyeceği gözlerimiz; kuşların, uçuş teknolojisine

ilham kaynağı olan kanatları; canlı hücresinin içiçe geç-

miş karmaşık sistemleri; DNA’daki olağanüstü bilgi gibi

sayılamayacak kadar çok ‘tasarım örneği’, canlılığı kör

rastlantıların ürünü sayan evrim teorisini çaresiz bıraktı. 

Tüm bu gerçekler, 20. yüzyılın sonunda Darwinizm’i

köşeye sıkıştırdı. Bugün başta ABD olmak üzere pek

çok Batılı ülkede bilim adamları arasında ‘bilinçli tasarım’

(intelligent design) teorisi yaygınlaşıyor. Bilinçli tasarı-

mın savunucuları, Darwinizm’in bilim tarihinde büyük

bir yanılgı olduğunu ve ‘materyalist felsefenin zorla bili-

me empoze edilmesi’nin sonucunda doğduğunu anlatı-
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yorlar. Bilimsel bulgular canlılarda ‘tasarım’ bulunduğu-

nu gösteriyor ve bu da yaratılışı kanıtlıyor. Kısacası bi-

lim, Allah’ın tüm canlıları yarattığı gerçeğini bir kez daha

gösteriyor.

Psikoloji: Freudizm'in Çöküflü ve

‹nancın Kabulü 

19. yüzyılda gelişen ateist dogmanın psikoloji alanın-

daki temsilcisi, Avusturyalı psikiyatrist Sigmund Freud

idi. Freud, ruhun varlığını reddeden, insanın tüm ruhsal

dünyasını cinsel ve benzeri dünyevi dürtülerle açıklama-

ya çalışan bir psikoloji teorisi ortaya attı. Freud’un en

büyük saldırısı ise dine karşıydı. 1927’de yayınlanan The

Future of an Illusion (Bir İlüzyonun Geleceği) adlı kita-

bında, dini inancın sözde bir tür akıl hastalığı (nevroz)

olduğunu ileri sürüyor ve insanlığın ilerlemesiyle birlikte

dini inançların tamamen ortadan kalkacağı iddiasında bu-

lunuyordu. Dönemin ilkel bilimsel koşulları altında, ge-

rekli araştırma ve incelemeler yapılmadan, okuma ve kı-

yas imkanı olmadan ortaya atılan bu iddia son derece

mantık dışıdır. Kuşkusuz Freud da bugün varsayımını

tekrar değerlendirme imkanına sahip olsa, öne sürdüğü

bu kıt iddianın mantıksızlığına kendisi de şaşıracak ve

böyle bir öngörünün saçmalığını ilk kendisi eleştirecek-

tir.

Freud’dan sonra da psikoloji bilimi ateist bir temel-

de gelişti. Sadece Freud değil, 20. yüzyılda gelişen diğer

psikoloji ekollerinin kurucuları da koyu birer ateistti:

Davranışçı ekolün kurucusu B. F. Skinner ya da rasyo-

nel-duygusal terapinin kurucusu olan Albert Ellis gibi.
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Sonuçta psikoloji dünyası ateizmin alanı haline geldi.

1972 yılında Amerikan Psikoloji Derneği üyeleri arasın-

da yapılan bir araştırma, ülkedeki psikologların sadece %

1.1’inin dini inanç sahibi olduğunu gösteriyordu.11

Ama psikologların çoğunun içine düştüğü bu büyük

aldanış, bizzat yürüttükleri psikoloji araştırmaları tara-

fından çürütüldü. Öncelikle Freudizm’in temel varsayım-

larının hemen hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı ortaya

çıktı. Dahası, dinin, Freud ve diğer bazı psikoloji teoris-

yenlerinin savunduğu gibi “akıl hastalığı” değil, aksine zi-

hinsel sağlığın en temel öğesi olduğu anlaşıldı. 

Patrick Glynn’in ifadesiyle “20. yüzyılın sonunda mo-

dern psikoloji, dinin yerini almak bir yana, dinle yeniden

tanışmaya başladı”12 ve “insanın zihinsel yaşamı hakkın-

daki salt seküler bir bakış açısının hem teorik hem de

pratik düzeyde çöktüğü ortaya çıktı.”13

Yani ateizm, psikoloji alanında da hezimete uğradı.

Tıp: Kalplerin Nasıl “Mutmain”
Oldu¤unun Keflfi

Ateist varsayımların çöküşüne ilginç biçimde sahne

olan bir diğer bilim dalı ise tıptır. 

Amerikan Sağlık Araştırmaları Ulusal Merkezi’nden

David B. Larson ve ekibi tarafından derlenen araştırma

sonuçlarına göre; Amerikalılar arasında dindar kişiler ile

inançsız kişiler arasında yapılan karşılaştırmalar çok il-

ginç sonuçlar vermiştir. Dindarların, dini yönü zayıf ve-

ya hiç olmayan kişilere göre; kalp hastalıklarına % 60 da-

ha az yakalandıkları; intihar oranlarının % 100 daha dü-

şük olduğu; tansiyon bozukluğuna çok daha düşük oran-
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larda yakalandıkları; sigara içenler arasında bu oranın

7’ye 1 olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.14

Seküler psikologlar genellikle buna benzer olguları

‘psikolojik etki’ olarak açıklarlar. Bunun anlamı, inancın

insanların moralini yükselttiği ve moralin de sağlığa kat-

kı sağladığıdır. Bu açıklamanın haklı bir yönü olabilir, an-

cak konu incelendiğinde daha da çarpıcı bir sonuç çık-

maktadır. Allah’a olan inanç, başka herhangi bir moral

etkiden çok daha güçlüdür. Harvard Tıp Fakültesi’nden

Dr. Herbert Benson’ın dini inanç ve bedensel sağlık ara-

sındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı araştırmaları, bu konu-

da dikkat çekici sonuçlar vermiştir. Benson, inançsız bir

kişi olmasına rağmen, Allah’a olan inancın ve ibadetlerin

insan sağlığı üzerinde başka hiçbir şeyde görülmeyecek

derecede olumlu bir etki meydana getirdiği sonucuna

varmıştır. Benson, “diğer hiçbir inancın, Allah’a olan

inanç gibi zihne huzur vermediği sonucuna” vardığını

açıklamaktadır.15

Üstelik seküler bir araştırmacı olan Benson’ın vardı-

ğı sonuç, kendi ifadesiyle, insan bedeninin ve zihninin

“Allah’a göre ayarlı” olduğudur.16

Tıp dünyasının yavaş yavaş fark etmeye başladığı bu

gerçek, Kuran’da “...Haberiniz olsun; kalbler yalnız-

ca Allah’ın zikriyle mutmain olur” (Rad Suresi, 28)

ayetiyle haber verilen bir sırdır. Allah’a inanan, O’na dua

eden, O’na güvenen insanların diğerlerinden hem ruhsal

hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarının nedeni,

fıtratlarına uygun davranmalarıdır. İnsan fıtratına aykırı

olan felsefe ve sistemler, insanlara hep acı, hüzün, sıkın-

tı ve bunalım getirmektedir. Bununla birlikte dindar bir

insanın yaşadığı huzurun asıl kaynağı Allah’ın rızasını ka-
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zanmak için hareket ediyor olmasıdır. Diğer bir deyişle

bu huzur, insanın vicdanının sesini dinlemesinin doğal

sonucudur. Yoksa insan ‘daha huzurlu olayım,’ ‘daha

sağlıklı olayım’ diye din ahlakını yaşamaz. Zaten bu niyet-

le hareket eden bir kişi de gerçek anlamda huzuru bula-

maz. Allah, bir insanın gizlediklerini de dışa vurduklarını

da en iyi bilendir. Kişi vicdani rahatlığı ancak samimi ola-

rak, yalnızca Allah’ı razı etmek için çaba gösterdiğinde

yaşar. Allah bir ayette şu şekilde buyurmuştur: 

Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif)

olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanla-

rı bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı

için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayak-

ta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bil-

mezler. (Rum Suresi, 30)

Modern tıp, yukarıda kısaca belirttiğimiz bulgular ışı-

ğında bu gerçeğin farkına varma yolundadır. Patrick

Glynn’in ifadesiyle, “çağdaş tıp, tedavinin salt maddesel

yöntemler dışında da boyutları olduğu gerçeğini kabul

etme yolunda ilerlemektedir.”17

Toplum: Komünizm'in, Faflizm'in ve
68 Kufla¤ının Çöküflü

Ateizmin 20. yüzyıldaki çöküşü, sadece astrofizik, bi-

yoloji, psikoloji, tıp gibi bilim dallarında değil, aynı za-

manda siyaset ve toplumsal ahlak düzeyinde de geçerli-

dir.

Komünizmin yıkılması, bunun önemli örneklerinden

biridir. Komünizm 19. yüzyıldaki ateist sapmanın en

önemli siyasi sonucu sayılabilir. İdeolojinin kurucuları
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olan Marx, Engels, Lenin, Troçki veya Mao, ateizmi en

temel prensip olarak benimsemişlerdir. Komünist re-

jimler ateizmin topluma benimsetilmesini ve dini inanç-

ların yok edilmesini öncelikli bir hedef olarak belirlemiş-

lerdir. Stalin Rusyası başta olmak üzere, Kızıl Çin, Kam-

boçya, Arnavutluk ve bazı Doğu Bloku Ülkeleri’nde baş-

ta Müslümanlar olmak üzere dindarlara karşı büyük bas-

kılar uygulanmış, hatta toplu kıyımlar gerçekleştirilmiş-

tir. 

Ama bu kanlı ateist sistem, 1980’lerin sonunda çok

şaşırtıcı bir şekilde çökmüştür. Bu çöküşün temellerini

incelediğimizde ise, aslında çöken şeyin ateizm olduğu-

nu görürüz. 

20. yüzyıl sadece komünizmin değil, 19. yüzyıldaki

din aleyhtarı felsefelerin bir diğer meyvesi olan faşiz-

min de çöküşünü belgelemiştir. Faşizm, ateizm ile put-

perestliğin karması sayılabilecek ve İlahi dinlere şiddetle

düşman olan bir felsefenin ürünüdür. Faşizmin fikir ba-

bası sayılan Friedrich Nietzsche, putperest barbar top-

lumların ahlakını övmüş, başta Hıristiyanlık olmak üzere

İlahi dinlere saldırmış, hatta kendini ‘Deccal’ (anti-

Christ) olarak tanımlamıştır. Nietzsche’nin takipçisi olan

Martin Heidegger koyu bir Nazi destekçisi olmuş, bu iki

ateist felsefecinin düşünceleri Nazi Almanyası’ndaki

korkunç vahşetleri doğurmuştur. 55 milyon insanın ya-

şamına mal olan II. Dünya Savaşı, ateizmin insanlığa ge-

tirdiği felaketlerin bir diğer örneğidir.

Bu arada, hem II. hem de I. Dünya Savaşı’nın çıkış

nedenleri arasında da, bir başka ateist ideoloji olan Sos-

28



yal Darwinizm’in yattığını hatırlatmak gerekir. Harvard

Üniversitesi tarih profesörü James Joll’un Europe Since

1870 (1870’den Bu Yana Avrupa) isimli kaynak kitabın-

da belirttiği gibi, her iki dünya savaşının ardında da; sa-

vaşı biyolojik bir gereklilik olarak gören, milletlerin ça-

tışma yoluyla gelişeceği gibi bir hurafeye inanan Sosyal

Darwinist Avrupa liderlerinin felsefi görüşlerinin büyük

yeri vardır.18

Ateizmin bir diğer toplumsal sonucu ise, Batı top-

lumlarında ortaya çıkmıştır. Günümüzde Batı dünyasını

‘Hıristiyan alemi’ olarak görme yönünde bir eğilim var-

dır. Oysaki Batıda söz konusu Hıristiyan kültürün yanın-

da, 19. yüzyıldan itibaren hızla yükselen ateist bir kültür

de hakimdir ve bugün ‘Batı’ dediğimiz medeniyet içinde

bu iki kültür çatışma halindedir. Batının emperyalizm,

ahlaki dejenerasyon, despotizm gibi olumsuz özellikleri-

nin kaynağı ise, söz konusu ateist unsurdur. 

Amerikalı yazar Patrick Glynn, God: The Evidence

adlı kitabında bu konuya dikkat çekmekte, Batıdaki

inançlı unsurlar ile ateist unsurları karşılaştırmak için,

Amerikan ve Fransız Devrimlerini örnek göster-

mektedir. Amerikan Devrimi, Allah’a inanan insanlar

tarafından gerçekleştirilmiştir; Amerikan Bağımsızlık

Bildirgesi insan haklarını ‘Yaratıcı'nın verdiğini’ bildir-

mektedir. Fransız Devrimi ateistler tarafından gerçek-

leştirilmiş, Fransız İnsan Hakları Bildirgesi ise ateist (ve

kısmen putperest) bir mantıkta kaleme alınmıştır. İki

devrimin fiili sonuçları ise çok farklıdır: Amerikan mo-
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delinde dine ve dini inançlara saygılı, barışçıl ve tolerans-

lı bir ortam gelişmiş, Fransa’daki koyu din düşmanı anla-

yış ise ülkeyi kana boğmuş, o döneme kadar eşi görül-

memiş bir vahşet uygulamıştır. Patrick Glynn’in ifadesiy-

le, “ateizm ile ahlaki ve siyasi felaketler arasında il-

ginç bir tarihsel korelasyon (doğrusal ilişki) var-

dır.”19 Yazar, Amerika’yı ateistleştirmek için yürütülen

çabaların da her zaman için toplumsal tahribat meydana

getirdiğini, örneğin 60’lı ve 70’li yıllarda (68 kuşağı dö-

neminde) yaygınlaşan ‘cinsel devrim’ hareketinin çok

büyük toplumsal yaralar açtığını ve bunun artık seküler

tarihçiler tarafından da kabul edildiğini anlatmaktadır.20

Din Ahlakına Yönelifl

Buraya kadar kısaca özetlediğimiz bilgiler, ateizmin

kaçınılmaz bir çöküş içinde olduğunu açıkça göstermek-

tedir. Bir diğer ifadeyle insanlık Allah’a yönelmektedir. Bu

gerçeğin ifadesi, sadece burada aktardığımız bilim veya si-

yaset alanlarıyla sınırlı değildir. Ünlü devlet adamlarından

sinema yıldızlarına veya pop sanatçılarına kadar, Batı top-

lumunun pek çok ‘kanaat önderi’ eskisine göre çok daha

dindardır. (bkz. Harun Yahya, Batı Dünyası Allah’a Yöne-

liyor, İstanbul, 2001) Uzun yıllar ateist olarak yaşadıktan

sonra, gördüğü gerçekler karşısında Allah’a iman eden

pek çok insan vardır. 

Buna vesile olan bilimsel gelişmelerin, hep aynı dö-

nemde, yani 1970’lerin ikinci yarısından itibaren başla-
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mış olması ise oldukça ilginç bir durumdur. ‘İnsani İlke’

kavramı ilk kez 70’lerin ortasında ileri sürülmüştür.

Darwinizm’e yönelik bilimsel eleştirilerin bilim dünyası

içinde yüksek sesle dile getirilmesi, 70’lerin sonlarında

başlamış bir süreçtir. Freud’un ateist dogmasına karşı

psikoloji dünyasındaki eleştirilerdeki dönüm noktası, M.

Scott Peck’in 1978’de yayınlanan The  Road Less Trave-

led (Daha Az Seçilen Yol) adlı kitabıdır. Glynn, bu ne-

denle 1997 basımı kitabında “son iki on yıl içinde, çok

uzundur zamandır egemen olan modern seküler dünya

görüşünün temellerini sarsan yeni kanıtlar”dan söz et-

mektedir.21

Kuşkusuz ateist dünya görüşünün sarsılması, ye-

rine başka bir ‘dünya görüşü’nün egemen olması an-

lamına gelecektir ki bu, Allah inancıdır. Dünya,

1970’lerin sonlarından (veya bir başka ifadeyle Hicri 14.

asrın başlarından) itibaren ‘din ahlakının yükselişi’ne sah-

ne olmaktadır. Diğer sosyal süreçler gibi bu da bir günde

değil, uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleştiği için çoğu

kimse bunu fark edemiyor olabilir. Oysa gelişmeleri biraz

daha dikkatli değerlendirenler, dünyanın fikri alanda bü-

yük bir dönüm noktasında olduğunu görmektedirler. 

‘Seküler tarihçiler’ bu olguya da kendilerine göre bir

açıklama yapmaya çalışacaklardır. Ancak söz konusu ki-

şiler, Allah’ın varlığı konusunda derin bir yanılgı içinde

oldukları gibi, tarihin akışı konusunda da derin bir yanıl-

gı içindedirler. Gerçekte tarih, Allah’ın belirlediği kadere

(sünnetullah’a) göre işler. Allah bu gerçeği bize “...Sen,

Ateizmin Çöküflü- ‹nanc›n Yükselifli 31



‹SLAMIN YÜKSEL‹fi‹

Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bula-

mazsın ve sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dö-

nüşüm de bulamazsın” ayetiyle bildirir. (Fatır Suresi,

43) Tarih, Allah’ın emrettiği şekilde ilerler. Allah’ın kanu-

nu ise nurunun tamamlanmasıdır: 

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyor-

lar. Oysa kâfirler istemese de Allah, kendi nuru-

nu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe

Suresi, 32)

Bu ayetin bir yorumu da şudur: Allah vahyettiği İlahi

dinlerle insanlara nurunu indirmiştir. İnkarcılar ise bu

nuru ağızlarıyla, yani sözleri, telkinleri, propagandaları

ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Ancak Allah sonun-

da nurunu tamamlayacak, yani din ahlakını dünyaya ege-

men kılacaktır. (En doğrusunu Allah bilir.)

Sonuç

Yaşadığımız dönem, önemli bir dönemdir. Asırlardır

insanlara ‘akıl ve bilimin yolu’ gibi gösterilmek istenen

ateizmin büyük bir akılsızlık ve cehalet olduğu açıkça or-

taya çıkmaktadır. Bilimi kendisine araç edinmek isteyen

materyalist felsefe, bilimin kendisi tarafından çürütül-

mektedir. Ateizmden kurtulan dünya, Allah’a ve dine
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yönelecektir. Bununla birlikte ‘hangi din’ sorusu günde-

me gelecektir. Ve bu da insanlığın, Allah’ın izni ile, İs-

lam’a yönelmesiyle sonuçlanacaktır. İlerleyen bölümler-

de inceleyeceğimiz gibi, bu süreç çoktan başlamış du-

rumdadır.

Kuşkusuz bu dönemde Müslümanlara önemli görev-

ler düşmektedir. Müslümanlar; dünyadaki bu büyük fik-

ri değişimin farkında olan, onu yorumlayan, globalleşme-

nin vesile olduğu fırsat ve imkanları çok iyi kullanan, bu

yolla hakikati en iyi ve etkili şekilde temsil eden insanlar

olmalıdırlar. Dünya üzerindeki asıl fikri ayrılığın ateizm

ile iman arasında olduğunu bilmelidirler. Dünyada bir

Batı-Doğu çatışması yoktur. Batının içinde de Doğunun

içinde de, Allah’a inananlar ve O’na isyan edenler vardır.

Bu nedenle samimi inanç sahibi Hıristiyanlar ve inanç sa-

hibi Yahudiler Müslümanların müttefikidir. Temel ayrı-

lık; Müslümanlar ile Ehl-i Kitap arasında değil, Müslü-

manlar ve Ehl-i Kitap ile ateistler, putperestler, dinsizler

arasındadır. Kuşkusuz bu sayılanlara da düşman olarak

değil, kurtarılması gereken gafiller olarak bakmak gere-

kir.

Nitekim din ahlakını bilmeyen pek çok gafil insanın

imanla şerefleneceği ‘ateizm sonrası’ dönem, hızla yak-

laşmaktadır. 
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2. Bölüm

AMER‹KA’DA HIZLA
YAYILAN ‹SLAM

Önceki bölümde, insanlığın ateizmden kurtulup dine

yönelmeye başladığını ve ‘hangi din’ arayışı içinde oldu-

ğunu aktardık. Son zamanlarda İslam’ı kabul edenlerin

sayısında görülen artış, bu sorunun doğru cevabının bu-

lunmaya başladığını göstermektedir. Dünya genelinde İs-

lam’a olan ilgi her geçen gün artmakta, Kuran’ı okuyup

Peygamberimiz (sav)’in hayatını inceleyen pek çok kişi

kendisine din olarak İslam’ı seçmektedir. Bunun yanı sı-

ra İslam’ı yaşamaya henüz başlamasa bile, Kuran ahlakın-

dan çok etkilenen ve insanlar için en uygun hayat tarzı-

nın Kuran’da anlatılan hayat olduğunu dile getiren pek

çok insan vardır. 

Bundan otuz-kırk sene önce insanların büyük çoğun-

luğu İslam hakkında hemen hiçbir bilgiye sahip değilken,

bugün İslam, dünyanın dörtbir yanında üzerinde en çok

konuşulan, hakkında en çok program hazırlanan, yazı ya-

zılan, araştırma yapılan din haline gelmiştir. Kuşkusuz bu

durumun toplumların İslam’ı öğrenmelerinde büyük kat-

kısı vardır. Bir yandan bu programları, yazıları, araştırma-

ları, raporları hazırlayanlar İslam hakkında detaylı bilgiye

sahip olurken, diğer yandan bu bilginin aktarıldığı kitleler



de, belki de hayatlarında ilk defa İslam’la ilgili kapsamlı

bilgi edinme fırsatı elde etmektedir. Böylece bilgisizlik

veya yanlış bilgilendirme nedeniyle İslam’dan uzak kalmış

olan insanlar da dalga dalga İslam’a yönelmektedir. 

Bu yönelişin en dikkat çektiği ülkelerden biri, Ame-

rika Birleşik Devletleri’dir. Bilindiği gibi Amerika, dini

değerler üzerine inşa edilmiş bir ülkedir. Amerikalıların

ülkelerinden bahsederken önemle vurgu yaptıkları ko-

nulardan biri de, her dinden insanın bu topraklarda hu-

zur ve güvenlik içinde bir arada yaşayabileceğidir. Bu du-

rum Amerika’ya göç eden Müslümanların dinlerini yaşa-

mak ve anlatmak için rahat bir ortam bulmalarını ve sa-

yılarının gün geçtikçe artmasını sağlamıştır. Buna rağmen

yıllar boyunca Müslümanlar sayıca az, ekonomik ve siya-

si olarak da zayıf konumda kalmışlardır. 

Ancak son on yılda ekonomik, siyasi ve sosyal alan-

da karşılaşılan zorluklar tek tek ortadan kalkmaya başla-

dı. Pek çok eyalette mevcut camiler dolup taştığı için bir

çok yeni cami inşa edildi. İslami eğitim veren yüzlerce

okul açıldı ve bu okullar kendilerine gelen talepleri kar-

şılayabilmek için kapasitelerini arttırdılar. Pek çok büyük

şirket kendi bünyesinde çalışan Müslümanlar için mes-

cidler açtı, çeşitli bankalar İslami kurallara göre faaliyet

gösteren bölümler oluşturmaya başladılar, pek çok dev-

let kurumunda üst düzey mevkilerde Müslümanlar gö-

rev almaya başladı. 

Aynı şekilde son yıllar, Müslümanların Amerikan si-

yasetinde ilk defa bu derece etkin olduğu bir dönem ol-

du. Başkan Clinton döneminde Hillary Clinton’ın Beyaz

Saray’da bayram kabulü geleneğini başlatması ile ilk de-

fa resmi olarak Müslümanları ağırlayan Amerikan yöne-
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Yaklafl›k 7 milyon Müslü-
man›n yaflad›¤› Ameri-
ka'da ‹slam ikinci büyük
din konumundad›r. Önü-
müzdeki on y›l içerisinde
Amerika'daki Müslüman-
lar›n say›s›n›n Yahudiler-
den daha fazla olaca¤›
tahmin edilmektedir. 

timi, 2001 yılında da Başkan George Bush’un iftar dave-

ti ile ilk defa Müslümanları iftar yemeğinde konuk etti.

Başta Amerikan Başkanı ve bakanları olmak üzere dev-

let yöneticileri konuşmalarında sık sık Kuran’dan ayetler

kullanmaya, İslam’ı övmeye, Müslüman organizasyonla-

rın liderleri ile birebir bağlantılar kurmaya, camileri ziya-

ret etmeye başladılar. Amerikan Kongre ve Senato-

su’nda bu yıl ilk defa, İncil ve Tevrat’la birlikte Ku-

ran’dan ayetler okundu.

Amerika’nın ünlü dergilerinden The Christianity To-

day dergisi ise ‘Are Christians Ready for Muslims?’ (Hı-

28.12.2001, 
Milli Gazete

07.10.2001, Yeni Asya

07.10.2001, Yeni Asya



ristiyanlar Müslümanlar için Hazır mı?) başlığı ile yayın-

ladığı haberde, İslam’ın Amerika’daki yükselişine şöyle

yer vermekteydi:

2015 yılına gelindiğinde İslam’ın Yahudiliği geçerek

Amerika’nın ikinci en büyük dini olacağı tahmin edili-

yor. Bazı tahminlere göre ise, bu çoktan gerçekleşti bi-

le. Batıya göç eden Müslümanlar Batının kültürel ve di-

ni değerlerinde bir takım değişikliklere neden oldular.

Detroit’de bir hastane Müslüman hastalarına Kuran da-

ğıtıyor, Denver Uluslararası Havaalanında Müslümanla-

rın ibadet edebilmesi için bir mescid açıldı, Amerikan

Senatosu açılış töreni için Müslüman bir din adamı da-

vet etti, ordu Müslüman din adamlarını göreve aldı, Be-

yaz Saray (tıpkı Noel kartları gibi) Ramazan Bayramı

için tebrik kartları yollamaya başladı, Washington’daki

Suudi Arabistan Büyükelçiliği her ay hapishanelere 100

Kuran hediye ediyor ve mahkumlarla görüşmesi için

imamlar gönderiyor. Ira Rifkin’in Religion News Servi-

ce’de bildirdiği habere göre ise (30 Kasım 1999), Kong-

re’de çalışan Müslümanlar her hafta düzenli olarak iba-

detlerini yerine getiriyorlar.22

Kuşkusuz bunlar son derece dikkat çekici gelişme-

lerdi ve pek çok sosyolog ve araştırmacının ilgi odağı ha-

line geldi. Bu konuda tespitte bulunan önemli isimlerden

birisi Pluralism Project (Çoğulculuk Projesi) adını verdi-

ği dinler arası diyalog projesi ile tanınan Prof. Dianne Eck

idi. (Eck bu projesi ile Clinton hükümeti tarafından özel

barış ödülüne layık görüldü.) Eck, A New Religious

America (Yeni Bir Dindar Amerika) adlı kitabında İs-

lam’ın hızlı yükselişi ile ilgili tespitlerini şöyle aktarıyordu: 

Müslümanlar gün geçtikçe Amerikan toplumu içerisin-

de daha kalabalık ve görünür hale geliyorlar. Halka hi-
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tap edilen konuşmalarda eskiden yalnızca, ‘kiliseler ve

sinagoglar’dan bahsedilirken, bugün ‘kiliseler, sinagoglar

ve camiler’ deniliyor. Müslümanlar için kutsal olan Ra-

mazan ayı şimdi artık kamuoyunun da dikkatini çekiyor

ve Dallas Morning News, Minneapolis Star Tribune gi-

bi gazetelerin sütunlarına taşınıyor. Günün sonunda ye-

nen ve iftar adı ile anılan yemekler ise artık herkes ta-

rafından biliniyor. 1990’ların sonlarından itibaren Kong-

re’de, Pentagon’da ve Dışişleri Bakanlığında çalışan

Müslümanlar tarafından iftar yemekleri organize edil-

meye başlandı. 1996 yılında ilk defa, Beyaz Saray Rama-

zan ayının sonunda kutlanan Ramazan Bayramı için

Müslümanları konuk etti. Bu gelenek bugün de devam

ediyor. Aynı yıl Amerikan donanması, Norfolk Deniz

Üssünde, ilk defa Müslüman bir din adamını göreve al-

dı. Teğmen Noel’in imamlığında bu üsde her Cuma 50

denizci toplu olarak Cuma namazı kılıyorlar. Tüm bun-

lar bize Amerika’nın din hayatında yeni bir dönemin

başladığını işaret ediyor.23

Dianne Eck’in de üzerinde durduğu gibi bu gelişme-

ler yeni bir çağın başladığının işaretidir. Bu çağ yalnızca

Amerika’da değil, tüm dünyada İslam’ın hızla yayıldığı bir

çağ olacaktır. 
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11 EYLÜL SONRASI GEL‹fiMELER

Amerikan halkının İslam’a olan ilgisi 2001 yılının son

çeyreğinde doruğa tırmandı. Bunda kuşkusuz 11 Ey-

lül’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen

saldırıların önemli bir etkisi vardır. Terörün ideolojik te-

melini araştırmak ve tespit etmek için başlatılan pek çok

çalışma, insanların İslam dinini incelemelerini ve İslam’ın

hoşgörü, adalet, merhamet ve sevgiyi emrettiğini, bir

barış dini olduğunu öğrenmelerini sağladı. Böylelikle İs-

lam, bir anda dünya gündeminin temel konularından bi-

ri haline geldi. Dünyanın önde gelen devlet adamları, si-

yaset bilimcileri, araştırmacılar ve düşünürler İslam’ı

doğru tanımak gerektiği üzerinde durdu, İslam’daki uz-

laşma ve hoşgörüyü vurgulayan demeçler verdi. Saldırı-

nın hemen ardından Kuran en çok satılan kitap haline

geldi. Amerikan halkı İslam ve İslam tarihi hakkında en

doğru bilgiyi edinebilmek için Müslüman organizasyonla-

ra başvurdu. Bu başvuruların neticesinde, The Middle

East Media Research Institute (Ortadoğu Medya Araş-

tırma Enstitüsü)’den verilen bilgilere göre, 11 Eylül tari-

hinden sonra yalnız Amerika’da 34 bin kişi din değiştirip

Müslüman oldu.24

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Walid A. Fatihi ise

Mısır’da yayınlanan Al-Ahram dergisinde yer alan bir

makalesinde, saldırıyı ilk duyduğunda yıllardır Ameri-

ka’da İslam’ı tanıtmak için yaptıkları çalışmaların bu sal-

dırıdan sonra 50 yıl geriye gideceğini düşündüğünü, an-

cak böyle bir düşünceye kapılmasının ne kadar yanlış ol-

duğunu kısa süre içinde anladığını anlatıyor ve şöyle de-

vam ediyordu:
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15 Eylül günü, Boston Müslüman Topluluğu’nun daveti

üzerine, Bostonlu senatörlere İslam’ı tanıtmak için özel

olarak düzenlenen bir toplantıya katılmak için eşim ve

çocuklarımla birlikte Boston’un en büyük kilisesine git-

tik. 1000 kişiden daha fazla insan vardı... Boston Bele-

diye Başkanı toplantıya eşi ve çocuklarıyla beraber ka-

tılmıştı... Daha sonra ben Boston Müslümanlar Toplu-

luğu adına bir konuşma yaptım. Konuşmanın sonunda

Arapça ve İngilizce olarak Kuran’dan ayetler okudum.

Çıkışta dinleyicilerden birisi yanıma geldi ve, ‘Arapça

bilmiyorum ama söylediklerinizin Allah’ın sözleri oldu-

ğundan eminim’ dedi... Ertesi gün Boston Müslüman

Topluluğu, Cambridge İslam Merkezi’nde halka açık bir

toplantı düzenledi. 100 kişiden fazla gelen olacağını tah-

min etmiyorduk, ama yanılmıştık. Toplantıya aralarında

eğitmenlerin, din adamlarının, çevre kiliselerde vaaz ve-

ren rahiplerin da bulunduğu 1000’den fazla kişi geldi...

Toplantıdan sonra soru yağmuruna tutulduk. Herkes

İslam’ı ve İslami kuralları öğrenmek için can atıyordu...

Aynı gün Harvard Üniversitesi öğrenci ve öğretim gö-

revlilerinden oluşan 300 kişilik bir grup merkezimizi zi-

yaret etti. Aralarında Viyana ABD Büyükelçisi de vardı.

Katılanlara İslam’ı, zaman zaman İslam’ın medyada nasıl

yanlış tanıtıldığını anlattık ve Kuran’dan ayetler okuduk.

Dinleyiciler çok etkilendiler ve pek çoğu bundan sonra

Müslüman olmayanlar için organize ettiğimiz ve İslam’ı

anlattığımız toplantılara düzenli olarak katılmak istedik-

lerini söylediler... 21 Eylül günü Massachusetts Vali-

si’nin düzenlediği bir toplantıya katıldık, bu toplantıda

Amerikan halkını bilgilendirmek ve ırkçı düşüncelerin

önüne geçebilmek için okul müfredatlarına İslam’ı tanı-

tan dersler konulması görüşüldü. Bunlar sadece son

günlerde Boston’da yaşanan gelişmelere dair bir iki ör-
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Amerika'da Cuma namazlar›nda pek çok cami dolup tafl-
makta, namaz k›lan Müslümanlar sokaklar› doldurmaktad›r. 

'‹slam-Dünyan›n En H›zl› Büyüyen Dini' adl› internet sitesin-
de, Hillary Clinton'›n sözlerinden USA Today gazetesinde
yer alan bir habere kadar ‹slam'›n yükselifli ile ilgili çeflitli
kaynaklar bulunmaktad›r.  
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nek. 11 Eylül olaylarının ilk gününde düşündüğümüz gi-

bi çalışmalarımız 50 yıl geriye gitmedi. Tam tersine 11

günde 11 yıldır katedemediğimiz mesafeyi katet-

tik. Bugün bu satırları yazarken birkaç yıl içerisin-

de İslam’ın Amerika’ya ve tüm dünyaya yayılaca-

ğından, Allah’ın izni ile, yüzde yüz eminim, üstelik

bu yayılış geçmişte olduğundan çok daha hızlı ola-

cak. Çünkü bugün insanlar artık, ‘İslam nedir?’ di-

ye soruyorlar.25

Prof. Dianne Eck ise 11 Eylül olaylarından bir hafta

sonra katıldığı bir televizyon programında, 11 Eylül’ün

neleri değiştirdiğini şöyle aktarmaktaydı:

Pek çoğumuz bunu (olumlu değişimleri) henüz göremi-

yoruz. Bence bu olayın en önemli hediyelerinden

birisi, eğer böyle adlandırmamızda bir yanlışlık yoksa,

geçtiğimiz haftanın hiç ummadığımız bir şekilde dinler

arasındaki diyaloğu anlamamızı sağlaması oldu. Örne-

ğin Başkan Bush’u Massachusetts Avenue’da bir

camide, bir grup Müslümanla birlikte, Amerikalı

Müslümanlara hitap ederken görmek çok önemli

bir gelişme idi.26 

11 Eylül sonrasında İslam’a duyulan ilginin artması

Amerikan basınının da dikkatini çekmiş ve pek çok ga-

zete ve televizyon haberinde bu konu işlenmişti. Konu-

yu ele alanlardan birisi de The Los Angeles Times idi.

‘Expressions of Support Surprising Muslims’ (Destek

İfadeleri Müslümanları Şaşırtıyor) başlığını taşıyan haber-

de, 11 Eylül’ün en umulmadık etkilerinden birisinin

Amerikalıların İslam’ı araştırıp incelemeye başlamaları

olduğu belirtiliyor ve hatta bu ilginin Müslümanları bile

şaşırtacak kadar yoğun olduğu anlatılıyordu:

Pek çok Amerikalı, belki de hayatlarında ilk defa, dün-
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yanın en eski medeniyetlerinden ve en büyük dinlerin-

den biri olan İslam’ı araştırıyor. Kitabevlerinin Kuran

stokları tükendi. Üniversitelerde Ortadoğu ve İslam’ı

ele alan derslerin kapasitesi tamamen doldu. Ortadoğu

uzmanları sürekli televizyon programlarına davet edili-

yorlar ve sokaklarda yıldız gibi karşılanıyorlar. Ve pek

çok Ortadoğulu, Müslüman olsun ya da olmasın, kom-

şular, mesai arkadaşları ve yabancılar tarafından sürek-

li soru yağmuruna tutuluyorlar. Güney Kaliforniya İs-

lam Merkezi yöneticisi Mahmoud Abdel-Baset çok yo-

ğun ilgi gördüklerini söylüyor. Saldırılardan beri Los

Angeles’da bulunan Merkez, ziyaretçi akınına uğramış.

Ziyaretçiler arasında, Vali Gray Davis, Los Angeles Böl-

ge Şerifi Lee Baca ve Los Angeles Belediye Başkanı Ja-

mes K. Hahn da var. Ortadoğu üzerine uzmanlaşan

Profesör Richard Hrair Dekmejian ise İslam hakkında

bilgi edinmek için duyulan bu arzunun Amerikan halkı-

nın eksik dini bilgisinden ve 11 Eylül’ün oluşturduğu et-

kiden kaynaklandığını söylüyor.27

Bugün Amerika’da 11 Eylül’le birlikte yoğunlaşan il-

gi, genişleyerek devam etmektedir. İlerleyen sayfalarda

İslam’ın Amerika’daki yükselişine birlikte tanıklık edece-

ğiz. Tüm bunları incelerken mutlaka akılda tutulması ge-

reken temel bir gerçeği ise tekrar hatırlatalım: Hak di-

nin insanlar arasında yayılacak olması Allah’ın iman

edenlere bir müjdesi ve vaadidir. Yaşadığımız olayların

da bize gösterdiği gibi, Allah’ın izni ile, bu vaadin gerçek-

leşmesi çok yakındır. Bu nedenle içinde yaşadığımız dö-

nem son derece önemli ve insanlığın büyük değişimlere

tanıklık edeceği bir dönemdir. İman edenlere düşen so-

rumluluk, bu dönemin değerini bilmek ve insanların hak

dine yönelmeye başladığı bu günlerde, onlara İslam hak-
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kında en doğru ve en güzel bilgiyi sunmak, arayışlarına

en tatmin edici şekilde cevap vermek ve İslam’ı en güzel

biçimde temsil etmek için gayret etmektir. Aşağıdaki

ayette de belirtildiği gibi bu, Allah’ın müminlere emret-

tiği önemli bir yükümlülüktür:

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır

ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.

Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir

ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)

Amerika’daki Müslümanlar

Yapılan araştırmalar bugün Amerika’da ortalama 6-

7 milyon Müslüman bulunduğunu göstermektedir. Bu da

Müslümanların sayısının bazı Hıristiyan mezheplerinin

takipçilerinin sayısından daha fazla, Yahudilerin sayısı ile

de eşit olduğunu göstermektedir. 2000 yılı içerisinde

Amerika’nın önde gelen üniversiteleri ve İslami kuruluş-

ları tarafından yapılan bir araştırma ise Müslümanların

sayısının hızla arttığını ve İslam’ın Amerika’da gün geç-

tikçe güçlendiğini ortaya koymaktadır. 

Mosque Study Project (Cami Araştırma Projesi) adı

altında yapılan bu araştırmanın ana temasını Ameri-

ka’daki camiler oluşturmaktadır. Çünkü camiler Ameri-

ka’daki Müslüman toplulukla ilgili yapılacak istastistiki

çalışmalarda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ame-

rika’da camiler yalnızca bir ibadethane değil, aynı zaman-

da Müslümanların bir araya geldikleri, sohbet ettikleri,

İslam’ı yaymak için kültürel faaliyetler yürüttükleri me-

kanlardır. Her cami mutlaka İslam’ı tanıtmak ve yaymak

için basınla ilişki kurmak, bölgesindeki siyasetçilerle gö-



rüşmek, okulları ve kiliseleri ziyaret etmek, dinler arası

diyalog çalışmalarına katılmak gibi faaliyetlerde bulun-

maktadır. Bu nedenle de camiler üzerine yapılan bir ça-

lışma Amerika’daki Müslümanların durumu ile ilgili ay-

dınlatıcı ve doğru bilgi edinmenin önemli araçlarından

birisidir. 

Bu araştırmaya göre, Amerika genelinde 1209 cami

bulunmaktadır ve bu camilerin büyük bir çoğunluğu son

zamanlarda inşa edilmiştir. Amerika’daki mevcut camile-

rin %30’unun inşaatı 90’lı yıllarda başlamıştır, %32’si ise

80’li yıllarda inşa edilmiştir. Ayrı bir istatistik vermek ge-

rekirse, 1994 yılında Amerika’daki toplam cami sayısı

962’dir, 2000 yılına gelindiğinde bu rakamda %25’lik bir

artış olmuştur. 

Bu veriler Müslümanların sayısındaki artış ile doğal

bir paralellik göstermektedir. Örneğin 1994 yılında ya-

pılan tespitlere göre ibadet için camilere gelen Müslü-

man sayısı 500 bin iken, bu rakam 2000 yılında iki mil-

yona yükselmiştir. Bu da %300 oranında bir artış anla-
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mına gelmektedir. Üstelik bu rakamın önemli bir kısmı-

nı sonradan İslam’ı kabul edenler oluşturmaktadır. Yine

aynı araştırma camilere gelenlerin ortalama %30’unun

sonradan İslam’ı seçenler olduğunu göstermektedir. Bu

verilere göre Amerika’da yılda ortalama 20 bin kişi İs-

lam’ı kabul etmektedir.28

Yukarıda verilen bu rakamlar 11 Eylül saldırılarından

önce açıklanan bir araştırmanın sonucudur ve bu araş-

tırma 2000 yılı verilerine dayanmaktadır. 2001 yılında

özellikle de Eylül ayı sonrasında ise bu rakamlar katlana-

rak artmıştır. 

İslam’ın Amerika’daki bu hızlı yükselişi, Amerikan

ordusunun internet sitesinde yayınlanan ‘Islam is Gro-

wing in America’ (İslam Amerika’da Büyüyor) başlıklı

haberde de şu şekilde yer almıştır:

Müslümanlar, İslam dinine inanan insanlar, Birleşik

Devletler’de her yerde karşınıza çıkabilir. Sizin dokto-

runuz veya taksi şöförünüz olabilirler. Restoranlarda
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size yemek sunabilir veya hukuk danışmanınız olabilir-

ler. Ve gittikçe artarak, sizinle aynı makamda, aynı po-

zisyonda ve hatta aynı savaş uçağında olabilirler. Ame-

rika Birleşik Devletleri’nde İslam en hızlı yükselen din-

dir.29

The New York Times gazetesinde yayınlanan ‘Islam

Attracts Converts by the Thousands’ (Binlerce Kişi İs-

lam’a Dönüyor) başlıklı haberde ise, sonradan Müslü-

man olan kişilerle yapılan röportajlara yer verilmiş ve İs-

lam’ın Amerika’da hızla yükselmesi şu şekilde değerlen-

dirilmiştir: 

6 milyon takipçisi ile İslam, Birleşik Devletler’de göçle-

rin, yüksek doğum oranlarının ve İslam’ı seçenlerin sa-

yısının artması sayesinde en hızlı yükselen din olarak

adlandırılıyor. Konunun uzmanları tarafından yılda yak-

laşık 25 bin kişinin İslam’a döndüğü tahmini yapılmakta.

Bazı uzmanlar ise bu sayının 11 Eylül olayları sonrasın-

da dört kat daha arttığını belirtiyorlar.30

Ünlü ABC News haber kanalında verilen, ‘Islam: Ri-

sing Tide in America’ (İslam: Amerika’da Yükselen

Akım) başlıklı haberde ise sosyologların, 15 yıl içerisin-

de ABD’deki Müslümanların sayısının Yahudilerin sayısı-

nı geçeceği yönündeki tahmini aktarılmıştır.31

İslam’ın gün geçtikçe güçlenmesi Amerika’da yaşa-

yan Müslümanların zaman içinde daha iyi imkanlara sa-

hip olmalarını da sağladı. Bu büyüme ve gelişmenin en

dikkat çektiği yerlerden birisi ise Michigan Eyaleti’nin

Dearborn şehri idi. The Detroit News gazetesi özellik-

le Dearborn’daki İslami gelişimi konu aldığı haberinde,

şehirde sayısı gittikçe artan camilere değinmişti. Ancak

habere göre burada İslam’ın güçleniyor olmasının tek
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işareti camilerin artması değildi. Restoranlarda, alış ve-

riş merkezlerinde ve hastanelerde de Müslümanların sa-

yısının artmasının etkileri görülüyordu. İlk defa Michi-

gan’da bir McDonalds restoranında İslami kurallara gö-

re kesilmiş etten yapılan yiyecekler satılmaya başlamıştı.

Dearborn’un önemli süpermarketleri de helal et satışı-

nı başlatmış, Oakwood Hastanesi ise Müslüman hastala-

rı için özel yemek servisleri ayarlamıştı. Ayrıca Ramazan

ayı boyunca hastanedeki kafeteryanın hizmet saatleri de

Müslümanlara uygun olacak şekilde düzenlenmişti.32

Tıpkı Dearborn gibi Chicago da Müslümanların hız-

la güçlendikleri bölgelerden birisidir. Üstelik Chica-

go’daki Müslüman toplumu eğitim ve refah seviyesinin

yüksekliği ile de dikkat çekmektedir. 90’lı yıllarda yapı-

lan bir araştırma, Müslüman toplumun %16’sının tıp

doktoru, %33’ünün mühendis, %44’ünün doktora me-

zunu, %84’ünün en az üniversite ve sadece %2’sinin lise

altı okullardan mezun olduğunu göstermiştir. Ayrıca

Müslümanların Chicago’ya çeşitli katkıları da bulunmak-

tadır. Chicago’nun en ünlü iki gökdeleninin (John Han-

cock Center ve Sears Towers) mimarı Fazlur Rahman

isimli bir Müslümandır. Hemen her hastanede Müslü-

man bir doktor bulunmaktadır. Aynı şekilde mühendis-

lik ve elektronik üzerine iş yapan firmaların bünyesinde

de en az bir Müslüman çalışmaktadır.33



Amerikan Yönetimi: 

“‹slam’da Terör Yoktur”

Bazı yorumcular Amerika’nın bu politikasının bir ta-

kım örtülü amaçlar içerdiğini ve yalnızca İslam dünyası-

nı kendi tarafına çekebilmek için göstermelik bir uygula-

ma olduğunu öne süreceklerdir. Elbette bu bakış açısı-

nın da doğruluk payı olabilir, Amerika elbette kendi ulu-

sal çıkarları için böyle bir siyaseti tercih etmektedir.

Ama açık bir gerçek daha vardır; gerekçesi her ne olur-

sa olsun, bu politika İslam’ın daha çok kişi tarafından öğ-

renilmesinde ve Batı dünyasında İslam hakkında oluşmuş

yanlış kanaatin ortadan kaldırılmasında önemli bir araç

olacaktır. Nitekim bunun işaretleri şimdiden görülmeye

başlanmıştır. 

Herşeyden önce Samuel Huntington’ın 1993 yılında

ortaya attığı, Batı ve İslam dünyası arasında bir çatışma-

yı öngören ‘medeniyetler çatışması’ savı Amerikan yö-

netimi tarafından hiçbir zaman kabul görmemiştir. Bu

önemli bir aşamadır. Huntington’ın iddiasına en baştan

set çeken Beyaz Saray, sonradan bazı Müslümanlarla

kendisini karşı karşıya getiren pek çok olayda, tepkisinin

hiçbir zaman İslam dünyasına veya İslami değerlere yö-

nelik olmadığını da önemle vurgulamıştır. 

Kendini Müslüman olarak isimlendiren, ancak İslam

ahlakı ile hiçbir alakası olmayan bazı çevrelerin saldırgan

tutumları karşısında Amerika asla İslam’ı hedef almamış,

tam tersine İslam’da asla terörün yerinin olmadığının al-

tını çizmiştir. Bu, Clinton ve Bush dönemlerinde aynı şe-

kilde devam etmiştir. 

Clinton döneminde Dışişleri Bakanlığı tarafından te-
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rörle mücadele konusunda hazırlanan bir raporda,

ABD’nin İslam ile terörü birbirinden kesin çizgilerle

ayırdığı şu şekilde aktarılmaktadır:

Bazı Müslümanlar, Amerika’nın zaman zaman İslam’ı te-

rör ile bağdaştırdığını düşünmektedirler. ABD hükü-

metinin politikası bu değildir. İslam ve Batı arasında

herhangi bir çatışma yoktur. Nüfusunun büyük ço-

ğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bazı ülkelerle

politik görüş ayrılıklarımız olsa dahi, Amerikalılar ve

Müslümanlar barış, adalet, ekonomik güvenlik ve iyi yö-

netim gibi temel konularda ortak değerlere sahiptirler.

Terör, İslam da dahil olmak üzere hiçbir dine ait

değildir. Müslüman olduklarını iddia eden birkaç radi-

kalin işledikleri vahşetten yalnızca kendileri sorumlu-

dur.34

1999 y›l›nda Bill Clinton taraf›ndan eyalet-
lerde din özgürlü¤ü ve hürriyetini garanti
alt›na alan çok önemli bir genelge yay›n-
land›. Bu genelgeye göre inanç sahibi her-
kes, kendi dininin gereklerini diledi¤i gibi
yaflayabilme, kutsal kitab›n› yan›nda ta-
fl›yabilme, ifl yerine götürebilme,
dinlenme vakitlerinde kutsal ki-
tab›n› okuyabilme hakk›na sa-
hipti. Yine bu genelgeye gö-
re herkes kendi fikrini,
dinini ve inanc›n›
diledi¤i gibi an-
latma ve di¤er-
lerine tan›tma
hakk›na sahipti,
bunu yaparken de hiçbir
engelleme ile karfl›laflmayacakt›.

CClliinnttoonn''››nn  DDiinn  HHüürrrriiyyeettii  iillee
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Aynı görüş devlet kademesinde bulunan farklı isim-

ler tarafından da çeşitli defalar belirtilmiştir. Dışişleri Ba-

kanlığı yetkilisi John Beryle ise Taşkent’te yaptığı bir ko-

nuşmasında Amerikan hükümetinin İslam’a bakış açısını

şöyle dile getirmiştir: 

Birleşik Devletler terörle mücadele ediyor ve radi-

kalizmi kesinlikle reddediyor, ancak biz İslam’a

derin bir saygı duyuyoruz. Bu ayrımı özellikle belirt-

me ihtiyacı hissediyorum, çünkü pek çok insan her iki-

sini de aynı safta değerlendirmek gibi bir hataya düşü-

yor. Bazı kimseler Birleşik Devletler’in İslam’a karşı ol-

duğunu ve Soğuk Savaşın ardından bir medeniyetler ça-

tışması yaşanacağını sanıyor. Bazıları da, buna benim ül-

kemde yaşayan insanlar da dahil olmak üzere, terörün

bir şekilde İslam’la bir ilişkisi olduğunu düşünüyorlar.

Hepsi yanılıyor. Anlamanızı istediğim ayrım şu: Birleşik

Devletler teröre başvuran her gruba karşıdır. Ancak

Birleşik Devletler hiçbir dine karşı değildir. Biz dostla-

rımızı düşmanlarımızdan inançlarına göre değil, icraat-

larına göre ayırırız. Amerikalılar İslam’ın dünyanın

en büyük dinlerinden biri olduğunun farkında-

lar. İslam her kıtaya yayılmış durumda. Bizler, Batılı-

lar, İslam’ın bizim medeniyetimizi etkileyen ve

zenginleştiren tarihi bir medeniyet olduğunun bi-

lincindeyiz. İslam İspanya’nın fethi ile birlikte bize hem

hoşgörü geleneğini öğretmiş hem de bilimsel, sanatsal

ve kültürel alanda zenginlik katmıştır. 

Sözlerine Kuran’dan Bakara Suresi’nin 62. ayetini ve

Maide Suresi’nin 69. ayetini okuyarak devam eden Bery-

le, konuşmasını şöyle tamamlamıştır:

... Gerçek şu ki, iman eden Yahudiler, Sabiiler ve

Hıristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve
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salih amellerde bulunanlar, onlar için korku yok-

tur, onlar mahzun da olmayacaklardır. (Maide Su-

resi, 69). Bunlar hoşgörü sözleri. İslam’ın temelinde

hoşgörünün olduğunu gösteren, İslam’ın hoşgörü için

temel bir araç olduğunu anlatan ve radikalizmin

İslam’da hiçbir şekilde yerinin olmadığını ispatla-

yan sözler. Son birkaç on yılda dünyanın başka yerle-

rinde de ABD’de olduğu kadar çok insan İslam’a dönüş

yapıyor mudur merak ediyorum. Birleşik Devlet-

ler’de İslam gittikçe yayılıyor, daha iyi tanınıyor ve

daha etkili hale geliyor. Beş yıldır Ramazan Bayramı

Beyaz Saray’da da kutlanıyor. Benzer bir gelenek birkaç

yıl önce Pentagon’da da başladı ve bu yıl ilk defa Ame-

rikan ordusunda Müslüman din adamları görev aldılar.

Dışişleri Bakanı Madeliene Albright bu yıl ikinci defa

Bakanlıkta iftar yemeği veriyor. Benzer gelişmeler tüm

Amerika genelinde yaşanıyor ve Amerikalı Müslüman-

lar gün geçtikçe Amerika mozaiğinin önemli ve saygıde-

ğer bir parçası haline geliyorlar. Ve son olarak Ku-

ran’dan bir ayetle konuşmamı tamamlamak istiyorum,

Bakara Suresi 256. ayet; ‘Dinde zorlama yoktur.’ 35

Amerikan yönetiminin bu söylemi 11 Eylül olayları

sonrasında da değişmemiştir. Saldırılardan birkaç gün

sonra Washington’daki İslam Merkezini ziyaret eden

Başkan Bush konuşması boyunca İslam ile terörün bir

arada anılamayacağını, çünkü İslam’ın barış dini olduğu-

nu vurgulamıştır:

Terörün İslam’da yeri yoktur. İslam böyle bir din de-

ğildir. İslam barış dinidir. Bu teröristler barışı temsil

etmiyorlar. Onlar savaşı ve kötülüğü temsil ediyorlar.

İslam’ı düşündüğümüz zaman, dünya genelinde bir mil-

yar insanın tabi olduğu bir dini düşünüyoruz. Milyonlar-
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ca insan bu din ile huzur ve tatmin buluyor. Ve her ırk-

tan insanın bir arada kardeşler olarak yaşamasını sağlı-

yor. Amerika’da da vatandaşlarımız arasında milyonlar-

ca Müslüman var ve onların bu ülkeye büyük katkıları

oluyor. Bu ülkede Müslüman doktorlar, avukatlar, hu-

kuk profesörleri, ordu mensupları, yatırımcılar, dükkan

sahipleri, anneler ve babalar var. Ve onlar saygı görme-

yi hak ediyorlar. 36

Bu ve benzeri sözler 11 Eylül’den beri üst düzey yet-

kililer tarafından defalarca tekrar edildi. Örneğin Beyaz
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Saray Basın Sözcüsü, Ari Fleischer kendisine yöneltilen,

bu saldırıların İslam ve Hıristiyanlık arasında bir medeni-

yet çatışmasına neden olup olmayacağı yönündeki soru-

ya şöyle cevap vermekteydi: “Bu saldırının İslam’la hiç-

bir ilgisi yoktur. Bu saldırı İslam’ın yanlış yorumlanması-

dır.”37

Amerikan Devlet Adamları
‹slam’ı Övüyor

Amerikan devlet adamlarının İslam ile terör arasın-

da herhangi bir bağ olmadığının farkında olmaları, İs-

lam’ın nasıl bir din olduğunu tanımalarının bir sonucu-

dur. Bu kişiler İslam’ı tanıdıkça doğal olarak İslam’a hay-

ranlık duymakta ve bu duygularını konuşmalarında sık

sık dile getirmektedirler. Bu, özellikle son üç yönetim

döneminde dikkat çekici bir hal almıştır. Böylece Soğuk

Savaş sonrasında bir takım teorisyenler tarafından orta-

ya atılan, ‘ABD’nin yeni hedefi İslam olacak’ iddiası da

geçersiz hale gelmiştir. 

Ancak burada önemle vurgulanması gereken bir

nokta vardır: ABD’nin ulusal çıkarları doğrultusunda,

Müslüman dünyasına yönelik aldığı bazı siyasi kararlar,

uluslararası politika ve stratejiler ışığında incelenmeli, bu

kararlar ile Amerikan yöneticilerinin ve halkının İslam’a

duydukları ilgi karıştırılmamalıdır. Konunun bu kitapta

ele alınan yönü, Amerikan devlet adamlarının ve halkının

son yıllarda İslam’a yakınlaşmaları, İslam’ın Amerika’da

sürekli gündemde olan bir konu haline gelmesi ve bun-

ların bir sonucu olarak Amerika’da İslam’ın hızla yükse-

liyor olmasıdır. Kuşkusuz bu, çok olağanüstü ve tarihi

bir gelişmedir. Ve bu açıdan düşünüldüğünde bütün
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Müslümanların şevkini, neşesini ve heyecanını artıracak

bir durumdur. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Amerikalı Müslüman-

larla yönetim arasındaki yakınlaşma, 90’lı yıllarda başla-

mış ve Clinton döneminde yoğunluk kazanmıştır. Ko-

nuşmalarında İslam’ı ve Kuran ahlakını övmeye başlayan

Clinton, İslami bayramlarda Beyaz Saray’da verdiği da-

vetlerle de bir ilke imza atmıştır. Amerikan üst yöneti-

minin Müslümanlar için iftar yemeği davetleri düzenle-

mesi de ilk defa Clinton döneminde gerçekleşmiş ve da-

ha sonra bir gelenek halini almıştır. Clinton’ın İslam ah-

lakından bahsederken önemle üzerinde durduğu konu-

lardan birisi, İslam’ın ahlaki değerlerinin Batının ahlaki

değerleri ile örtüşmesidir. “Aileye, topluma, inanca ve

iyiliğe olan bağlılık gibi (İslami) değerler Batının idealleri

ile uyum içerisindedir”38 sözleri ile bu konudaki düşün-

celerini aktaran Clinton, bir başka konuşmasında ise

şunları dile getirmektedir: 

Amerika’da İslam’ı memmuniyetle karşılıyoruz. İnsanla-

ra aile kavramına değer vermeyi, merhametli olmayı ve

kişinin kendisini kontrol altında tutmasını öğreten de-

ğerleri ile İslam ülkemizi zenginleştirmektedir.39

Dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ise,

State Magazine dergisinde yayınlanan ‘Learning More

About Islam’ (İslam Hakkında Daha Çok Öğrenmek)

başlıklı yazısında çok önemli bir noktaya işaret etmiş ve

Amerikan halkının İslam’ı öğrenmesi gerektiğini bildir-

miştir.40 Albright’ın konuya verdiği önem, bakanlık yet-

kililerinin bu konuda özel çalışmalar yapmalarını sağla-

mıştır. Bakanlık tarafından hazırlanan bir raporda halkın

İslam hakkında bilinçlendirilmesinde hangi araçların kul-
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lanılacağı ise şu şekilde aktarılmıştır: “... Eğitim, bireyden

bireye bilgi alışverişi, kitle iletişim araçlarının bu konuda

bilgilendirici haberler yayınlaması ve film endüstrisinin

de tabloyu doğru olarak halka aktarması.”41

Amerikan yönetiminin halka İslam’ın doğru öğretil-

mesi gerektiği yönündeki tespiti son derece önemlidir.

Kitabın ilerleyen sayfalarında da göreceğiniz gibi, özellik-

le 11 Eylül’den sonra buna hız verilmiş, gazeteler, tele-

vizyonlar ve diğer kitle iletişim araçlarında İslam’ı tanı-

tan haberler, programlar ve araştırmalar yer almıştır. 

Başkan Bush’un Müslümanlarla yakınlaşması ise se-

çim kampanyası döneminde başlamıştır. Kendisinin de

dindar olduğu bilinen George Bush, kampanyası boyun-

ca Amerikalı Müslümanların büyük kısmından destek al-

mıştır. Bu nedenle Müslüman topluluklar ile hep diyalog

içinde olmuştur. 11 Eylül saldırısı ise, Bush’un Müslü-

manlara duyduğu bu yakınlığı daha sık vurgulamasına, va-

tandaşlarına İslam’ı doğru algılayıp Müslümanlarla iyi iliş-

kiler kurmaları için sık sık hatırlatmalarda bulunmasına

vesile olmuştur. Bush’un İslam’ı öven konuşmalarından

birisi şöyledir: 

İslam Kuran’da bildirildiği gibi tek bir Allah’a ibadet et-

meyi emreden kutsal bir dindir. İnsanlara sadakanın,

merhametin ve barışın önemini öğretir. Sayıları milyon-

ları bulan Müslümanlarla, bugün Amerika’da İslam en

hızlı büyüyen dinlerden birisidir... Kuran’da şöyle buy-

rulur: ‘İyilik yüzünüzü doğuya veya batıya çevirme-

niz değildir. İyilik Allah’a iman etmektir.’42
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Amerikan Medyasında ‹slam

Günümüzde medya, kamuoyunun yönlendirilmesin-

de en etkili faktörlerden birisidir. Medyanın yönlendir-

mesi ile toplum ya bir konuya sempati duymakta ve onu

benimsemekte, ya da konuya antipati duymakta ve kar-

şı harekete geçmektedir. Amerikan halkının İslam’ı öğ-

renmesinde ve benimsemesinde ise medyanın önemli

bir rolü olmuştur. 

Yakın geçmişe kadar İslam, Amerikan medyasının

belli kesimlerinde genellikle olumsuz tanıtımlarla yer al-

mış, halkın zihninde İslam’ın yalnızca Arap toplumlarına

ait bir din olduğu kanaati oluşturulmaya çalışılmış, Arap-

lar hakkında ise olumsuz bir tablo çizilmişti. Ancak yan-

lış bilgilerle ve ön yargılı bir bakışla hazırlanan bu haber-

ler toplum üzerinde beklenenin tam tersi bir etki yap-

mış, kamuoyunun İslam’dan uzaklaşması beklenirken ak-

sine İslam, Amerika’da en hızlı büyüyen din haline gel-

miştir. Bu haberler İslam’ı ve Müslümanları Amerikan

halkının hayatına sokmuştur. Böylece İslam’ı bilmeyen

pek çok insan İslam’dan haberdar olmuş ve İslam’a ilgi

duymaya başlamıştır. Bu, aynı zamanda Allah’ın “... Olur

ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve

olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah

bilir de siz bilmezsiniz.” (Bakara Suresi, 216) ayetinin

de bir tecellisi olmuştur. 

İlk bakışta olumsuz olarak değerlendirilen İslam aley-

hindeki söz konusu medya yayınları, yanlış haber akışını
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engelleyecek ve halka doğru bilgi ulaştırabilecek yayınla-

rın yapılmasına da aracı olmuştur. Önceki sayfalarda

Amerikan yönetiminin İslam’la ilgili politikalarından biri-

sinin de toplu iletişim araçlarını kullanarak, halkın İslam

hakkında doğru bilgilendirilmesini sağlamak olduğuna de-

ğinmiştik. Albright döneminde başlayan bu bilgilendirme

kampanyasının temel amacı, zaman zaman Amerikan

medyasında yer alan ve İslam’ı yanlış tanıtan haberler ne-
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Ünlü Newsweek dergisi 11 fiubat 2002 tarihli say›s›nda 8 sayfas›n›
Kuran'› incelemeye ay›rd›. 'Bafllang›çta Yaln›zca Kutsal Kitaplar Var-
d›' bafll›¤› ile verilen haberde, her üç ‹lahi kitab› da Allah'›n vahyet-
ti¤i ve dinler aras›nda çat›flmaya gerek olmad›¤› vurgulanmaktayd›.
Kuran'da nas›l bir ahlak›n emredildi¤i, Müslümanlar›n H›ristiyanlara
ve Yahudilere bak›fl aç›s›n›n ne oldu¤u, ‹slam'a göre bir insan›n na-
s›l yaflamas› gerekti¤i haberde ele al›nan konular aras›ndayd›. Ku-
ran'› ilk defa okuyan pek çok H›ristiyan'›n Hz. ‹sa, Hz. Davud, Hz. ‹b-
rahim, Hz. Yunus gibi kendi kitaplar›nda isimleri geçen peygamber-
lerin hayatlar›na Kuran'da ne kadar çok yer verildi¤ini gördüklerin-
de flafl›racaklar›n›n belirtildi¤i haberde, Kuran'da as›l olarak adalet,
merhamet ve flefkat üzerinde duruldu¤u vurgulan›yordu.



deniyle oluşabilecek toplumsal gerilimi ortadan kaldıra-

bilmekti. Bununla birlikte Müslüman nüfusunda görülen

yoğun artış da medyanın dikkatini Müslümanların üzeri-

ne çevirmesine neden oldu. Bu iki unsurun etkisi ile

90’ların son yıllarında İslam ve Müslümanlar, Amerikan

medyasının en önemli konularından biri haline geldi.

Bu haberleri önemli kılan bir yön de, hemen her ha-

berde mutlaka Müslümanların düşüncelerine, inançları-

na yer verilmesi ve bu haberlerin İslam’ı insanlara anla-

tan bir mesaj haline gelmesi idi. Müslümanların günlük

hayatının, dünyaya bakış açılarının anlatıldığı bu haber-

lerde özellikle sonradan İslam’ı seçen kişilerin görüşleri-

ne yer verilmekteydi. Bununla birlikte çoğu zaman İslam

tarihi, İslam inancının temeli, Kuran’ın içeriği gibi konu-

lar özel bir bölüm olarak bu haberlerle birlikte sunulu-

yordu. Özellikle gazete ve televizyonların internet say-

falarında, İslami sitelerin adreslerine de yer ayrılmakta,

böylece daha detaylı bilgi edinmek isteyenlere kolaylık

sağlanmaktaydı. 

Söz konusu bilgilendirme süreci 11 Eylül’den sonra

kamuoyundan gelen talebin de etkisi ile ivme kazandı.

Hemen hemen bütün büyük gazeteler, İslam’da terörün

olup olmadığı konusunu araştırmaya başladı ve bu araş-

tırmalar, akademisyenlerin, din adamlarının, tarihçilerin,

siyaset bilimcilerin görüşlerinin de yer aldığı kapsamlı

haberler halinde halka sunuldu. Bu araştırmalar sonucu

Amerikan halkı bir kez daha İslam’ın barış dini olduğunu

gördü ve kendi inançları ile İslam dini arasındaki ortak

yönleri öğrendi. Gazetelerin yanı sıra büyük kitlelere

ulaşan televizyon kanallarında da İslam, hakkında en çok

program yapılan konu haline geldi. 
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Kuşkusuz bu sürecin İslam’a yönelişin artmasında

önemli bir payı olmuştur. Pek çok insan daha önce İslam

hakkında sadece bir takım kulaktan duyma bilgilere sa-

hipken, bu süre zarfında kendi çabası ile ulaşmakta zor-

lanabileceği bilgilere hiçbir zahmete girmeden ulaşma

imkanı bulmuştur. 

Kuran-ı Kerim Amerika’da 

En Çok Satılan Kitap Oldu

Önceki bölümlerde değindiğimiz gibi Amerika’da İs-

lam’ın yükselişi 11 Eylül olayları ile birlikte büyük bir hız

kazanmıştır. Bunun en önemli göstergelerinden birisi

ise, saldırılardan sonra uzun süre pek çok eyalette, Ku-

ran’ın en çok satılan kitap olmasıdır. Amerika’da Ku-

ran’a olan ilgi o derece artmıştır ki, Kuran’ın İngilizce

baskısını yapan yayınevlerinden biri olan ünlü Penguin

Books, 11 Eylül sonrasında 20 bin ek baskı yaptıklarını

açıklamıştır.43

Kuran’a olan bu yoğun ilgiyi, ‘People Want to Know,

so Koran is Bestseller’ (İnsanlar Bilmek İstiyorlar, Bu

Nedenle Kuran En Çok Satan Kitap) başlıklı haberi ile

ele alan USA Today gazetesi ise, 11 Eylül’den sonra Ku-

ran satışlarının beş kat daha arttığını vurgulamıştır.44Ha-

berde görüşlerine başvurulan ünlü teolog John Esposito

ise, bu ilgiyi açıklarken önemli bir nokta üzerinde dur-

muştur:

Kuran’ı güçlü kılan hususlardan birisi şudur; bir Müslü-

man veya herhangi bir insan Kuran’ı eline alıp herhangi

bir sayfasını açıp okuduğunda, hayatın özüne dair alma-

sı gereken mesajı alır.45
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Bir yanda Kuran en çok satılan kitaplar listesinin bi-

rinci sırasında yer alırken, diğer yanda bazı eyaletlerde

devlet okullarında kimi zorunlu derslerde öğrencilerden

Kuran’dan ayetler ezberlemeleri istenmektedir. Örne-

ğin California eyaletinde, Byron’daki devlet okulunda

yedinci sınıfa giden öğrencilerin üç hafta süren bir ders

programı ile İslam hakkında detaylı bilgi edinmeleri plan-

lanmıştır. Buna göre öğrencilerin, Kuran’dan ayetler ez-

berlemeleri, İslam tarihi ve Hz. Muhammed’in hayatını

öğrenmeleri, hatta ders boyunca birbirlerine kendileri-

nin seçtikleri Müslüman isimleri ile hitap etmeleri düşü-

nülmüş ve bu program hemen uygulamaya konulmuştur.

Bununla birlikte öğrencilerin Müslümanların ibadetlerini

nasıl yerine getirdiklerini, İslam’ın şartlarının neler oldu-

ğunu öğrenmeleri de öngörülmektedir.46

Maine Eyaleti de Kuran’a ilginin yoğun olduğu eya-

letlerden birisidir. 11 Eylül olaylarından birkaç gün son-

ra Kuran ve İslam tarihi kitaplarının satışlarında büyük

artış görülmüştür. 22 Eylül 2001 tarihli Bangor Daily

News gazetesi Maine halkının İslam’a olan ilgisini ‘Ma-

iners Studying Tenets of Islam’ (Maine Halkı İslam’ın

İnançlarını Öğreniyor) başlığı ile haber yapmıştır. Ha-

berde yer alan bilgilerden bir kısmı şöyledir:

Amerikalılar geçtiğimiz hafta yaşanan olayla mücadele

etmeye devam ederken, Maine halkı da Müslümanların

büyük çoğunluğunun neye inandığını bulabilmek için an-

siklopedileri, tarih kitaplarını, biyografileri ve Kuran’ı

inceliyor. Aşağı Bangor’da bulunan Gig Weeks Kitap

Evi yetkilisi elindeki tek kopya hariç tüm Kuranların sa-

tıldığını söylüyor. Bu arada yayıncıların pek çok kitabı

yeniden basmasını sağlayacak kadar da sipariş aldıkları-
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MMüüssllüümmaann  BBiirr  LLiiddeerr  UUlluussaall  AAnnmmaa  TTöörreenniinnddee  
KKoonnuuflflmmaa  YYaapptt››

11 Eylül sald›r›lar›nda hayatlar›n› kaybeden kifliler için 14 Eylül gü-
nü yap›lan Ulusal Anma Töreninde, Baflkan Bush'un özel davetlisi
olarak Müslüman lider Muzammil S›dd›qi de bir konuflma yapt›. Ge-
orge Bush ve Colin Powell gibi üst düzey devlet adamlar›n›n, as-
kerlerin, bürokratlar›n ve yak›nlar›n› kaybedenlerin kat›ld›¤› tören,
Ulusal Katedral'de gerçeklefltirildi. Muzammil S›dd›qi konuflmas›n-
da hayat›n› kaybedenler için dua etti ve Kuran'dan ayetler okudu. 

15.09.2001, Sabah

Katedral'de H›ristiyanlar ve
Müslümanlar birlikte dua etti-
ler. 



nı belirtiyor. Border Kitap Evi’nde çalışanlar ise 11 Ey-

lül’den beri 5 adet Kuran sattıklarını, bundan önce ise

1 Ocak’tan 10 Eylül’e kadar yalnız bir adet Kuran satıl-

dığını söylediler.47

Haberin geri kalan bölümünde Maine halkının İs-

lam’a olan ilgisini gösteren başka bilgiler de yer almak-

tadır. Örneğin, Bangor Teoloji Okulu öğrencileri, nor-

mal koşullar altında sene sonunda alacakları İslam tarihi

derslerine hemen başlamak istemişler ve bunun üzerine

okulun eğitmenlerinden Dana Sawyer da öğrencilerine

Kuran’ı ve Hz. Muhammed’in hayatını anlatan dersler

vermeye başlamıştır. Sawyer, derslerinde öğrencilerine,

tüm Müslümanları terörist ilan etmenin, bir Hıristiyanın

işlediği suçtan tüm Hıristiyanları mesul görmekle aynı

anlama geldiğini anlatmaktadır.48 Ünlü ekonomist Je-

remy Rifkin ise The Guardian’da yayınlanan ‘Dialogue is

Necessity’ (Diyalog Şart) başlıklı yazısında, önce 11 Ey-

lül tarihine kadar İslam hakkında bir şeyler okuyup araş-

tırma yapmadığı için kendisinden utandığını söylemiş,

daha sonra da İslam’ı öğrenme girişiminde yalnız olma-

dığını anlatmıştır: 

Bunu söylemeye utanıyorum, ama 11 Eylül’den önce İs-

lam’a gereği kadar önem vermemiştim. İsrail ve Arap

komşuları arasındaki tarihi mücadele hakkında genel bir

bilgim vardı. Bir de petrol üzerine Batı ile yaşanan mü-

cadeleyi biliyordum... 5000 Amerikalının hayatına mal

olan bu dehşet verici olaydan sonra İslam ilgimi çek-

meye başladı. O günden beri diğerleri gibi ben de, İs-

lam’ın kuralları, iç bölünmeleri, ileriye yönelik söylem-

leri, Hıristiyanlıkla ve Batıyla benzerlikleri ve farklılıkla-

rı üzerine okuyup duruyorum. Üstelik bu işte yalnız de-

ğilim. The New York Times’da yayınlanan en çok
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satılan kitaplar listesinde yer alan 15 kitabın 7 ta-

nesi İslam’la ilgili. Kuran şu anda en çok satılan ki-

tap. Öyle görünüyor ki, tüm dünya büyük bir sını-

fa dönüşmüş.49

‹slam’ın Yükselifli Devam Edecek

Buraya kadar okuduğumuz bilgileri alt alta koyduğu-

muzda ortaya çok çarpıcı bir tablo çıkmaktadır: İslam

Amerika’da gittikçe güçlenmekte ve hızla yayılmaktadır.

Üstelik, kitabın ilerleyen bölümlerinde de göreceğimiz

gibi, bu yükseliş sadece Amerika ile sınırlı kalmamakta,

İslam dalga dalga tüm dünyaya yayılmaktadır. Bunların

her biri olağanüstü gelişmelerdir ve Allah’ın izni ile, çok

daha önemli gelişmelerin ilk işaretleri niteliğindedir. Do-

layısıyla bu gelişmeler iman edenler için güzel bir müjde,

aynı zamanda şevk ve heyecan kaynağıdır. 

Allah Kuran’da hak dinin muhakkak galip geleceğini

bildirmiştir. Bu ayetlerden birisi şu şekildedir:

Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen

O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün

dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş

görmese bile. (Saff Suresi, 9)

Bu nedenle tüm bu gelişmeleri değerlendirirken

bunların Allah’ın birer vaadi olduğunu unutmamak gere-

kir. Yaşanılan gelişmelerin bu bakış açısıyla değerlendi-

rilmesi, konunun öneminin gereği gibi takdir edilmesi

açısından da önemlidir. Aksi takdirde bu olaylar, hayatın

akışı içerisinde gerçekleşen sıradan gelişmeler gibi düşü-

nülecek ve sadece bir takım siyasi gelişmelerin neticele-

ri olarak değerlendirilecektir. Oysa gerçek çok daha

farklıdır. Gerçekte, yaşanılan her an Allah’ın kaderde
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önceden belirlediği şekliyle yaşanır. Kimin nerede hangi

şekilde İslam’a yöneleceği, hangi kitap evinde ne kadar

Kuran satılacağı, hangi devlet adamının ne şekilde İslami-

yete ilgi duymaya başlayacağı ve bu ilgisini ne zaman ne-

rede ne şekilde ifade edeceği Allah’ın önceden belirle-

miş olduğu şekli ile gerçekleşmektedir. 

Elbette Allah görünürde her bir gelişme için bir se-

bep yaratmaktadır, ancak aslında takdir edilmiş olan bir

kaderin yaşandığının da unutulmaması lazımdır. Söz ko-

nusu gelişmeler bu bilinçle değerlendirildiğinde, Allah’ın

bizi bu önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde yaratmış

olmasının şükredilmesi gereken bir nimet olduğu da an-

laşılır. Çünkü yaşanılan her bir olay, çok daha önemli ve

büyük gelişmelere aracı olmakta, Müslümanların asırlar-

dır bekledikleri kutlu dönemin yaklaştığını müjdelemek-

tedir. Bu nimet karşısında yapılacak şükür ise hem söz-

lü olarak hem de fiili olarak gerçekleştirilmelidir. Fiili

olarak yapılacak şükür, Kuran ahlakının dünyaya hakim

olmasını hızlandırmak için çalışmaktır. Bu da bir yandan

bu hakimiyete engel olmaya çalışan din dışı ideolojiler ile

fikri olarak mücadele etmeyi, bir yandan da Kuran ahla-

kını her fırsatta insanlara ulaştırmak için çaba gösterme-

yi gerektirir.

İslam’ın dünya genelinde yükselişini ele alırken üze-

rinde durulması gereken önemli bir nokta daha vardır.

Bu yükselişin yanı sıra zaman zaman farklı ülkelerde,

farklı yönetimler ve çevreler tarafından Müslümanlara

yönelik baskılar devam edebilmekte, Müslümanlar çeşit-

li zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Ancak bu du-

rumun, kitapta ele aldığımız konulardan bağımsız olarak

değerlendirilmesi gerekir. Yaşanan baskılar ve zorluklar,
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İslam’ın dünya çapında hızla büyüdüğü, İslamiyet’e duyu-

lan ilginin dalga dalga yayıldığı ve Müslümanların sayısının

gün geçtikçe arttığı gerçeğini göz ardı ettiremez. Bu ne-

denle özellikle Batı dünyasında yaşanan İslam’a yöneliş

süreci, yine Batı içerisinde bazı çevreler tarafından İsla-

miyet’e ve Müslümanlara karşı izlenen ön yargılı tutum-

larla ve saldırganca tavırlarla karıştırılmamalı, bu iki yak-

laşım iki ayrı konu olarak ele alınmalıdır. 

Aynı şekilde Batı dünyasının da İslamiyet’i değerlen-

dirirken, Kuran ahlakını ve bu ahlaka uyan samimi mü-

minleri kıyas alması gerekir. Aksi takdirde alınan karar-

lar ve yapılan uygulamalar dünya barışını destekleyecek,

huzur ve güvenliği sağlayacak nitelikte olmaktan ziyade,

ayrılıkları körükleyecek ve diyaloğu zedeleyecek nitelik-

te olabilir. İki medeniyet arasında kurulacak diyaloğun

temelini, samimi olarak Allah’a iman eden ve Allah’ın

emrettiği güzel ahlakı savunan vicdan sahibi kişiler oluş-

turacaklardır. Bu diyaloğun sağlamlaşması, huzura ve ba-

rışa karşı olan, çatışmaları, kavgaları ve savaşları savu-

nan, şiddeti temel alan her türlü görüş ve ideolojinin

yok edilmesi anlamına gelmektedir. Terörle, şiddetle ve

dünya barışına zarar veren her türlü unsurla yapılacak

mücadelenin asıl dayanak noktası bu uzlaşma ve diyalog

olmalı ve bu mücadele fikri zeminde yürütülmelidir.

Dünya toplumlarına barış ve güvenlik getirmek için atı-

lan adımların, yanlışlıkla masum insanlara zarar vermesi-

ni, farklı amaçlar için kullanılmasını önlemenin en önem-

li yolu da bu yaklaşım olacaktır. 



3. Bölüm

AVRUPA VE ‹SLAM

‹slam Avrupa’n›n 

‹kinci En Büyük Dini 

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da İslam hızlı

bir yükseliş içerisindedir ve bu yükseliş özellikle birkaç

yıldır daha çok dikkat çekmektedir. Son yıllarda ‘Avru-

pa’da İslam’ın yükselişi’, ‘Müslümanların Avrupa’daki ko-

numu’, ‘Avrupa toplumları ve Müslümanlar arasındaki

diyalog’ gibi ana başlıklar altında toplanabilecek pek çok

tez, araştırma ve makale yayınlanmıştır. Akademisyenler

tarafından hazırlanan bu yayınların yanı sıra medya da,

İslam ve Müslümanlar konusunu oldukça sık ele almıştır.

Bu ilginin temelinde hiç şüphesiz Müslümanların sayısı-

nın gittikçe artıyor olması yer almaktadır. Üstelik bu ar-

tış iddia edildiği gibi yalnızca Müslüman ülkelerden Av-

rupa’ya yaşanan göçten kaynaklanmamaktadır. Elbette

bu göçlerin de Müslüman nüfusun artışında önemli bir

etkisi vardır, ancak pek çok araştırmacının bu konuya

yönelmesindeki asıl sebep, din değiştirip Müslüman ol-

mayı tercih edenlerin sayısındaki artıştır. 

Avrupa toplumları içinde İslam’ı seçerek din değişti-

renlerin gittikçe çoğalmasını ilgi ile takip eden kurumlar-

dan biri, merkezi Vatikan’da bulunan Katolik Kilisesi’dir.

1999 yılının Ekim ayında yapılan Avrupa Katolik Kiliseler



Toplantısı’nın ana gündem maddesi yeni milenyumda ki-

lisenin hangi pozisyonda olacağını değerlendirmekti.

Toplantıya katılan hemen hemen tüm din adamlarının

asıl olarak üzerinde durdukları konu ise İslam’ın Avru-

pa’daki hızlı yükselişi oldu. Toplantıda yapılan konuşma-

ları sayfalarına taşıyan National Catholic Reporter der-

gisinin verdiği habere göre, bazı radikal kişiler, Müslü-

manların Avrupa’da güçlenmesini engellemenin tek yo-

lunun İslamiyet’e ve Müslümanlara karşı hoşgörüden

vazgeçmek olduğunu belirtirken, daha objektif ve tutar-

lı olan kişiler de her iki dinin de mensuplarının Allah’a

iman ettiklerinin dolayısıyla bu iki din arasında herhangi

bir çatışma veya mücadelenin söz konusu olamayacağı-

nın altını çizmişlerdir. Öyle ki toplantının Almanca ola-

rak yapılan bir oturumunda, Almanya Kardinali Karl

Lehmann, “İslam’da, pek çok Hıristiyanın tahmin

ettiğinden çok daha fazla çoğulculuk vardır” diye-

rek,50 radikallerin İslam ile ilgili öne sürdükleri iddiala-

rında doğruluk payı olmadığını söylemiştir. 

Kilisenin yeni milenyumdaki yeri belirlenirken Müs-

lümanların hangi konumda olacağının dikkate alınması,

aslında çok yerinde bir değerlendirmedir. Çünkü Birleş-

miş Milletler’in 1999 yılında yaptırdığı bir araştırma, Av-

rupa’da Müslüman nüfusun 1989 ile 1998 arasında

%100’den daha büyük bir hızla arttığını göstermekte-

dir.51 Bugün Avrupa’da, 3.2 milyonu Almanya’da, 2 mil-

yonu İngiltere’de, 4-5 milyonu Fransa’da, diğerleri de

başta Balkanlar olmak üzere Avrupa geneline yayılmış

yaklaşık 13 milyon Müslüman yaşadığı bildirilmektedir.52

Ve bu rakam Avrupa nüfusunun %2’sinden fazlasını oluş-

turmaktadır. 
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Avrupa’daki Müslümanlarla ilgili yapılan araştırmaların

ortaya koyduğu bir başka gerçek daha vardır: Bir yandan

Müslümanların sayısı artarken, bir yandan da Müslüman-

lar arasında dini bilinçlenme de yaşanmaktadır. Fransız Le

Monde gazetesinin Ekim 2001 tarihinde yaptırdığı bir an-

kete göre Avrupa’daki Müslümanlar, 1994 yılında yapılan

araştırmaya oranla daha çok namazlarına devam edip da-

ha çok camiye gitmektedirler, oruç tutanların sayısı da

1994’e oranla çok daha fazladır. Üstelik bu bilinçlenme

daha çok üniversite öğrencileri arasında görülmektedir.53

Aktüel dergisi ise 1999 yılında yabancı basına daya-

narak hazırlanmış bir haberinde, Batılı araştırmacıların

bundan yaklaşık 50 yıl sonra Avrupa’nın İslam’ın en

önemli yayılma merkezlerinden biri olacağını be-

lirttiklerini bildirmektedir.54

Sosyolojik ve demografik araştırmaların işaret ettiği

bu gelişmelerin yanı sıra unutulmaması gereken tarihi

bir gerçek daha vardır. O da Avrupa’nın İslam ile yeni

tanışmadığı, aslında İslam’ın Avrupa’nın ayrılmaz bir par-

çası olduğudur. 

Avrupalı Devlet Adamları ve ‹slam

İslam ile Hıristiyanlık arasında herhangi bir çatışma-

nın söz konusu olamayacağı ve İslam ile terörizmin hiç-

bir şekilde bağdaşmadığı Avrupalı liderlerin de önemle

üzerinde durdukları bir konudur. Tıpkı ABD’de olduğu

gibi, Avrupa ülkelerinin pek çoğunda da devlet adamları

ve siyasetin önde gelen isimleri, İslam’ı öven mesajlar

vermekte ve Kuran ahlakına duydukları ilgiyi dile getir-

mektedirler. Bu isimlerin başında İngiltere Başbakanı

Tony Blair gelmektedir.
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Bugüne kadar üç defa Kuran’ı okuduğunu söyleyen

Tony Blair’in İslam’a duyduğu ilgi, Türk basınında ilk de-

fa zekat ile ilgili sözleriyle yer buldu. Ramazan Bayramı

nedeni ile Müslümanlara verdiği davette, “Bizim toplu-

mumuz da Müslümanlığın, bölüşümü ve paylaşımı

emreden zekat anlayışından örnek almalı. Unutul-

mamalı ki günümüz dünyasının zor koşulları ancak bu

güçlüklerin paylaşılmasıyla yenilebilir”55 diyen Blair, daha

sonraki açıklamaları ile de Kuran ahlakına duyduğu hay-

ranlığı sık sık dile getirdi. 

29 Mart 2000 tarihinde ünlü televizyon kanalı BBC

ise Blair’in Kuran’a olan hayranlığını “Blair: Koran

Inspired Me” (Blair: Kuran Bana İlham Verdi) baş-

lıklı haberi ile bildirmekteydi. İslam’ın çok barışcıl ve gü-

zel bir din olduğunu, kendisine ait iki Kuran’ı olduğunu

ve Kuran’ı okudukça ondan ilham aldığını söyleyen Bla-

ir sözlerine şöyle devam etmekteydi:

Kuran’ı okudum, çok açık bir kitap... insanlığa rehberlik

eden sevgi ve beraberlik kavramlarını çok iyi açıklıyor.56

11 Eylül saldırıları gerçekleşmeden bir iki gün önce

İngiliz The Mail on Sunday gazetesinde yer alan bir ha-

berde ise eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın kızının kendi-

sine Kuran hediye etmesi ile Kuran okumaya başladığını

söyleyen Blair, Kuran’ın kendisine cesaret verdiğini ak-

tarmaktaydı.57 Saldırılardan sonra el-Cezire televizyo-

nunda yayınlanan bir röportajında Blair bir kez daha Ku-

ran okuduğunu açıklıyor ve şunları söylüyordu:

Kuran’ı dilimize tercüme edilmiş hali ile okudum. İslam

hakkında eserler de okuyorum ve bundan çok zevk alı-

yorum. Kuran hakkında daha önce bilmediğim ve Hıris-
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tiyanları da çok ilgilendirdiğini düşündüğüm pek çok şe-

yi öğrendim.58

Time dergisi ise Tony Blair ile ilgili bir makalede Blair’i,

“uzun zamandır Kuran öğrencisi olan Tony Blair”

olarak tanımlıyordu.59 Kuran’ı gayet iyi bilen Tony Bla-

ir, 11 Eylül saldırılarının olduğu ilk günden itibaren de,

bu saldırıların İslam’la ve Müslümanlarla bir alakasının

olmadığını çeşitli demeçlerinde vurguladı. Bu demeçle-

rinden birinde Tony Blair şöyle diyordu:

Nasıl ki 12. yüzyılda Haçlı Seferlerini düzenleyip katliam-

lar yapanların İncil’in öğretisi ile hiçbir alakası yoksa, Bin

Ladin de Kuran’ın öğretilerine bağlı bir insan değildir.

Batı İslam’ı görmezlikten gelmekten vazgeçmelidir. Ya-

hudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar İbrahim’in çocuk-

larıdır ve bugün ortak noktalarımızı ve değerlerimizi an-

lamak için bu inançları biraraya getirme zamanıdır.60

Tony Blair gibi İslam’a ve Müslümanlara yakınlığı ile

tanınan bir başka önemli isim de Prens Charles’tır.

Prens Charles İslam’a duyduğu sempatiyi ilk olarak 1993

yılında Oxford’ta yaptığı bir konuşmada dile getirmiştir.

Bu tarihten itibaren İngiltere’de yaşayan Müslümanlarla

birebir ilişki içerisinde bulunan, Müslümanlar tarafından

organize edilen pek çok toplantıya ve açılışa katılan

Prens Charles, her fırsatta İslamiyet’e duyduğu hayran-

lığı dile getirmektedir. Prens Charles’ın 1996 yılında

Wilton Park’da yaptığı konuşması, İslamiyet’e duyduğu

sempatiyi ve bunun gerekçelerini en açık şekilde ifade

ettiği konuşması olarak bilinir. Prens bu konuşmasında

şu noktalar üzerinde durmuştur:

Bizler Batı’da kendi kökenimizi yeniden keşfedebilmek
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için İslami geleneğin doğanın yaratılışına karşı duyduğu

derin saygıdan faydalanmalıyız. Modern materyalizm,

dengesiz ve uzun vadeli sonuçları çok zarar verici

bir ideolojidir... Ne var ki geçtiğimiz üç yüzyıl içinde,

en azından Batı dünyasında dışımızdaki dünyayı algılayı-

şımızı derinden etkileyen bir ayırım oluştu. Bilim üzeri-

mizde katı bir hükümdarlık kurdu. Din ve bilim birbirin-

den iki ayrı şeymiş gibi gösterildi. Artık bunun tehlikeli

sonuçlarını daha iyi görebiliyoruz... Bilim bize dünyanın

bildiğimizden çok daha karmaşık olduğunu gösterdi.

Ama bu modern, materyalist ve tek boyutlu yapısı ile

pek çok şeyi açıklamaktan aciz kaldı... Bu bakış açısı (ma-

teryalist görüş) Müslümanlara tamamen ters bir bakış

açısıydı. Müslüman bir sanatçı veya bilimadamı bir eser

ortaya çıkardığında bunu kendi zekasının bir ürünü ola-

rak görmez, bunu ancak Allah’a sunmak için yaptığını bi-

lir. Kuran’dan okuyup çok etkilendiğim bir ayette

‘Her nereye dönerseniz Allah’ın yüzü orasıdır’ diye

bildirilmesi sanırım bir anlamda buna işaret etmekte-

dir... Birbirimizden öğreneceğimiz çok fazla şey var, bu-

nun için ilk adım olarak İngiliz okullarında daha çok

Müslüman öğretmeni görevlendirebiliriz. Dünyanın

her yerinde insanlar İngilizce öğrenmek istiyorlar, ama

burada bizim zihinlerimize olduğu kadar gönüllerimize

de hitap edecek bir şeyler öğrenmeye ihtiyacımız var ve

bunu Müslüman öğretmenler yapabilirler.61

Prens Charles, The Prince Foundation adlı vakfı ara-

cılığı ile Müslümanların faydanalabilecekleri pek çok im-

kan hazırlamaktadır. 1993 yılında faaliyete geçen Oxford

İslami Araştırmalar Merkezi, Prens’in sponsorluğunda ku-

rulmuştur. Prens’in vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren

Geleneksel ve Görsel İslami Sanatlar bölümü ise İngiliz
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Müslümanların geleneklerini ve kültürlerini ayakta tutabil-

meleri, Müslüman çocukların eğitim masraflarının karşı-

lanması, ilahi dinler arasında diyalog kurulabilmesi için ge-

rekli sosyolojik ve ekonomik imkanların sağlanması gibi

çalışmalarda bulunmaktadır. Prens son olarak Londra’da

kurulacak olan Müslüman Merkezi Projesi için bu bölüm

aracılığı ile 10 milyon pound yardımda bulunmuştur.62

Prens, Müslüman gençlerin eğitimine de özel önem

vermektedir. 2001 yılında ilk defa sarayda Müslümanları

Ramazan Bayramı için kabul eden Prens Charles, bu da-

vet sırasında bir saatten uzun bir süre gençlerle sohbet

etmiş, onlara, eğitimleri, meslekleri ve dinlerini yaşa-

makta herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları

gibi konularda sorular sormuş, Müslüman gençlerin ihti-

yaçları ile tek tek ilgilenmiştir. Prens’in özellikle merak

ettiği konular arasında, ‘gençlerin Kuran’ın ruhunu iyi

kavrayıp kavramadıkları’, ‘Kuran’ı baştan sona kadar
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okuyup okumadıkları’, ‘Ramazan ayı boyunca okulların-

da herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları’, ‘if-

tar için okullarında verilen yemeklerden memnun olup

olmadıkları’ gibi konular bulunmaktadır.63

Şüphesiz gerek Prens Charles’ın gerekse Tony Bla-

ir’in İslam’a olan bu yaklaşımları son derece önemlidir.

Uzun yıllardır bazı Batılı çevreler tarafından İslam hak-

kında oluşturulmaya çalışılan yanlış kanaatin ortadan kal-

dırılması için önde gelen devlet adamlarının bu konuda-

ki düşüncelerinin değişmesi önemli bir adımdır. Yöne-

tenlerin İslam ahlakının güzelliğini ve üstünlüğünü fark

ettikleri bir toplumda, İslam’a yönelişin de daha fazla

olacağı, o toplumda yaşayan Müslümanların çok daha ra-

hat bir yaşam sürecekleri açıktır. Bu nedenle önde ge-

len kişilerin İslam’ı doğru tanımalarını sağlamak çok

önemli bir sorumluluktur. İslam’ı ve Kuran ahlakını tanı-

yan bir kişi, konumu ne olursa olsun, muhakkak edindi-

ği bu bilginin üzerinde bıraktığı etkiyi çevresindeki insan-

larla paylaşacaktır. Eğer bu kişi bir toplumda yönetici ve-

ya lider konumundaysa, o zaman kendisi ile birlikte yö-

nettiği ve hitap ettiği kitle de bu etkiden faydalanacaktır. 

Bu nedenle bu açıklamaları okurken bu gelişmeler-

deki olağanüstülüğün farkına varmak gerekir. Bugün Ba-

tı dünyasında bu yüzyıla kadar örneği görülmemiş bir şe-

kilde İslam’a yakınlaşma söz konusudur. Kuşkusuz bu

durum Allah’ın varlığını ve birliğini delilleri ile anlatmaya,

yeryüzünde hakim olan materyalist ideolojileri fikren

mağlup etmeye, hak dini insanlara ulaştırmaya çaba gös-

teren Müslümanlar için büyük bir müjdedir. Bu müjde-

nin tüm Müslümanlara ulaşması da iman edenlerin üze-

rindeki bir başka sorumluluktur. 
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4. Bölüm

‹SLAM 
RUSYA VE Ç‹N’DE DE

GÜÇLEN‹YOR

Rusya’da Müslümanlar

90’ların başında komünist sistemin tarihe karışması

ile birlikte Rusya’da yeni bir dönem başladı. Komünist

sistem yıllar boyunca materyalist felsefeye dayanan bir

toplum düzeni kurmuştu. İnsanı sadece maddeden iba-

ret bir varlık olarak gören materyalist felsefe, insan bi-

lincinin de hareket halindeki maddenin bir ürünü oldu-

ğu iddiasındaydı. Bu iddiaya göre, insanın aklı, düşünce

ve duyguları, muhakemesi, eğilimleri, istekleri, bir tür

makine olan bedeninin içindeki kimyasal reaksiyonların

bir sonucu idi. Dolayısıyla materyalizmin bir yorumu

olan Marksizm, insanların sahip olduğu tüm kültür ve

medeniyet birikimini, din, devlet, hukuk, aile, ahlak gibi

kavramları yalnızca maddi etkenlere dayalı unsurlar ola-

rak görüyordu. Marx’a göre bunların hepsi üretim bi-

çimlerindeki farklılıklardan doğmuş ve zaman içinde de-

ğişimlere uğramıştı.

Materyalizmin dini değerleri reddederek savunduğu

bu düşünce, büyük bir yanılgıdan ibarettir. İnsan salt

maddi bir yaratık değil, ruhu olan bir varlıktır. Ve insan
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ruhu materyalistlerin iddia ettiği gibi, maddenin bir ürü-

nü değildir. Tam tersine, madde olarak adlandırdığımız

varlıklar ruh tarafından görülen, duyulan ve hissedilen

şeylerdir. İnsan ruhunun içinde bulunduğu durumun

maddi şartlar tarafından belirlenmesi mümkün değildir.

İnsan ruhunu Allah yaratmış ve ona belli özellikler ilham

etmiştir. Her insan Allah’ın kendisine verdiği bu özellik-

ler içinde bir yaşam sürer. Allah Kuran’da şöyle buyur-

muştur:

Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı

yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra

onun soyunu bir özden (sülale’den), basbayağı

bir sudan yapmıştır. Sonra onu ‘düzeltip bir bi-

çime soktu’ ve ona ruhundan üfledi. Sizin için

de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şük-

rediyorsunuz? (Secde Suresi, 7-9)

Ne var ki tüm komünist sistemlerde olduğu gibi

Rusya’da da, maddeci önyargılar toplum düzenini ve ha-

yatını belirleyen temel öğeler oldu. İnsanları bir tür üre-

tim aracı olarak gören, buna ek olarak aralarındaki iliş-

kide de Sosyal Darwinizm’in kurallarının geçerli olduğu-

nu öne süren komünist rejim ardında dev bir enkaz bı-

raktı. Çünkü sosyal Darwinizm, Charles Darwin’in bilim

dışı olan evrim teorisinden yola çıkmakta, insanın bir tür

gelişmiş hayvan olduğunu ve insanlar arasındaki ilişkide

hayvanlar arasındaki kuralların geçerli olduğunu savun-

maktaydı. Allah inancının ve din ahlakının ortadan kaldı-

rıldığı bu düzende, insanın temel ihtiyaçları olan sevgi,

saygı, şefkat, merhamet, fedakarlık, sadakat, vefa gibi gü-

zel ahlak özellikleri de saf dışı bırakılmış oluyordu. Böy-

lece, sürü psikolojisi içinde yaşayan, sürekli tedirginlik
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ve korku duyan, sevgi, şefkat ve merhamet gibi insani

özelliklerini kaybetmiş, cezalandırılmayacağını düşündü-

ğü alanlarda her türlü suça yönelebilen bir toplum orta-

ya çıktı. 

Ancak Allah bu toplum yapısını da hak dinin lehine

çevirdi. Rus toplumunda yaşanan manevi çöküntü ve ah-

laki dejenarasyon, son zamanlarda insanların toplu ola-

rak maneviyata ve dine yönelmesine aracı oldu. Rus-

ya’da Müslümanların güçleneceği ve Rus halkının da İs-

lam’a yöneleceği, İslam alimi Bediüzzaman Said Nur-

si’nin yıllar öncesinden Müslümanlara müjdelediği bir

gelişmedir. Komünistlerin henüz yeni iktidara geldiği yıl-

larda Rus askerlerine esir düşen Üstad, daha o zaman-

dan komünizmin birgün mutlaka yıkılacağını ve Rus top-

raklarında İslam’ın yayılacağını haber vermiştir. Bir Rus

askeri ile arasında geçen konuşmada, “Asya’da alem-i İs-

lam’da üç Nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Sizde

birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu per-

de-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de

gelip burada medresemi yapacağım.” sözleri ile Rus-

ya’da Müslümanların elde edeceği imkanlara dikkat çe-

ken Üstad’ın bu konudaki bir başka açıklaması ise şu şe-

kildedir:  

İki dehşetli dünya savaşının neticesinde beşerde hasıl

olan intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle

kesinlikle dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kala-

maz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-

ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet

ve delile istinat ve aklı, kalbi ikna eden Kur’ân ile musâ-

lâha veya tabi olabilir. 

Tıpkı Said Nursi’nin müjdelediği gibi, Rus halkı dinsiz
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28.12.2001, Yeni fiafak

Boris Yeltsin Rus din adamlar› ile birlikte görülüyor. 

10.12.1999, Akit

Komünist rejimin neden oldu¤u manevi çöküntünün ard›n-
dan Rus halk› gerçek kurtuluflun ancak dine yönelmek ile
mümkün olabilece¤inin fark›na vard›. 
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bir milletin var olamayacağı gerçeğini kavramıştır ve bu

kavrayış onları hak din olan İslam’a yöneltmektedir. Gü-

nümüzde sayıları 20 milyonu bulan Müslümanlar, Rusya

nüfusunun %15’ini oluşturmaktadır. Üstelik Müslüman

nüfusun çoğunluğu, diğer ülkelerde olduğu gibi göçmen-

ler veya yabancılar değil, bin yılı aşkındır bu topraklarda

yaşayan kimselerdir. Komünist rejim boyunca camilerin

kapatılıp depolara çevirildiği, din adamlarının tutuklanıp

sürüldüğü, Müslümanların dinlerini yaşamamaları için

çeşitli baskıların uygulandığı Rusya’da bugün halk akın

akın İslam’a yönelmektedir. Bu yöneliş göz ardı edileme-

yecek büyüklüktedir. 1998 yılında Rusya’da ilk İslami

üniversite olan Rus İslami Üniversitesi kurulması, Tata-

ristan’da Sovyet döneminde 18 olan cami sayısının

1000’i geçmesi Rusya’da İslam’ın yükselişini gösteren

örneklerden bir kaçıdır.64

Burada sadece bir iki örneğini sıraladığımız bu geliş-

meler, hiç şüphe yok ki çok güzel ve önemli gelişmeler-

dir. Bir zamanlar komünizmin kalesi olan Rusya’da bu-

gün İslam’ın sesi yükselmektedir ve Allah’ın izni ile bu

yükseliş daha da hızlanacaktır.

Kızıl Çin’de ‹slam

Buraya kadar Rusya’da komünizm sonrası dine ve İs-

lam’a yönelişin güçlendiğini ele aldık. Komünizmin son

kalelerinden biri olan Çin’de ise durum biraz daha fark-

lıdır. Burada da İslam yükselmekte, ancak Mao’nun Kızıl

ideolojisi devam ettiği için, dine karşı yürütülen mücade-

le tüm hızı ile devam etmektedir. Din adamları halen tu-

tuklanıp işkenceye uğratılmakta, ibadethaneler kapatıl-

makta, insanların ibadet ve inanç özgürlüğü engellen-
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mektedir. Devletin ibadet yapılmasına izin verdiği mes-

cidlerde ve ibadethanelerde ise polisin ve askerin katı

disiplini söz konusudur. Örneğin Doğu Türkistan’da

Müslümanlar istedikleri camide ibadetlerini yerine geti-

remez, camide istedikleri kadar kalamaz, eğer devlet da-

iresinde çalışıyorlarsa oruç tutamaz, namaz kılamazlar.

Camiye giden Müslümanlar gizli servis elemanlarınca ya-

kın takip altına alınırlar. 18 yaşından önce dini eğitim al-

maları yasak olan Müslüman çocukların Kuran’ı öğren-

meye başladıkları tespit edilirse, yaşları kaç olursa olsun

bu çocuklar gözaltına alınır ve aileleri cezalandırılır. An-

cak izlenen bu baskı ve şiddet politikası Çin’de dine yö-

nelişin önüne geçememektedir.

Çin’in katı uygulamalarına rağmen Çin’de dine yöne-

lişin artması, Time dergisinin Asya baskısında şu şekilde

belirtilmiştir:

Çin’in dini duyguları kontrol altına almak için uyguladı-

ğı tüm baskılara rağmen, vatandaşları arasındaki mane-

vi uyanış pek de yok olacağa benzemiyor. Her ne kadar

Komünist Parti halen resmi olarak ateist olsa da,

Mao’nun ideolojisinin yerle bir olması, din tarafından

doldurulacak manevi bir boşluğun ortaya çıkmasına ne-

den olmuştur.65

Şu anda Çin’de, her ne kadar Komünist Parti bu ra-

kamı reddetse de, yaklaşık 200 milyon Müslümanın ya-

şadığı varsayılmaktadır. Her şeye rağmen ibadetlerini

yerine getiren Müslümanların sayısında artış olduğu da

tespit edilmiştir.66
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5. Bölüm

K‹TAP EHL‹ ‹LE ‹SLAM
DÜNYASI ARASINDA

YAKINLAfiMA

İslam’ın yükselişinin kendisini gösterdiği alanlardan

birisi de, son yıllarda hız kazanan ‘dinler arası diyalog’

çalışmalarıdır. Her üç ilahi dinin de temel çıkış noktası-

nın aynı olduğu ve ortak bir noktada birleşmenin müm-

kün olduğu görüşünden yola çıkan bu çalışmalar büyük

ölçüde başarıya ulaşmış, özellikle Hıristiyanlar ve Müslü-

manlar arasında önemli bir yakınlaşma söz konusu ol-

muştur. Allah Kuran’da Müslümanların, Kitap Ehli’ni (Hı-

ristiyanları ve Yahudileri) ortak bir kelimede buluşmaya

davet etmelerini şöyle bildirmiştir:

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda

müşterek bir kelimeye gelin. Allah’tan başkası-

na kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koş-

mayalım ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız bir kıs-

mımızı Rabler edinmeyelim... (Al-i İmran Suresi,

64)

Her üç ilahi din de ortak inançlara ve ahlaki değer-

lere sahiptir. Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklerine,

peygamberlerine, ahiret gününe, cennet ve cehennemin

varlığına iman etmek her üç dinin de temel şartlarından-



dır. Bununla birlikte fedakarlık, alçakgönüllülük, sevgi,

hoşgörü, saygı, merhamet, dürüstlük, her türlü haksız-

lıktan kaçınmak, adil olmak, vicdanlı davranmak gibi gü-

zel ahlak özellikleri de ortak değerlerdendir. Bu neden-

le her üç dinin de aynı safta yer alması, yeryüzünde din-

siz ideolojilerin eseri olan çatışmaların, kavgaların ve acı-

ların sona erdirilmesinde son derece önemlidir. Dinler

arası diyalog çalışmaları bu açıdan değerlendirildiğinde

daha da önem kazanmaktadır. Bu dinlerin temsilcilerini

bir araya getiren, ortak seminerler ve konferanslar ara-

cılığı ile barış ve kardeşlik mesajları veren bu girişimler

1990’lı yılların ortalarından bu yana düzenli olarak de-

vam etmektedir.

11 Eylül sonrasında ise bu girişimler daha da güçlen-

di. Saldırıların ardından İslam’da terörün ve şiddetin ye-

ri olmadığını anlatan, İslam’ın bir barış, adalet ve hoşgö-

rü dini olduğunu dile getiren en önemli çevrelerden bi-
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Kuran ahlak› her dinden insan›n bir arada huzur ve bar›fl
içinde yaflayabilece¤i bir dünya öngörmektedir. 
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risi de Hıristiyan din adamlarıydı. Başta Katoliklerin ru-

hani lideri Papa olmak üzere, pek çok önde gelen din

adamı çeşitli demeçlerinde bu saldırılardan dolayı İslam

dininin ve tüm Müslümanların sorumlu tutulamayacağını

açıkladılar. Üstelik bu açıklamalarla da yetinmeyip, sayı-

ları az da olsa tüm Müslümanları bu saldırıdan sorumlu

tutarak Müslümanlara zarar vermeye kalkışan kişiler

adına özür dilediler. 

Papa Hıristiyanlardan
Oruç Tutmalarını ‹stedi 

Bu dostane yaklaşımın önemli anlarından birisi de,

Ramazan ayının son Cuma gününde, Papa’nın Hıristiyan

alemini Müslümanlarla birlikte oruç tutmaya davet et-

mesi idi. Konuyla ilgili Vatikan’dan yapılan açıklama şöy-

leydi:

Kutsal Liderimiz, Papa II. John Paul 14 Aralık gününü

dünya barışı için oruç tutma, dua etme ve bağış top-

lama günü ilan etmiştir. Oruç tutmaya imkanı olmayan-

larımız da terörizmden ve savaştan zarar görenlere

fakirlere ve ihtiyaç içinde olanlara destek olabilmek için

bağışta bulunacaktır.67 

Papanın bu açıklaması Hıristiyan alemi tarafından

hemen uygulamaya geçirilmiş, 14 Aralık Cuma günü ön-

de gelen Hıristiyan liderler, cuma namazı vaktinde cami-

leri ziyaret etmiş ve Müslümanlarla birlikte dua etmiş-

lerdir. Bu kişilerden birisi de Detroit Kardinali’dir. Det-

roit’in en büyük camilerinden birinde Cuma namazını

takiben bir konuşma yapan Kardinal şunları dile getir-

miştir:
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12.12.2001,
Hürriyet

13.12.2001,
Akflam

2001 y›l›n›n
Ramazan ay›n›n
son Cuma günü,
Papa II. Jean Paul
taraf›ndan 'Bar›fl ve
Dayan›flma ‹çin
Oruç Günü' ilan
edildi. 



Katolik Kilisesi tarafından, dünyanın dört bir tarafında

dünya barışı ve terörizm ve savaştan zarar görenlere

dua etmek için Müslümanlarla birlikte oruç tutup dua

ettiğimiz ve sadaka verdiğimiz bu 14 Aralık Cuma günü

sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum... 11 Eylül

olayları bizlere bir kez daha sadece ekonomi ve tek-

nolojinin değil, güvensizliğin, korkuların, şiddetin,

adaletsizliğin ve savaşın da globalleştiğini hatırlattı.

Papa’nın da belirttiği gibi, bu durum karşısında bizim

cevabımızın da ‘global iyilik’ olması gerekiyor... Bu

dönem içinde sizleri herhangi bir öfkeli, gururlu veya

şiddet içeren tavırla rahatsız ettiysek veya incittiysek,

Detroit’te yaşayan tüm Katolikler adına sizden özür

diliyorum.68 

Bu Cuma gününü takip eden Pazar günü yapılan

kilise ayinlerinde ise başta Müslümanlar olmak üzere,

terörden ve savaştan zarar gören herkes için dua edildi.

Belki de tarihte ilk defa pek çok kilisede ayinler

Kuran’dan okunan ayetlerle başladı. Detroit Kilisesi’nde

önce şu sözlerle dua edildi:

Bugün oruç tutup dua ederek geçirdikleri Ramazan

ayını tamamlayan Müslüman kardeşlerimizle birlikte

bizler de, dünyanın farklı yerlerinde terörden ve savaş-

tan zarar görenlere dua edip, sadaka veriyoruz. Bu

gece uzakta veya yakınımızda bulunan herkes için dua

ediyoruz.69

Daha sonra ise kilisede bulunan topluluğa İncil ayet-

lerinden önce Fatiha Suresi okunmuştur. Hiç şüphesiz

bu olağan dışı bir durumdur ve çok önemli bir döneme

de işaret etmektedir. İlahi dinler arasındaki bu yakınlaş-

ma, din ahlakının yeryüzüne yayılmaya başlamasının

önemli aşamalarından birisidir. 
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‹‹ssllaamm  TTaarriihhiinnddee  BBiirr  PPaappaa  
‹‹llkk  DDeeffaa  CCaammiiyyii  ZZiiyyaarreett  EEttttii

07.05.2001, Milliyet

07.05.2001, Star

2001 y›l› içerisinde Papa II. Jean Pa-
ul'ün Suriye'de Umiyye Camisi'ne
yapt›¤› ziyaret dünya tarihinde bir ilk-
ti. Bu ziyaret, 1400 y›ll›k ‹slam tarihin-
de Papa taraf›ndan bir camiye yap›lan
ilk ziyaret oldu.

Papa 2001 y›l›nda ç›kt›¤› Ortado¤u
gezisi s›ras›nda Müslüman din
adamlar› taraf›ndan kendisine hedi-
ye edilen Kuran-› Kerim'i bir sayg›
ifadesi olarak öperek kabul etmifltir. 



25.01.2002, Zaman

19.11.2001, Zaman

220000  DDiinn  AAddaamm››  AAssssiissii''ddee  BBiirr  aarraayyaa  GGeellddii

Papa'n›n daveti üzerine 200 kadar din adam› ‹talya'n›n Assisi
flehrinde bir araya gelerek, dünya bar›fl› için dua ettiler. Arala-
r›nda ‹talya Baflbakan› Berlusconi'nin de bulundu¤u yaklafl›k
5 bin kifli törenleri izledi. Papa, konuflmas›nda, dinlerin fliddet
ve fanatizmden uzak oldu¤unu, dünyada uzun süreli bir bar›fl
için adaletin sa¤lanmas› ve dünyaya aff›n hakim k›l›nmas› ge-
rekti¤ini söyledi. 



6. Bölüm

YEN‹ DÖNEMDE
TÜRK‹YE’N‹N 

OYNAYACA⁄I ROL

Kitabın başında da belirttiğimiz gibi dünya artık yeni

bir döneme girmiştir. Bu dönem İslami değerlerin yük-

seldiği dolayısıyla Müslüman ülkelerin gündemde olacağı

bir dönem olacaktır. Uzun süredir Batı ve İslam

medeniyeti arasında kurulmaya çalışılan diyalog, 11 Eylül

saldırıları sonrasında artık bir zaruret haline gelmiştir.

Batı İslam’ı tanıma ve anlama süreci içerisindedir. İşte bu

süreçte nüfusunun %99’ı Müslüman olan, aynı zamanda

Müslüman ülkeler arasında Batılı değerleri benimsemiş

belki de tek ülke konumundaki Türkiye’yi önemli bir

liderlik görevi beklemektedir. 

Türkiye İslam dünyası ile Batıyı bir araya getirebile-

cek tek ülkedir. Öncelikle demokratik ve laik yapısıyla

Türkiye, Batının değerleri ile İslam’ın değerlerinin çatış-



madığının somut bir örneğidir. Bununla birlikte sahip ol-

duğu tarihi miras Türkiye’yi doğal olarak liderlik pozis-

yonuna yerleştirmektedir. Her iki unsur da dünyanın

içinde girdiği bu yeni dönemde Türkiye’ye hayati avan-

tajlar kazandırmaktır. Bu avantajlar zaman zaman Batı

dünyasındaki araştırmacılar, stratejistler, devlet adam-

ları ve gazeteciler tarafından da dile getirilmektedir. Ör-

neğin, ABD eski başkanı Bill Clinton 1999 yılında Tür-

kiye’ye yaptığı ziyarette Türkiye’nin 21. yüzyılın lideri

olacağı yönündeki görüşlerini şu şekilde aktarmıştır:

“Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika’yı içine alan milyonlar-

ca kilometrekarelik bir alanda, dünya siyasetinin mer-

kezi olan bir bölgede söz sahibi bir ülke olduğu için 21.

yüzyılın şekillenmesinde kilit rol oynayacaktır.”70 Clin-

ton daha sonra katıldığı konferans ve seminerlerde de,

bu görüşü savunmuş ve yeni yüzyılda Türkiye’nin üst-

leneceği role dikkat çekmiştir. 

Amerikan yönetimi, Türkiye’nin Müslüman dün-

yasına örnek olan ve bu vasfı ile İslam dünyasının lideri

olabilecek nadir ülkelerden biri olduğunu sık sık vur-

gulamaktadır. Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wol-

fowitz’in California’da düzenlenen Dünya İlişkileri Kon-

seyi forumunda yaptığı konuşma bu yaklaşımın önemli

örneklerindendir. Wolfowitz konuşmasında, İspanya

Kralı Ferdinand’ın zulmünden kaçan Yahudilerin, Os-

Yeni Dönemde Türkiye'nin Oynayaca¤› Rol 89
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16.01.2002, Sabah

11.01.2001, Zaman

05.12.2001, Hürriyet

Türkiye ‹slam dünyas› ile Bat›y› biraraya getirebilecek tek ülkedir. Herfley-
den önce demokratik ve laik yap›s›yla Türkiye, Bat›n›n de¤erleri ile ‹s-
lam'›n de¤erlerinin çat›flmad›¤›n›n somut bir örne¤idir. Nitekim pek çok
Bat›l› düflünür, yazar, devlet adam› ve siyasetçi de bu konuda hemfikirdir. 



manlı tarafından kucaklandığına dikkat çekmiş ve söz-

lerine şöyle devam etmiştir: 

Bu olay gösteriyor ki, katı, zalim bir dönemde Müs-

lüman camiası dünyanın en hoşgörülü ve gelişmiş cami-

alarından biriydi. Beyazıt’ın davranışı ‘Kulların arasın-

daki farklılıklar, Allah’ın bir lütfudur.’ şeklindeki hadiste

de vardır... Sorunlarını yenen ve son yüzyıldaki çer-

çevede gelişmeye devam eden Türkiye, Müslüman dün-

yasına örnektir.71

Türkiye’nin mirascısı olduğu Osmanlı’yı tüm dün-

yaya örnek kılan -Wolfowitz’in de dikkat çektiği gibi- İs-

lam ahlakıdır. Zulüm gören insanların adaletine ve hoş-

görüsüne sığındığı, çeşitli dinlerden ve ırklardan insan-

ların bir arada huzur içinde yaşadıkları Osmanlı İm-

paratorluğunun yöneticileri “Ey insanlar, gerçekten,

Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve bir-

birinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler

(şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en

üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) tak-

vaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir,

haber alandır.” (Hucurat Suresi, 13) ayetiyle buyuru-

lan ahlakı düstur edinmişlerdi. Kuran’a ve İslam ahlakına

gösterilen sadakat Osmanlı’yı asırlar boyunca ayakta tu-

tan, üç kıtaya nizam veren bir güce dönüştüren en

önemli unsurdur. 

Türkiye’nin bu gelecek dönemde kilit bir pozisyona

sahip olacağına dikkat çeken isimlerden birisi de ünlü

gazeteci Stephen Kinzer’dir. The New York Times

gazetesinin Türkiye temsilcisi olan ve uzun yıllardır Tür-

kiye’de bulunan Kinzer, Türkiye’nin bu konudaki avan-
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tajlarını ve dezavantajlarını Crescent and Star: Turkey

Between Two Worlds (Hilal ve Yıldız: İki Dünya Arasın-

daki Türkiye) adlı kitabında ele almıştır. 11 Eylül sal-

dırılarının hemen ardından, CNN televizyonunda yaptığı

stratejik değerlendirmelerde ise Türkiye’nin konumuna

bir kez daha dikkat çekmiştir: 

Türkiye’nin oynayabileceği role dikkat çekmek is-

tiyorum. Kısa vadede, Amerikalıların ve Batılıların ken-

di askeri üslerini kullanmalarına izin vererek onlara

destek olacaktır. Ne var ki uzun vadede oynayacağı rol

ise çok daha hayati bir önem taşımaktadır. Eğer Tür-

kiye kendi iç sorunlarını aşabilirse, Müslüman demok-

rasisinin çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkacaktır.

İslami hassasiyetleri radikalizmden ayıran bir mıknatıs

görevi görebilir. Müslüman dünyası üzerinde büyük bir

etkisi olabilir ve böylelikle tüm dünyayı değiştirebilir.72

Bu önemli değerlendirme, Türkiye’nin geçmişi ve

sahip olduğu mirası göz önünde bulundurulduğunda da-

ha da anlam kazanmaktadır. Yaklaşık altı asır boyunca

dünyaya nizam veren Osmanlı İmparatorluğu’nun mi-

rasına sahip olan Türkiye için bu misyonu gerçekleştir-

mek hiç de zor olmayacaktır. Daha önce de belirttiğimiz

gibi, dünyanın etnik ve dini çeşitlilik bakımından en renk-

li ve idaresi en güç bölgelerini asırlar boyunca hakimiyeti

altında tutan Osmanlı’yı ayakta tutan güç, özünü Kuran

ahlakından alan manevi değerler olmuştur. Milli ve

manevi değerlerine sahip çıkan, sahip olduğu medeniyet

mirasını iyi değerlendiren ve yüzünü her zaman Batıya

dönük tutan bir Türkiye, tıpkı geçmişte olduğu gibi

gelecekte de tarihi yönlendirenler arasında yer alacak-

tır. 
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Bu kitap boyunca, öncelikle son 30 yılda bilim ve fel-

sefe alanlarında ateizmin büyük bir çöküş yaşadığını, tüm

dünyada Allah’a olan inancın güçlendiğini ve dinin yük-

seldiğini inceledik. Ardından da dinin yükselişinde en

önemli rolü İslam’ın oynadığını gördük: İslam’a dönen-

lerin sayısındaki artışı, devlet adamlarının ve siyaset-

çilerin İslam’la ilgili açıklamalarını, medyanın İslam’a olan

ilgisini ele aldık. Tüm bilgiler alt alta konulduğunda, dün-

ya genelinde yoğun olarak İslam’a yöneliş olduğu, İs-

lam’ın dünya gündeminin giderek en önemli konusu ha-

line geldiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler

dünyanın artık yepyeni bir döneme doğru ilerlerdiğine

işaret etmektedir. Bu yeni dönemde, Allah’ın izni ile, İs-

lamiyet önem kazanacak, Kuran ahlakı insanlar arasında

dalga dalga yayılacaktır. Bilmek gerekir ki, bu yöneliş

tam 14 asır önce Kuran’da müjdelenmiş olan çok önem-

li bir gelişmedir. Allah, Kuran’da şöyle buyurmuştur:

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyor-

lar. Oysa kâfirler istemese de Allah, Kendi nu-

runu tamamlamaktan başkasını istemiyor.

Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün

dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve

hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 32-33)
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Nur Suresi’nin 55. ayeti de İslam ahlakının tüm dün-

yaya yayılacağına işaret eden ayetlerden biridir. Ayette

şu şekilde buyurulmuştur: 

Allah, içinizden iman edenlere ve salih ameller-

de bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlar-

dan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıy-

sa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’

kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini

kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve

onları korkularından sonra güvenliğe çevirecek-

tir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana

hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra

inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Görüldüğü gibi İslam ahlakının yayılması Allah’ın

iman edenlere bir vaadidir. Bu ayetlerle birlikte Peygam-

ber Efendimizin pek çok hadisinde de Kuran ahlakının

dünyaya hakim olacağı bildirilmiştir. Buna göre ahir za-



man olarak adlandırılan kıyamet öncesindeki dönemde,

insanlar önce haksızlığın, adaletsizliğin, yalanın, sahtekar-

lığın, savaşların, çatışmaların, kavgaların, ahlaki dejena-

rasyonun yaygınlaştığı bir dönemi yaşayacaklardır. Bu

dönemin ardından ise, Kuran ahlakının dalga dalga insan-

lar arasında yayılmaya başladığı ve en sonunda tüm dün-

yaya hakim olduğu Altınçağ gelecektir. Peygamberimiz

(sav)’in Altınçağ’ı müjdelediği hadisler ve bazı İslam alim-

lerinin bu konudaki yorumları şu şekildedir:

Adalet o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyan-

dırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta

asr-ı saadet devrine geri döner. (El Kavlu’l Muhtasar Fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

... Kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara

zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700

avuç hasat edecektir. Riya, riba, zina, içki kalmayacak,

ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır.

Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimize buğ-

zedecek kimse kalmayacaktır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

İnsanlar oldukça hayırlı, yaşantıları gayet rahat olacak-

tır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-

tazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), tercüme:

Müşerref Gözcü, s. 54)

... Eşyayı, malı dağıtacak, fakat bolluktan dolayı kabul

eden olmayacaktır... (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil

Mehdiyy-il Muntazar, s.31)

Hadislerde de görüldüğü gibi Altınçağ adaletin, bol-

luğun, bereketin, huzurun, güvenliğin, barışın, kardeş-

liğin hakim olacağı insanlar arasında sevgi, fedakarlık,

hoşgörü, şefkat, merhamet, sadakat gibi duyguların
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yoğun olarak yaşanacağı bir dönem olacaktır. Peygam-

berimiz (sav) hadislerinde bu kutlu dönemin Mehdi’nin

vesilesi ile yaşanacağını belirtmiştir. Mehdi, ahir zaman-

da gelecek ve tüm dünyayı içinde bulunduğu kaostan,

adaletsizlikten ve ahlaki çöküntüden kurtaracaktır. O,

inkarcı ideolojileri ortadan kaldıracak, dünyanın dört bir

yanında devam eden adaletsizlikleri, zulümleri, terörü

sona erdirecek, dinin Peygamberimiz (sav)’in dönemin-

deki şekliyle yaşanmasını sağlayacak, Kuran ahlakını in-

sanlar arasında hakim kılacak, tüm dünyada huzuru ve

barışı tesis edecektir.

Mehdi’nin üstlendiği bu görev çok zorlu, ciddi çaba

gerektiren ve çok kapsamlı bir sorumluluktur. Bu

sorumluluğu yüklenecek ve başarıyla yerine getirecek

olan Mehdi’nin, -bazı İslam alimlerinin de dikkat çektik-

leri gibi- ahir zamanda hakim olacak bir şahs-ı manevi ol-

ması çok yüksek bir ihtimaldir. (En doğrusunu Allah

bilir). Kanaatimizce Mehdi, yüksek ahlaka sahip, kah-

raman, fedakar Türk Milleti’nin imanlı ruhunu tasvir

eden bir şahs-ı manevidir. Milletimiz, geçmişte üç kıtaya

nizam vermiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası

olarak, büyüyüp bir süper devlet olacak ve zamanı gel-

diğinde İslam ahlakını temel alarak, bütün insanlığı çağ-

daş, aydın, barış ve huzur dolu bir dünyaya taşıyacaktır.

İşte Mehdilik budur. 

Bugün dünya üzerinde yaşanan İslam’a yöneliş ve

yeni dönemde Türkiye’ye biçilen rol, Kuran’da ve Pey-

gamberimiz (sav)’in hadislerinde müjdelenen dönemin

çok yakın olduğunun önemli işaretleridir. Temennimiz

Allah’ın bizleri de bu kutlu döneme şahit kılmasıdır. 
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