YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, siyasi, imani ve bilimsel konularda pek
çok eser vermifltir. Yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve
Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli
eserleri mevcuttur.
Müstear isim, 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, Peygamberimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini
kendine rehber edinerek, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› itirazlar›n› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r.
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, insanlara Kuran'›n tebli¤ini ulaflt›rmak ve
böylelikle onlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve baz› önemli konular› hat›rlatmakt›r.
Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna'ya, ‹spanya'ya ve Brezilya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,
Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca gibi hemen her
dile çevrilen eserler yurtd›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 derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›
okuyan, inceleyen her kifli, bu derin farkl›l›¤›nve faydan›n, eserlerdeki hikmetli, ak›lc›,
kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki, kesin netice, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Eserlerin her birinde hiç
kimsenin reddedemeyece¤i, samimi, aç›k, ispatl› bir anlat›m vard›r. Kuflkusuz bu özellikler, Allah'›n nasip etti¤i bir hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n›n teflviki de elbette önemli bir hizmet olmaktad›r.
Ne var ki bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlara flüphe veren, karmafla yaratan, hiçbir faydas› olmayan eserlerin savunuculu¤unu yapanlar da vard›r. Bu kifliler
Müslümanlar›n içinde bulunduklar› durumu, çektikleri eziyetleri düflünmelidirler.
Dünyada süregelen zulüm ve kargaflalardan kurtulman›n tek yolunun Kuran ahlak›n›n
yaflanmas› ve anlat›lmas› oldu¤unu da unutmamal›d›rlar. Bilmelidirler ki, yazar›n eserleri bu hizmette öncü rol üstlenmifltir ve bu eserler, 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.
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Ve insanlar›n Allah'›n dinine
dalga dalga girdiklerini gördü¤ünde,
Hemen Rabbini hamd ile tesbih et
ve O'ndan ma¤firet dile.
Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
(Nasr Suresi, 2-3)

HARUN YAHYA

OKUYUCUYA
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir
yer ayr›lmas›n›n nedeni, 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 olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z
belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda
bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.
● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. 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" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r
sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤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›nmas›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 güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›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 kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve
siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.
● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,
flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve
sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve
ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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eçen yüzy›l savafllar, zulümler, toplu katliamlar, ›rkç› sald›r›larla
dolu, soyk›r›mlar›n yafland›¤› bir yüzy›ld›. Bu belalar›n sebepleri ise 19. yüzy›lda haz›rlanmaya bafllam›flt›. ‹lkça¤lardan beri

maddenin mutlak varl›k oldu¤unu iddia eden maddeci düflünce, Darwin'in 19. yüzy›lda ortaya att›¤› evrim teorisiyle güç bulunca, dinsiz ideolojilerde genifl çapl› bir yay›lma oldu. Bu ideolojiler bir anda toplumlar›n
hayat felsefesi haline geldi.
Materyalist ideolojilerin toplumlarda uygulanmas›yla, zay›f› ezen,
devlet kurumuna karfl›, aile kavram›n› hiçe sayan, bar›fl, huzur, kardefllik
tan›mayan, sevgi, vefa, sayg› gibi manevi de¤erlerden uzak, sanattan, bilimden zevk almayan nesiller ortaya ç›kt›. Ahlaki de¤erleri yok sayan,
yaln›zca maddeye önem veren bu anlay›fl›n hakim olmas›yla, insanlar
adeta ruhsuzlaflt›r›ld›. Allah'›n varl›¤›n› ve dini inkar eden bir dünya oluflturmaya çal›flan materyalistler, insanlara, hiç kimseye karfl› sorumluluklar› olmad›klar› ve hiç kimsenin hakk›n› gözetmeden diledikleri gibi yaflayabilecekleri yalan›n› empoze ettiler.
Bunda da k›smen baflar›l› oldular ve ortaya dinden tamamen uzak
yaflayan ve insani duygulardan uzaklaflt›r›lm›fl bir nesil ç›kt›. Darwinist
e¤itimle yetiflen bu nesil, üniversitede hayat felsefesi olarak Darwinizm'in
"güçlü olan yaflar, zay›f olan elenir", "hayat bir mücadeledir", "geliflmek
için savaflmak gerekir" telkinlerini alm›fl, bu telkinlerle dolu Darwinist kitaplar› okumufl bireylerden meydana geliyordu. Bunun neticesinde toplumda giderek artan say›da dinsiz, Allah inanc› olmayan, ahirete inanmayan, hesap gününü düflünmeyen insanlar meydana geldi. Üniversitelerde
hocalar, siyaset yapan politikac›lar, sanatç›lar, sporcular, ayd›nlar, bilimadamlar› felsefe olarak materyalizmi benimsedikleri için, konuflmalar›, fikirleri, ortaya ç›kard›klar› eserler hep bu dinsizli¤in birer ürünü oldu. Bilim adamlar› yapt›klar› keflifleri, yarat›l›fl gerçe¤i yerine evrim safsatas›na
ba¤lad›; edebiyatta, sanatta ortaya ç›kan her eserin ana fikri materyalizme
dayand›r›ld›; siyasetçiler, üniversite hocalar›, ayd›nlar yapt›klar› her konuflmada bu dinsiz felsefeyi övdüler.
‹flte 19. yüzy›lda filizlenmeye bafllayan dinsiz ideolojilerin dünya
toplumlar›na hakim olmas›n›n sonucunda, 20. yüzy›l belalar›n ve s›k›nt›-
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lar›n ça¤› olarak tarih sahnesinde yer ald›.
Ancak art›k 20. yüzy›l geride kald›. fiu an 21. yüzy›lda; yepyeni bir
ça¤day›z. Geçti¤imiz yüzy›lda materyalist felsefenin, -hangi isimle ortaya ç›karsa ç›ks›n- y›k›mdan baflka bir fley getirmedi¤ini gören dünya insanlar› art›k Allah'a yöneliyor. Özellikle 20. yüzy›l›n son dönemlerinde
bafllayan bu dine ve maneviyata geri dönüfl, h›zl› bir ak›mla tüm dünyay› sard›. Allah'a inanan, dua eden, yarat›l›fl delillerini gören, aile, devlet, millet, ahlak gibi
kavramlara hak ettikleri gerçek de¤eri veren
toplumlar oluflmaya bafllad›.
Elbette bunun en büyük nedeni, dinsizlik
propagandas› yapan faflist ve komünist ideolojilerin oluflturdu¤u sistemlerin insanlara
yaflatm›fl oldu¤u y›k›m, sefalet, ac› ve zulümdür. Özellikle Rusya'da, dinsizli¤in do¤urdu¤u felaketlere tüm dünya defalarca flahit olmufltur. Ekonomik bunal›m, ahlaki dejenerasyon, açl›k... Tüm bunlar Darwinist hezeyanlar› temel alan komünist Rusya'n›n ard›nda b›rakt›¤› kara tablonun bir parças›d›r. ‹flte tüm
bu yaflananlar dünya insanlar›na ders olmufl
ve özellikle Bat› dünyas›nda Allah'a yönelifl
h›z kazanm›flt›r.
Bu ani dönüfl, birçok alanda çarp›c› bir
flekilde kendini göstermektedir. Dünyan›n önde gelen liderleri, politikac›lar, askerler, hukukçular, sanatç›lar, sporcular, bilim adamlar›, ayd›nlar
Allah'a olan inançlar›n› aç›kça ortaya koymaktad›rlar. 20. yüzy›l›n Stalin,
Lenin, Hitler, Mussolini gibi dinsiz, kanl›, zalim liderlerinin ve Marx, Engels gibi felsefecilerinin aksine 21. yüzy›l›n ça¤dafl liderleri Allah inanc›n›n, maneviyat›n ve bar›fl›n önemini kavram›fllard›r.
Liderlerin yan›s›ra sanatç›lar, bilimadamlar›, sporcular, yazarlar, ayd›nlar art›k çal›flmalar›nda, yapt›klar› aç›klamalarda Allah'›n ismini anarak, Bat›'da dine ve maneviyata yöneliflin önemini ifade etmektedirler.

Harun Yahya

Son y›llarda düzenlenen ödül törenlerinde sanatç›lar›n büyük ço¤unlu¤u
Allah'a olan flükranlar›n› dile getirmekte, sporcular baflar›lar›n›n Allah'›n
bir lütfu oldu¤unu belirtmekte, birçok bilimadam› yarat›l›fl gerçe¤ini kabul etmektedir. Ayn› flekilde 21. yüzy›l insanlar› da bu önemli gerçe¤in bilincindedirler. Tüm bu geliflmeler 19. yüzy›lda yayg›n olarak benimsenen
materyalist felsefenin, 21. yüzy›lda yerini tekrar Allah inanc›na, do¤ruya,
bar›fla, güzel olana b›rakt›¤›n› göstermektedir.
Bu, Allah'›n insanlara vaadidir:
De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç flüphesiz bat›l yok olucudur." (‹sra Suresi, 81)

ALLAH'A YÖNEL‹fi‹N
TOPLUMDAK‹ YANSIMALARI
Son y›llarda medyada "Allah'a inan›yorum", "her gece dua ederim,
"Allah'a flükretmedi¤im tek bir günüm bile geçmiyor.", "Allah sizi ve ülkemizi korusun", "Allah'a teflekkür ederim" gibi bafll›kl› haberlere çok s›k
rastl›yoruz. Ancak bu haberlerde üzerinde dikkatle durulmas› gereken
nokta bu sözleri kimlerin söyledi¤idir. Bu sözlerin sahipleri dünyada milyonlarca kiflinin be¤eniyle izledi¤i sanatç›lar, gençlerin flark›lar›n› ezbere
bildi¤i flark›c›lar, insanlar›n maçlar›n› takip etti¤i sporcular veya dünya
politikas›na yön veren ülkelerin liderleridir. Toplumun önde gelen kiflileri, bu sözleriyle tüm dünyada büyük bir h›zla yay›lan Allah'a yöneliflin en
somut örne¤ini sergilemektedirler. Bu insanlar inançlar›n› dile getirmekten hiç çekinmeden, her f›rsatta Allah'a olan sevgilerini ve ba¤l›l›klar›n›
vurgulamaktad›rlar. Sanatç›lar, kendileriyle yap›lan röportajlarda, albümlerinin kapaklar›nda, çevirdikleri filmlerde, söyledikleri flark›larda, ödül
törenlerinde; politikac›lar günlük hayatlar›nda, konuflmalar›nda k›sacas›
her f›rsatta Allah'a karfl› olan ba¤l›l›k duygular›n› anlatmaktad›rlar.
‹ngiltere ve Amerika gibi dünyan›n en geliflmifl ülkelerinin bafl›nda
olan liderler de yapt›klar› birçok konuflmada Allah'a yöneliflin, manevi
de¤erlerin insanl›k aç›s›ndan öneminin üzerinde durmaktad›rlar.
Örne¤in dindar kimli¤iyle tan›nan ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair,
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2001 y›l› Ocak ay›nda düzenlenen bir toplant›da ‹slam'daki sosyal adalet
kavram›n›n kendisini çok etkiledi¤ini söylemifltir. Ve yine Kuran'da yer
alan zekat› örnek vererek yard›mlaflman›n toplumlarda yayg›nlaflmas›n›
umdu¤unu dile getirmifltir. Tony Blair'in bu sözleri, tüm dünyada Kuran
ahlak›na yönelifle büyük bir ihtiyaç oldu¤u ve bu sürece h›zla girildi¤ini göstermektedir.
‹ngiltere'nin yan›s›ra dünyada en çok söz sahibi
olan ülkelerden olan Amerika'da da durum farkl› de¤ildir. Amerika'n›n eski baflkan› Bill Clinton, 1997 senesinde inanç özgürlü¤üyle ilgili bir genelge yay›nlayarak her kesimden insan›n huzur ve güvenlik içinde
ibadetlerini yerine getirmesine imkan sa¤lam›flt›r. Bunun yan›s›ra ‹slam dinine olan hayranl›¤›n› defalarca
dile getirmifl, tüm dünyada bar›fl›n sa¤lanmas› için
insanlar› Allah'a dua etmeye davet etmifl, Kuran'dan
ayetleri örnek vererek insanlar› dine yönelmeye tefl‹ngiltere Baflbakan›
Tony Blair

vik etmifltir. Bill Clinton ayr›ca, tarihin
en büyük bulufllar›ndan biri olan Genom Projesi'nin aç›klanmas›n›n ard›ndan tüm dünyaya hitaben yapt›¤› konuflmas›nda, "Allah'›n yaflam› yaratt›¤› dili ö¤reniyoruz'' diyerek bafllad›¤›
sözlerini "Allah'›n en kutsal arma¤an›n›n ne kadar harika, güzel ve karmafl›k oldu¤unu daha yak›ndan anl›yoruz'' diyerek tamamlam›flt›r.1 Clinton, bu sözleriyle tüm dünyada h›zla
yay›lan Allah'a ve yarat›l›fl gerçe¤ine
dönüflü dile getirmifltir. Yine 19 Ocak
2001 tarihinde Amerikan halk›na hitaben yapt›¤› "Veda Konuflmas›"n› da flu
sözlerle noktalam›flt›r: "Allah sizi korusun, Allah Amerika'y› korusun."

ABD Eski Baflkan›
Bill Clinton

Harun Yahya
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Yeni baflkan olan George W. Bush da, baflkanl›k seçimleri öncesinde
Amerika'da devlet okullar›nda Yarat›l›fl'›n okutulmas› gerekti¤ini vurgulam›fl, dini ve ahlaki e¤itime önem verilmesi gerekti¤ini dile getirmifltir.
Son olarak Newsweek dergisinin Ocak
2001 say›s›ndaki bir makalede Meksika'n›n
yeni baflkan› Vicente Fox'un, yaklafl›k bir
yüzy›ldan sonra ülkenin yönetimini ele
alan en aç›k dindar oldu¤u yaz›lm›flt›r. Tüm
bunlar art›k Bat›'n›n yeni liderlerinin
Allah'a yöneliflin önemini kavrad›klar›n›
aç›kça göstermektedir.
Dünya liderlerinin yan›s›ra sanat dünyas›nda da Allah'a dönüflün izleri aç›kça
görülmektedir. Dünyaca ünlü sinema
oyuncular›n›n her biri art›k demeçlerinde
Allah'a olan inançlar›n› vurgulamaktad›rlar. Örne¤in sinema dünyas›n›n önde gelen
isimlerinden Oscar ödüllü sinema oyuncusu Denzel Washington, bir röportaj›nda bafl›ndan geçen bir olay için "bu Allah'›n plan›, benim de¤il", "flu an bulundu¤um yere
Allah'›n yard›m›yla geldim" diyerek Allah'a
ve kadere olan inanc›n› ve Allah'a olan gü-
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venini dile getirmifl, ayr›ca çocuklar›n› da
Allah inanc›yla yetifltirdi¤ini belirtmifltir.2
Ünlü komedyen Jim Carrey ise bir röportaj›nda sahip oldu¤u yetenek için Allah'a flükretti¤ini aç›kça dile
getirmifltir.
Bunlar›n yan›s›ra Arnold Schwarzeneger, Mel
Gibson, Sharon Stone, Jean-Claude Van Damme gibi
birçok ünlü de yaflad›klar› debdebe dolu hayat›n geçicili¤ini anlay›p, Allah inanc›na yönelen ünlülerdir.
Sinema oyuncular›n›n Allah'a yönelifllerindeki bu
Meksika Baflkan›
Vicente Fox
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Dünya üzerinde milyonlarca insan›n izledi¤i filmlerde, son y›llarda s›k s›k dini
temalar ifllenmeye bafllanm›flt›r. Yukar›da bu filmlerin baz›lar›ndan al›nm›fl
kareler ve tan›t›mlar görülmektedir.

dikkat çekici art›fl›n yan›s›ra son y›llarda çevrilen Holywood filmlerinde
dini temalar›n ifllenmesi de bu aç›dan önemlidir. Milyonlarca dolar masraf yap›larak, en son teknoloji kullan›larak çekilen "Armageddon", "End
of Days" (fieytan›n Günü), "Resurrection" (Dirilifl), "Devil's Advocate"
(fieytan›n Avukat›) gibi filmlerde senaryolar Allah inanc›, k›yamet günü,
melek, fleytan, kader konular› üzerine kurulmufltur.
Sanat dünyas›n›n müzisyen çevresinde son y›llarda yaflanan Allah
inanc›na yöneliflin örneklerini görmek mümkündür. Bunu anlamak için
her y›l düzenlenen Müzik Ödülleri Törenleri'nden sadece birini takip etmek bile yeterlidir. Grammy, Brits, VH1, MTV Müzik Ödülleri gibi törenlerde ödül alan sanatç›lar›n yüzde doksan› yapt›klar› konuflmalarda ilk
önce Allah'a teflekkür etmektedirler.
Örne¤in ünlü genç flark›c› Shakira, 2000 senesinde MTV'nin düzenledi¤i Müzik Ödülleri Töreni'nde ödülünü ald›ktan sonra "bana bu hediyeyi verdi¤i için Allah'a teflekkür ederim" demifl, yine bir baflka ünlü
flark›c› olan Lauryn Hill, 1999 senesinde düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde Allah'a olan inanc›n› dile getirmifltir. Bunlar›n yan›s›ra ünlü flark›-
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c› Sinéad O'Connor, "Allah bana
yard›m etti, bana sesimi... verdi"
diyerek, sahip oldu¤u yetene¤in
Allah'›n bir nimeti oldu¤unu belirtmifltir. Dünyan›n en ünlü gitaristlerinden biri olan Carlos Santana da
bir ödül töreninde sanatç›lara hitaben yapt›¤› konuflmas›nda müzik
kabiliyetinin Allah'›n verdi¤i bir
yetenek oldu¤unu milyonlarca insana hat›rlatm›flt›r.
Bir baflka dikkat çekici nokta

Yukar›da amblemleri görülen Avrupa müzik ödülleri törenlerinde,
Allah'a olan inanc›n› dile getiren
sanatç›lar her geçen gün art›yor.

da, hergün televizyonlarda onlarca
kere yay›nlanan bu flark›c›lar›n söyledikleri flark›lar›n sözleridir. Bu sözlerin birço¤unda Allah'a s›¤›nma, Allah'a yalvarma, dua tarz›nda ifadeler
vard›r. Bu, çok önemli bir noktad›r. Bu flark›lar› ezberleyen, sürekli söyleyen her genç asl›nda Allah'a yalvard›¤›n›n, Allah'›n ismini and›¤›n›n fark›ndad›r. Örne¤in gençlerin oluflturdu¤u çok ünlü bir grup olan Boyz II
Men, bir flark›lar›nda sadece Allah'a yalvararak, dua etmektedirler. Bu
gençleri seven milyonlarca hayran› da onlar›n Allah'a olan samimi yak›nl›klar›n› kendilerine örnek almaktad›r.
Bu flark›c›lar›n albüm kapaklar› dikkatlice incelendi¤inde Allah'a
olan yöneliflleri burada da aç›kça görülebilir. NSYNC, Backstreet Boys gibi özellikle genç flark›c›lardan oluflan gruplar›n ç›kard›klar› son albümlerin kapaklar› çok önemli mesajlar içermektedir. Dünyada milyonlarca
genç hayran› olan, her y›l onlarca ödül alan NSYNC grubunun en son ç›kard›¤› "No Strings Attached" adl› albümlerinin kapa¤›nda yer alan teflekkür sözleri, özellikle gençlerin Allah'a yöneliflinin en büyük delilidir. Bu
gençlerden biri olan Chris Kirkpatrick'in Allah'a olan inanc›n› yans›tan
sözleri flöyledir:
"Beni korudu¤u ve bana verdi¤i hediyeyle insanlara ulaflma f›rsat›
verdi¤i için Allah'a teflekkür ederim. Tüm bunlar› bana veren Sen'sin
ve Sana sonsuz flükürler olsun."
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ünyan›n önde gelen ülkelerinin liderleri seçim kampanyalar›nda, baflkanl›k törenlerinde, çeflitli demeçlerinde Allah'a yöneliflin
üzerinde durmufllar ve her f›rsatta Allah'›n ismini anm›fllard›r.

Materyalist felsefenin bir ürünü olan inançs›zl›¤›n insanl›¤› savafl, açl›k,
zulüm, soyk›r›m gibi felaketlere sürükledi¤ini farkeden bu liderler, art›k
halklar›n› Allah inanc›na ve maneviyata yönelmeye teflvik etmektedirler.
‹lerleyen sayfalarda bu kiflilerden baz›lar›n›n, dindar kimlikleri ile ilgili bilgilere ve kendi sözlerine yer verilmektedir.

BILL CLINTON, Eski ABD Baflkan›
Bill Clinton'›n baflkanl›¤› döneminde dine yönelifl yolunda büyük
ad›mlar at›ld›. Örne¤in 1996 senesinde ABD tarihinde ilk kez Beyaz Saray'da Müslümanlara iftar yeme¤i verildi. Yine 1997 y›l›nda Clinton'›n yay›nlad›¤› bir genelgeyle inanç hürriyeti konusunda büyük aflamalar kaydedildi.3 Bu geliflmeleri takiben toplumun her alan›nda insanlar Allah'a
olan yönelifllerini aç›kça ilan ettiler. Politikac›lar, ordu mensuplar›, bilimadamlar›, sanatç›lar, sporcular k›saca toplumun her kesimi art›k Allah'a
olan inançlar›n› aç›kça ilan etmektedirler. ‹flte eski Amerikan baflkan› Bill
Clinton'›n Allah'› öven sözlerinden baz› örnekler:
Tarih: 12 Eylül 1998
Konu: Clinton'un Beyaz Saray'da verdi¤i kahvalt› daveti
"… Dün gece geç saate kadar bugün ne söylemem gerekti¤i ile ilgili
düflünüp, dua ettim… ‹stedi¤im gibi bir insan olabilmek için Allah'›n
yard›m›na ihtiyac›m var… Bu ülkenin çocuklar› etkileyici bir flekilde dürüstlü¤ün önemli olup, bencilli¤in yanl›fl oldu¤unu ö¤renebilirler. Fakat
Allah bizi de¤ifltirebilir ve bizi zor anlarda güçlü k›lar… Birkaç gün önce Florida'dayken Yahudi bir arkadafl›m bana "Piflmanl›¤›n Kap›lar›" adl›
bir yakar›fl kitab› verdi. Size bu kitaptan bir bölüm okumak istiyorum…
"Allah'›m bize duygusuzluktan hissiyata, düflüncesizlikten kararl›l›¤a,
k›skançl›ktan hoflnutlu¤a, ilgisizlikten disipline, korkudan imana geçmemizde yard›mc› ol. Bizi esirge, Allah›m, bizi sana geri döndür."… Allah'a
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bana temiz bir kalp vermesi, ... iman›mla yürümemi sa¤lamas› için yalvar›yorum… Allah sizi korusun.4
Tarih: 20 Aral›k 1998
Konu: Ramazan Kutlamas›
"ABD Baflkan› Bill Clinton, ‹slam dinine hayran oldu¤unu soyledi..."5
Tarih: 8 Ocak 2000
Konu: Ramazan Bayram› Kutlama Mesaj›
"Oruç tutulan Ramazan ay›, sadece kutsal bir görev anlam›na gelmekle kalmay›p, güçlü bir ö¤retidir ve ‹slam dininin dünyaya arma¤an›d›r. Ramazan, Müslümanlar'›n yan›s›ra bütün insanl›¤a, ac› ve yoksulluk
çekenlere yard›m etmemiz konusundaki yükümlülü¤ümüzü hat›rlat›r.
Ramazan, daha iyi ve daha insanca bir dünya oluflturmam›z için bize bir
arada çal›flmam›z gerekti¤ini hat›rlat›r. Bütün inançlar›n sayg› gördü¤ü,
ayr› inanç ve etnik kökenlerden gelen insanlar›n birarada uyum içinde yaflayabildi¤i, farkl›l›klar›m›zdan güç ve nefle bulabildi¤imiz bir dünyan›n
ortaya ç›kmas›n› umuyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Ortado¤u'da ve
dünyan›n di¤er yerlerinde bar›fl›n hakim olaca¤›, insanlar›n fliddetin gölgesinden kurtularak çocuklar› için daha iyi bir yaflam oluflturabilece¤i yeni bir ay›n gelmesi için dua ediyoruz.''6
Tarih: 12 Ocak 2000
Yer: Beyaz Saray
"ABD Baflkan› Bill Clinton, Ramazan Bayram›'n›n son gününde Beyaz Saray'da bir kutlama düzenleyerek ‹slam dinine övgüler ya¤d›rd›...
Clinton, törende yapt›¤› konuflmada, yeryüzündeki her dört kifliden birinin ‹slam dinine mensup oldu¤unu belirterek, "Dünyan›n ‹slam dininden ö¤renece¤i çok fley var" diye konufltu. ‹slamiyetin bar›fltan yana oldu¤unu söyleyen Clinton, Kuran'da bu yöndeki ayetlere de iflaret ederek,
"Bir ayette Allah'›n uluslar› ve kabileleri birbirlerini küçümsemeleri
için de¤il, tan›malar› için yaratt›¤› anlat›l›r. Bundan çok etkilendim"
dedi. Baflkan Clinton, k›z› Chelsea'nin de lise y›llar›nda ‹slam tarihi üze-
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rine ders ald›¤›n› ve bu çerçevede Kuran'›n birçok bölümünü okudu¤unu
söyledi. "Chelsea, akflam eve geldi¤inde eflimle bana ‹slamiyete iliflkin bilgiler verir ve daha sonra soru sorup bizi s›nard›."7
Tarih: 27 Haziran 2000
Konu: Genom Projesinin Aç›klanmas›n›n
Ard›ndan Tüm Dünyaya Hitaben Yap›lan Aç›klama
"Baflkan Clinton, genetik flifrenin çözümünü tarihin en büyük bulufllar›ndan biri olarak tan›mlad›. Clinton, Beyaz Saray'da düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda "Allah'›n yaflam› yaratt›¤› dili ö¤reniyoruz'' dedi. ... Clin-
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ton, "Allah'›n en kutsal arma¤an›n›n ne kadar harika, güzel ve karmafl›k oldu¤unu daha yak›ndan anl›yoruz'' dedi.8
Tarih: 28 Aral›k 2000
Konu: Ramazan Bayram› Kutlamas›
"Bütün Amerikan halk› ad›na, dünyadaki tüm Müslümanlar'›n Ramazan Bayram›'n› kutlamaktan onur duyuyorum. ‹ster bu ülkede do¤mufl, ister Afrika, Ortado¤u, Asya veya Avrupa'dan göç etmifl olsun, Müslümanlar Amerikan toplumunda giderek daha önemli bir unsur haline
geliyor. ‹slam dininin ülkemizde büyümesinden dolay› bütün inançlara
mensup Amerikan vatandafllar›, Müslümanlar'›n oruç tuttu¤u, dua etti¤i
ve kendilerini Kuran'›n ö¤retisine adad›¤› Ramazan ay›n›n önemini daha
iyi kavr›yor."9
"Clinton, bu y›l Müslümanlar›n Ramazan Bayram›, H›ristiyanlar›n
Noel'i ve Musevilerin Hanukah Bayram›'n›n ayn› zamana rastlad›¤›n› belirterek, hem Kuran, hem ‹ncil, hem de Tevrat'›n bütün inananlara kom-
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flular›n› sevmelerini ve baflkalar›na iyi davranmalar›n› emretti¤ini, Kuran'›n ise, herkesin ortak bir insanl›¤› ve onuru paylaflt›¤›n› anlatt›¤›n›
kaydetti."10
Tarih: 19 Ocak 2001
Konu: Clinton'›n Baflkanl›¤a Veda Konuflmas›
"... Allah sizi korusun, Allah Amerika'y› korusun"11
Bill Clinton döneminde baflkan yard›mc›s› olan ve 2000 senesi Amerikan Baflkanl›k Seçimlerinde baflkan aday› olan Al Gore da, seçimle ilgili mahkemenin karar›n› aç›klamas›n›n ard›ndan yapt›¤› konuflmas›n› flu
sözlerle bitirmifltir;
"...Allah sizi ve ülkemizi korusun."12

MADELEINE ALBRIGHT,
Eski ABD D›fliflleri Bakan›
2001 y›l›nda ilk kez ABD D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n resmi internet sayfas›nda ‹slam Bölümü aç›ld›. Bu sayfada Eski D›fliflleri Bakan› Madeleine
Albright'›n ‹slam'›n Amerika'daki
yükselifliyle ilgili yapt›¤› aç›klamada
çarp›c› bilgiler yer almaktad›r:
"Geçen sene devletin internet
sayfas›nda "Amerika'da ‹slam" bafll›kl› bir bölüm aç›lmas›ndan memnuniyet duyuyorum. Bunun amac› herkesin ‹slam'›n Amerikan hayat›ndaki
pozitif gücünü görmesini sa¤lamak..." 13

Eski ABD D›fliflleri Bakan›
Madeleine Albright
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GEORGE W. BUSH, ABD Baflkan›
Bill Clinton'›n ard›ndan Amerikan Baflkan› seçilen George W. Bush
da 2000'li y›llarda Allah'a yöneliflte büyük bir art›fl olaca¤›n› izleyece¤i
politikayla ortaya koymufltur. Baflkan Bush, inanca yöneliflte önemli bir
ad›m olarak devlet okullar›nda evrim teorisinin okutulmas›n› elefltirmifl, gençlere verilecek ahlaki e¤itimin önemi üzerinde durmufltur. 21.
yüzy›l›n bafl›ndaki Amerikan baflkan› George W. Bush'un Allah'a yönelmeye davet eden konuflmalar›ndan baz› örnekler:
"… Ben her zaman "dindar"
bir insand›m. Kiliseye düzenli
olarak giderdim. Fakat o haftasonu inanc›m yeni bir anlam kazand›… ‹sa'n›n hayat›n› severek, hayat›n iman›n gücünü de¤ifltirebilece¤ini anlad›m… Ayr›ca duan›n
gücünü de anlad›m. Allah'›n yol
göstermesi için dua ederim…
‹man›m bana dikkat ve bak›fl aç›s› veriyor. ‹nsanl›¤› ö¤retiyor…
‹nanç hayat›m›n önemli bir parças›. ‹nanc›m› yaflamam›n önemli
oldu¤una inan›yorum. Bunu
gösterifl olarak yapm›yorum.
Amerika inanç özgürlü¤ünden
dolay› harika bir ülke… E¤er tüm
insani planlar›n üstünde olan
kutsal bir plana inanmasayd›m
yönetici olamazd›m… ‹nanc›m
bana yaflam›n Allah'›n bir hediyesi oldu¤unu ö¤retiyor. Yaflam
Allah taraf›ndan verilmifltir ve
Allah taraf›ndan al›n›r…" 14
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Tarih: 4 A¤ustos 2000
Konu: George W. Bush'un Baflkan Aday›
Olarak Seçilmesinin Ard›ndan Yapt›¤› Konuflma
Elimi ‹ncil'in üstüne koydu¤umda, sadece ülkemizin kanunlar›n› korumaya yemin etmekle kalmay›p, ayn› zamanda seçildi¤im makam›n fleref ve sayg›nl›¤›n› da koruyaca¤›ma yemin edece¤im. Bu nedenle
Allah'›m bana yard›mc› ol… Ben yak›nlar›m›z› yarg›lamay› de¤il onlar›
sevmeyi ö¤ütleyen Allah'a inan›yorum… Allah bizi korusun. Allah
Amerika'y› korusun.15
Tarih: 20 Ocak 2001
Konu: Baflkanl›k Devir Töreni
Amerika'n›n yeni baflkan› George W. Bush baflkanl›k devir törenindeki konuflmas› afla¤›daki cümlelerle tamamlam›flt›r:
"... Ve baz› ihtiyaçlar ve yaralar öylesine derindir ki bunlar ancak bir
ak›l hocas›na veya rahiplerin duas›na cevap verirler. Kilise ve hay›rseverlik, sinagog ve camiler toplumu insanl›¤a yöneltmektedirler ve bizim
planlar›m›zda ve kanunlar›m›zda flerefli bir yere sahip olacaklard›r...
Allah sizi korusun, Allah Amerika'y› korusun."
Ayr›ca bu törende iki ayr› papaz taraf›ndan Allah'a yakar›fl dolu dualar edilmifltir. Tüm dünyan›n canl› yay›nla ekranlardan izledi¤i Amerikan Baflkanl›k Töreni'nde yap›lan bu dualar, bat›da Allah inanc›n›n art›k
yo¤un bir flekilde yafland›¤›n› gözler önüne sermifltir. Tüm davetlilerin
ayakta dinledi¤i bu dualar›n içeri¤i flöyledir:
"Bize bar›fl, öngörülü davran›fl ve tarafs›zl›k veren Yüce Allah'›m. Senin kutsal ismini an›yoruz. Bize iman, ba¤›fllanma ve iyilik verdi¤in için
teflekkürler. Amaç yerine gururu seçti¤imiz, prensipler yerine popülerli¤i ve ahlak yerine materyalizmi seçmemizden dolay› bizi ba¤›flla. Bizi tüm bunlardan ve di¤er fleytani fleylerden koru, günahlar›m›z› bir daha hiç hat›rlanmamak üzere ba¤›flla. Allah'›m, merhametinden dolay› sana flükürler olsun. Sana, her çocu¤un ö¤renebilece¤i ve geride ö¤renmemifl hiçbir çocu¤un kalmayaca¤› bir iman› verdi¤in için teflekkürler. Geride iman› olmayan hiçbir genç de kalmayacak. Tüm liderlerin birlikte otu-
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rup, fikir al›flveriflinde bulunabildi¤i için teflekkürler. Bu flekilde her Amerikal›'ya nimet veriyorsun. Eflitsizlik duvarlar›n›n y›k›laca¤›, zenginle fakir aras›ndaki ayr›l›¤›n bitece¤i ve e¤itimliyle e¤itimsiz aras›ndaki çat›flman›n sona erece¤i inanc›n› bize verdi¤in için teflekkürler. Sana tüm yüre¤imizle teflekkür ediyoruz. Merhametin üzerimizde olsun... Bu duam›z› sayg›yla sana sunuyoruz. Bu duam›z› tüm amin diyenler için kabul et."
"... Allah en büyüktür ve en büyük zaferler onun elindedir. Onun
büyüklü¤ü ve elindeki güçler sayesinde gökyüzündeki ve dünyadaki
herfley onundur. O herfleyin sahibidir ve herfley ondan gelir. O herfleyin
kurucusu ve yöneticisidir. Yüceltme gücü onun elindedir."16
Baflkan Bush'un seçimlerden önce Allah'a olan inanc›yla ilgili yapt›¤› konuflmalardan baz› örnekler flöyledir:
"... Ben kimin cennete gidece¤ine Allah'›n karar verece¤ine inan›yorum..."17
"Cumhuriyetçi adaylar Bush'a en takdir etti¤i politik liderin kim oldu¤unu sorduklar›nda flu cevab› verdi: "‹sa, çünkü O, benim kalbimi de¤ifltirdi... ‹nsan, kalbini ve hayat›n› ‹sa'ya yöneltti¤inde ve ‹sa'y› kurtar›c›
olarak kabul etti¤inde, bu kalbini de¤ifltirir. Hayat›n›z› de¤ifltirir. Ve iflte
bana olan da bu."18
Tarih: 11 A¤ustos 1999
‹nternette yay›nlanan bir makalede George W. Bush'un
okullarda dini e¤itimle ilgili düflünceleri flöyle belirtilmifltir:
Gorham'daki baflkanl›k kampanyas› s›ras›nda baflkan aday› George
W. Bush önemli bir konuflma yapt›. Bush, karakter e¤itiminin hatta dini
e¤itimin Amerikan devlet okullar›nda daha genifl çapl› olmas› gerekti¤i
yönünde görüfllerini belirtti.19
5 Kas›m 1999'da New York Post'ta baflkan›n
görüflleriyle ilgili yaz›lanlar ise flöyledir:
"S›n›fta Allah'› ö¤retmek... George W. Bush, okullar, çocuklara evrimin yan›s›ra dünyay› Allah'›n yaratt›¤› fleklindeki ‹ncil inanc›n› da vermelidir. "Çocuklar›n dünyan›n nas›l oluflmufl olabilece¤i ile ilgili farkl› yo-
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rumlar› ö¤renmesi konusunda bir sorunum yok" fleklinde konufltu Bush...
Yerel okullar müfredatlar›nda yarat›l›fl ve evrime yer vermeliler."20
29 Ekim 2000 New York Times'ta ç›kan bir yaz›da
flu sat›rlar yeralmaktad›r:
"Bay Bush... evrime inanm›yor."21
Tarih: 30 Ocak 2001
Konu: Beyaz Saray'da "‹nanç Temelli Toplum Giriflimi" ad›
alt›nda bir ofis oluflturulmas›
Baflkan Bush, Amerika'da dini ve ahlaki e¤itime verdi¤i önemi dini
kurulufllara yüksek miktarda özel fon ayr›lmas› için bafllatt›¤› giriflimle
göstermektedir.
"Dün Kongre'ye bir öneri sunan Bush, Kilise ile devlet aras›nda iflbirli¤i ça¤r›s›nda bulundu. Dini kurumlara hükümet fonu aktar›lmas›n› isteyen öneriye göre, Bush Beyaz Saray'da "‹nanç Temelli Toplum Giriflimi"
adl› bir ofis kuracak. Bu ofis, federal hükümet ve dini kurulufllar aras›nda iflbirli¤i sa¤layacak."22
Tarih: 1 fiubat 2001
Konu: Ulusal Dua Kahvalt›s›'nda Baflkan Bush'un
yapt›¤› konuflma
Baflkan Bush, her y›l düzenlenen Ulusal Dua Kahvalt›s›'nda inanc›n›n hayat›n›n her yönünü etkiledi¤ini ve derin dini inançlar›n› ortaya
koymas›n›n ulusun baflkentine yeni bir anlay›fl getirece¤ini belirtti... Bush
konuflmas›nda "geçmiflimizin ne oldu¤u önemli de¤il, dua ederken, evrensel birfleyi paylafl›yoruz: Bizi yaratanla konuflma, O'nu dinleme ve
O'nun bizim için neler planlad›¤›n› bilme iste¤i... ‹nanc›m bana insanlara
hizmet etmemnde yard›mc› oluyor. ‹nanç insanl›¤› ö¤retir... ‹nanç ayn› zamanda ülkemizin medeniyeti aç›s›ndan da önemlidir... ‹nanç sadece birbirimize hoflgörülü davranmay› ö¤retmekle kalmaz ayn› zamanda birbirimize sayg› duymay›, de¤iflik görüflleri dinlemeyi de ö¤retir..."23
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.Tarih: 2 Kas›m 1999
Konu: George W. Bush'un New Hampshire'da yapt›¤›
"E¤itimin Do¤ru Hedefi" adl› konuflmas›ndan bir bölüm
"Amerikan baflkan› George W. Bush, 1999 senesinde yapt›¤› bir konuflmas›nda çocuklar›n dini inançlar›n› yaflamalar› konusunda özgür olduklar›n› ve dinin onlara çok fley kazand›rd›¤› üzerinde durmufltur.
… Tüm çocuklar›m›z iyi çocuklar… Hemen hemen tamam› Allah'a
inan›yor ve inançlar›n› yafl›yorlar… Dini gruplar›n okul öncesi ve sonras›
tan›flma hakk› vard›r. 24
Amerika'da durum böyleyken Bat›'n›n en büyük güçlerinden biri
olan ‹ngiltere'de de durum farkl› de¤ildir. Dindar kimli¤iyle tan›nan ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair ve ‹ngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles,
Bat›'da Allah'a olan yöneliflin önemini çeflitli sözleriyle dile getirmifllerdir."

TONY BLAIR,
‹ngiltere Baflbakan›
Tarih: 11 Mart 2000
"‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair'in, Kuran-› Kerim'i üç kez okudu¤u
bildirildi... Blair'in Kuran'› son aylarda gitti¤i Portekiz'deki Noel tatili s›ras›nda bir kez daha okudu¤u ve daha sonra biraraya geldi¤i ‹ngiltere'deki Müslüman gruplarla yapt›¤› sohbetler s›ras›nda ‹slamiyet hakk›ndaki
bilgileriyle bu kiflileri çok etkiledi¤i ifade ediliyor..."25
Tarih: 30 Mart 2000
Blair, Muslim News adl› bir gazeteye verdi¤i röportajda..., ‹slam'›,
"bar›flç›, derin bir düflünce ürünü ve çok güzel bir dini inanç" olarak de¤erlendirdi... ‹ngiltere Baflbakan› Blair, gazeteye yapt›¤› aç›klamaya flöyle
devam etti: "E¤er Kur'an'› okursan›z, aç›kça görebilirsiniz. Sevgi ve arkadafll›k kavramlar›, insanl›¤› yönlendiren duygulard›r."26
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Tarih: 11 Ocak 2001
Konu: Müslüman toplumunun ileri gelenlerine verilen davet
Türk ‹fladam› Remzi Gür, ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair'in ... Müslüman toplumunun ileri gelenlerine Kur'an-› Kerim'i okudu¤unu, pek çok
noktas›ndan çok etkilenmekle beraber özellikle zekat anlay›fl›na hayran
oldu¤unu belirtti. Gür, Blair'in, "Bizim toplumumuz da Müslümanl›¤›n,
bölüflümü ve paylafl›m› emreden zekat anlay›fl›ndan örnek
almal›. Unutulmamal› ki günümüz dünyas›n›n zor koflullar›
ancak bu güçlüklerin paylafl›lmas›yla yenilebilir'' cümleleriyle duygular›n› anlatt›¤›n› söyledi.27
Tarih: 12 Ocak 2001
Yer: Baflbakanl›k Konutu
Tony Blair, yemekte yapt›¤› konuflmada, "Ben Kuran
okuyorum. Kuran çok güzel.
Kuran'daki sosyal adalet, insan eflitli¤i, alçakgönüllülük gibi insani kavramlar›n fazlal›¤› beni büyüledi. Art›k ‹ngiltere'de pek çok önemli görevlerde Müslümanlar›n
olmas› çok güzel" dedi.28
Tony Blair ayr›ca ‹ngiltere'de yay›nlanan Muslim News adl› gazetedeki röportaj›nda ‹slam dini hakk›ndaki görüfllerini flu flekilde dile getirmifltir:
"‹slam bar›flç›, derin anlamlar içeren, çok güzel bir inanç..." Tony Blair, iki Kuran'› oldu¤unu ve mümkün oldu¤unca yan›nda tafl›d›¤›n› belirtiyor. Bu al›flkanl›¤› da Chelsea Clinton'dan edinmifl. Ayr›ca ‹slam'a olan
sayg›s›n› da flu sözleriyle dile getiriyor: "Kuran'dan ilham al›yorum. E¤er
Kuran'› okursan›z, sevgi ve dostluk kavram›n›n çok aç›k... oldu¤unu göreceksiniz.29
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PRENS CHARLES,
‹ngiltere Prensi
1997 senesinin ilk aylar›nda
Prens Charles, flu sözleriyle insanlar› Allah'a imana davet etmifltir:
"…Kontrolden ç›kan modern materyalizm ça¤›nda Bat›'n›n ‹slam dininden ö¤renece¤i çok fley oldu¤unu söyleyen
Prens Charles, tahrip edilen masumiyetin ve kaybolan tevhidi
kainat anlay›fl›n›n ‹slam'›n katk›s›yla yeni bir boyut kazanabilece¤ini aç›kl›yordu…"30
Londra'n›n bat›s›ndaki ilk resmi ‹slami
okulu ziyaret eden Prens Charles, dinin topluma kazand›rd›klar›n›n çok önemli oldu¤una dikkat çekmifltir:
"‹slam dininin toplumumuza kazand›rd›¤› de¤erleri takdir ediyor ve bundan
memnunluk duyuyoruz."

HELMUT KOHL,
Eski Almanya Baflbakan›
Eski Almanya Baflbakan› Helmut Kohl
da, 1997 senesinde Avrupa Birli¤i'ne sundu¤u bir mektubunda flu teklifte bulunmufltur:
"Baflbakan Kohl, ileride haz›rlanacak
olan Avrupa Birli¤i anayasas›na Allah'›n isminin yaz›lmas›n› istiyor. Alman anayasa-
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s›nda Allah'›n ismi an›l›yor ve Bavaria'daki taraftarlar bunun Avrupa Birli¤i'ne de model olaca¤›n› umuyorlar.
Kohl, bu hafta Harald Hässler'e yazd›¤› mektubunda, di¤er Avrupa Birli¤i üyesi iki ülkenin de –‹rlanda ve Yunanistan- anayasalar›nda Allah'›n isminin yazd›¤›n› belirtti... Kohl'ün teklifi dün, Hässler ve di¤er taraftarlar
taraf›ndan içtenlikle karfl›land›. "Bu
kesinlikle çok hofl" dedi Avrupa Parlamentosu Hristiyan Sosyal Birli¤i
üyesi. "Bence Helmut Kohl, Avrupa
Almanya Eski Baflbakan›
Helmut Kohl

gelece¤inin en büyük mimar›d›r"31

VICENTE FOX,
Meksika Baflbakan›
71 y›ld›r iktidarda bulunan Kurumsal Devrimci Parti'yi (PRI) yenilgiye u¤ratarak 1 Aral›k 2000 tarihinde baflkanl›k koltu¤una oturan Katolik Vicente Fox, konuflmalar›nda devlet okullar›nda dini de¤erlere yönelinmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r.32 Meksikal› bir resmi görevlinin "Berlin Duvar›'n›n y›k›l›fl› gibi"33 dedi¤i 2 Temmuz seçimlerini kazanan yeni
baflkan›n dine yöneliflin müjdecisi olmas› konusunda 8 Ocak 2001 tarihli
Newsweek dergisinde flunlar yaz›lm›flt›r:
"... Piskopos José de Jesus Martinez Zepeda baflkanlar›yla ilgili flu
aç›klamay› yap›yor: 'Baflkan Fox ... önceki baflkanlardan çok farkl›. Baflkan
Clinton'›n hukuki problemleri oldu¤u dönemde efli Hillary ve k›z›yla birlikte kolkola kiliseden ç›karken çekilmifl resimlerinin birçok kere gazetelerde yay›nland›¤›n› gördüm. Uzun zamandan beri burada politikac›larla
din konusu biraraya gelmezdi ve flimdi bir politikac› dini bir hareket yap›yor... Fox, seçim kampanyas›n› Virgin of Guadalupe bayra¤›n›n (dini bir
sembol) önünde bafllatm›flt›r. Burada homoseksüelli¤in yanl›fl oldu¤una
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inand›¤›n› söylemifl ve
... kiliselerin mesajlar›n› medya kanal›yla
yaymalar›na izin verece¤ine ve yine kiliselerin, devlet sa¤l›k merkezlerine, hapishanelere ve yetimhanelere
ulaflmas› imkan› sa¤layaca¤›na dair söz vermifltir... Bir yüzy›ldan
beri Meksika'n›n bafl›na gelen en aç›k Katolik baflkan olan Vicente
Fox, baflkanl›¤› kazand› ve dini özgürlü¤ün
yay›lmas› için çal›flaca¤›na dair söz verdi..."34

Meksika Baflkan› Vicente Fox

Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. E¤er siz salih olursan›z, flüphesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri
ba¤›fllay›c›d›r. (‹sra Suresi, 25)
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B

at›'n›n dünyaca tan›nan ünlü sanatç›lar›ndan baz›lar›n›n, Allah'a olan
inançlar›yla ilgili sözlerinden bir k›sm› flöyledir:

Jean-Claude Van Damme,
sinema oyuncusu
"Jean-Claude Van Damme, Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤›n› Yenip, Allah'›
Buldu" bafll›¤›yla yay›nlanan bir makalede ünlü oyuncunun Allah'a olan inanc›n›n hayat›na
nas›l huzur getirdi¤i flu sözlerle anlat›l›yor;
"Jean-Claude Van Damme, film çevirme
bask›s›n›n onu uyuflturucu haplarda teselli
aramaya itti¤ini belirtiyor... Fakat art›k s›k›nt›
veren eski günler geride kalm›fl ve bunun için
Allah'a teflekkür ediyor. "Allah bana yard›m
etti" diyor. "Allah'a çok uzun zamand›r inan›yorum. Ancak birkaç senedir Allah'› seviyorum. Baz› insanlar bunu duymak istemiyorlar.
Çok güçlü ve oldukça iyi bir flekilde geri döndüm. ‹yi bir insan olmak için elimden gelenin
en iyisini yapaca¤›m." Ve Van Damme aksiyon filmlerini seyredenler için
baz› haberler veriyor: "dövüfl sahnelerinin ço¤u etki alt›nda yap›ld›."
"Tüm aksiyon sahnelerini hastayken yapt›m" diyor Van Damme, hap kulland›¤›n› kastederek. "Uyku haplar›na ba¤›ml› olmufltum". ‹yileflmesini
Allah'›n yard›m›na ve rehabilitasyon merkezine
ba¤l›yor...35

Jennifer Aniston,
sinema oyuncusu
Ünlü Amerikal› oyuncu inanc›n› flu sözleriyle
aç›kl›yor:
"... Allah'a inan›yorum. Bizim güçlü oldu¤umuzu ve tüm bunlar› da kendi kendimize yapt›¤›m›z› sanm›yorum..."36
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Kirk Douglas, sinema oyuncusu
Ünlü aktör Kirk Douglas 6 Ekim 1997 y›l›nda yap›lan bir röportaj›nda geçirdi¤i rahats›zl›¤›n kendisini Allah'a yöneltti¤ini belirtiyor:
"Geçirdi¤im felcin en önemli sonuçlar›ndan biri Allah'a olan inanc›m› bir kez daha göstermifl olmas›. Felçten sonra fark ettim ki, konuflabilme mucizesini art›k bir lütuf olarak görüyorum..."37

Denzel Washington, sinema oyuncusu
Malcolm X, Kas›rga gibi has›lat rekorlar› k›ran filmlerde rol alan ünlü
aktör, Allah'a olan samimi duygular›n› röportajlar›nda flöyle dile getiriyor:
"... Benim için önemli olan fleyler kafamda çok aç›k: Allah, aile... Bu
s›rayla... Bu Allah'›n plan›, benim de¤il... Dünyan›n bütün a¤›rl›¤›n› her
gece yata¤›ma tafl›mak zorunda de¤ilim. Bunun yerine duam› ediyorum
ve güzelce uyuyorum..."38
"...Allah'›n elini hayat›mda hissettim ve bundan hiç flüphem yok...
Eflim oldukça dindar... Tüm dualar› biliyor... Çocuklara da dualar› ö¤retti
ve flimdi benden daha çok dua biliyorlar!... Geçen akflam bir arkadafl›m›z
bize yeme¤e geldi ve hepimiz yemekten önce flükür duas› yapt›k... Çocuklar ‹ncil'den ezbere bildikleri dört duay› okuduktan sonra..."39
"Soru: Meleklere inan›r m›s›n›z?
D.Washington: Evet. Allah'a ve ‹ncil'e inan›r›m.
Ayr›ca hepimizin içinde iyi bir yan oldu¤unu biliyorum. ‹ncil'de çeflitli meleklerden bahsediliyor... Hayat›mdaki her olay›n Allah taraf›ndan oldu¤unu düflünüyorum..."
Soru: Hayattaki öncelikleriniz nelerdir?
D.Washington: Allah, aile, ifl, futbol."40
"Hayat›mdaki her olay›n Allah'›n kontrolünde
oldu¤unu düflünüyorum. Ve bu filmi yapmak için
elime geçen f›rsat da bunlardan biri" diyor dindar aktör.
"Allah'›n izniyle flu an bulundu¤um yerdeyim fakat bunun için s›k›
bir flekilde çal›flmaktan baflka bir fley yapmad›m."41
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Gwyneth Paltrow, sinema oyuncusu
Gwyneth Paltrow, kendisiyle Bounce adl› yeni
filmi hakk›nda yap›lan röportaj s›ras›nda Allah'a
olan ba¤l›l›¤›n›, kadere olan inanc›yla dile getirmifltir.
"Ben kadere inan›r›m ve herfleyin olmas› gerekti¤i gibi oldu¤una inan›r›m.
Hiçbir fley kaza sonucu olmaz."42

Rene Russo, sinema oyuncusu
Ünlü Amerikal› aktris, Rene Russo, mankenlik yaparken dini araflt›rm›fl ve Allah'a olan inanc›n› dile getirmifltir. ‹flte ünlü sinema oyuncusunun dine yönelifliyle ilgili yaz›lanlar:
"... Kendini dine adam›fl bir Hristiyan oldu ve ‹ncil'i incelemeye bafllad› ve daha sonra bir röportaj›nda flunlar› söyledi: "Bu bir felsefe de¤il.
Allah benimle birlikte..."43

Sarah Jessica Parker,
sinema oyuncusu
Amerika'n›n ünlü bir dizisinde baflrolde oynayan aktris Sarah Jessica Parker, "Allah'a flükretmedi¤im tek bir günüm bile geçmiyor."44 diyerek
elde etti¤i baflar›y› Allah'›n bir nimeti olarak gördü¤ünü belirtmektedir.

Val Kilmer
Batman Forever, Top Gun gibi ünlü filmlerde oynayan ve "M›s›r'›n
Kral›" filminde Hz. Musa'n›n sesini canland›ran oyuncunun, Hz. Musa
hakk›ndaki görüflleri, onun Allah'a olan inanc›n› göstermektedir.
"Hikaye dev mucizeler içeren insani bir hikaye. Çocuklu¤umdan beri bunu severim. Musa'n›n hikayesinde mükemmel bir umut var. Bir
adam öldürüyor. Daha kötü ne olabilir? Fakat onun ola¤anüstü tevazusu,
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samimiyeti, do¤ruyu aray›fl› nedeniyle zaman›n›n en
kutsal görevi verilmifl. Mary Baker Eddy'nin deyifliyle
"Musa bir ulusu, madde yerine Allah'a inand›rarak ve
insanlar›n kabiliyetlerinin Allah'›n bir lütfu oldu¤unu
söyleyerek gelifltirmifltir. (Science and Health, s. 200).
Musa'n›n hikayesini bu yüzden seviyorum. O ola¤anüstü güvenilir biri; do¤ruyu aray›fl›nda çok samimi."45
Val Kilmer, kendi yazd›¤› bir makalede de Allah'a
olan inanc›yla ilgili flunlar› anlatm›flt›r:
Val Kilmer

"Tevazu Allah'›n bizden daha büyük oldu¤unu tan›makla oluflur. Allah kainat›n tek Yarat›c›s›'d›r."46

Mel Gibson,
sinema oyuncusu
Cesur Yürek, Vatansever gibi gifle rekorlar› k›ran
filmlerde rol alan Mel Gibson eski inançs›z hayat›n›
"korkunç" olarak nitelendirmektedir. Röportajlar›nda
Allah'a olan inanc› sayesinde art›k huzurlu bir hayat›
oldu¤unu dile getirmektedir.
"... '20'li yafllar›m çok korkunçtu... ‹çki, uyuflturucu... Sonra bunlar› b›rakt›m. Teflekkürler Allah'›m'...
Mel Gibson Darwin'in evrim teorisine karfl› ç›k›yor..."47

Jim Carrey,
sinema oyuncusu
1998 ve 99 y›llar›nda Alt›n Globe sinema ödüllerinde drama ve komedi dal›nda en iyi aktör ödüllerini alan ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey, sahip oldu¤u yetene¤in Allah'›n bir lütfu oldu¤unu bir röportaj›nda flu sözleriyle dile getirmifltir;
"Ben bu yetene¤e sahip oldu¤um için Allah'a
flükrediyorum..."48
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Sharon Stone, aktris
Ünlü sinema oyuncusu Sharon Stone, inanc›n›n kendisine huzur getirdi¤ini birçok röportaj›nda
belirtmektedir. Bunlardan biri flöyledir:
"... 'Allah'a inan›yorum'..." 49

Arnold Schwarzenegger,
sinema oyuncusu
Tüm zamanlar›n en iyi 100 filmi aras›nda gösterilen Terminator'›n baflrol oyuncusu Arnold Schwarzenegger, bir röportaj›nda fleytan›n ça¤›rd›¤› kötü yolun geçici bir zevk oldu¤unu vurgulayarak, Allah'a olan inanc›n› flöyle dile getirmifltir:
"Soru: fieytana inan›r m›s›n›z?
Arnold Schwarzenegger: Ben Allah'a inan›r›m ve bu yüzden ... fleytana da inan›r›m. ... hepimiz iyiye ve kötüye inansak daha iyiye gideriz.
Bu hergün bafl›m›za gelen birfley. Akl›n›za kötü düflünceler gelir. ‹yiyi mi
seçmelisiniz yoksa kötüyü mü?
Soru: fieytan sizi ayartabilir mi?
Arnold Schwarzenegger: Yapaca¤› hiçbir teklif beni ayartamaz. Yapaca¤› her teklif geçici bir zevk olacakt›r. ‹yi ve güzel olan fleyler ayn›
zamanda geri de tepebilir. Bu yüzden kolay yolu seçmemelisiniz. Amac›n›z› belirleyip hiçbir fleyin sizi yoldan ç›karmas›na izin vermemelisiniz."50

Brad Pitt,
sinema oyuncusu
Tibet'te Yedi Y›l, Dövüfl Klübü gibi ünlü
filmlerde rol alan genç sinema oyuncusu
Allah'a olan inanc›n› flu sözleriyle dile getiriyor:
"...Ben daima dine karfl› ilgili oldum.
Çünkü dini bir ortamda büyüdüm...51

Brad Pitt
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on y›llarda Amerikal› ve Avrupal› flark›c›lar›n s›k s›k kulland›klar›
bir cümle var: "Allah'a teflekkür ederim". Röportajlar›nda, flark›lar›nda, ödül törenlerinde hemen hemen her flark›c› çeflitli vesileler-

le Allah'a olan sevgisini ve ba¤l›l›¤›n› dile getirmektedir. Örne¤in 28.
Amerikan Müzik Ödülü Töreninde ödül alan flark›c›lar›n yüzde 90'› milyonlarca insan›n izledi¤i ekranlardan Allah olan flükranlar›n› sunmufltur.
Tüm hareketleri büyük bir hayran kitlesi taraf›ndan izlenen bu insanlar›n
Allah'a yönelifli, hayranlar›na da güzel bir örnek olmaktad›r.

2001 SENES‹NDE DÜZENLENEN
28. AMER‹KAN MÜZ‹K ÖDÜLLER‹
TÖREN‹NDEN ALINTILAR
Ömür boyu Baflar› Ödülü'nü kazanan Janet
Jackson:
"‹lk olarak bana lütufta bulundu¤u için en çok
ALLAH'a teflekkür ederim"
Y›l›n En ‹yi Yeni Grubu seçilen 3 Doors Down:
"ALLAH'a teflekkür ederiz..."
‹nternet Hayranlar› Ödülünü alan NSYNC
Grubu'ndan Lance Bass:
"Teflekkürler

AL-

Janet Jackson

LAH'›m!"
Rap/ Hip Hop Dal›nda ödül alan Dr. Dre:
"Bu çal›flmada yer alan herkesi ALLAH korusun..."
Y›l›n En iyi Soul/R&B Grubu seçilen Destiny's
Child:
Dr. Dre
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"‹lk olarak tüm fleref ve övgülerimizi ALLAH'a sunuyoruz çünkü
e¤er ALLAH dilemeseydi biz bugün burada olmazd›k."
Soul/R&B Erkek Sanatç› Ödülünü kazanan Brian Mcknight:
"Tüm iyiler ve kötüler ALLAH'tand›r. Ben de bana bu yetene¤i verdi¤i için ALLAH'a çok teflekkür ederim."
Y›l›n En ‹yi Alternatif Müzik
Grubu ve En ‹yi Pop Rock Albümü ödüllerini alan Creed:
"‹lk olarak ALLAH'a teflekkür ederiz..."
En ‹yi Pop Rock Grubu dal›nda ödül alan Back Street Boys

Creed

grubundan AJ:
"‹lk olarak ALLAH'a teflekkür ederim..."

SON YILLARDAK‹ ÇEfi‹TL‹ MÜZ‹K ÖDÜLLER‹
TÖRENLER‹NDE SANATÇILARIN ALLAH'I
ÖVDÜKLER‹ KONUfiMALARINDAN ALINTILAR
Creed
2000 y›l›n›n en baflar›l› yeni rock gruplar›ndan olan Creed'in üyeleri
ödüllerini al›rken a¤›zlar›ndan ç›kan sözler flunlard›:
"Teflekkürler ALLAH'›m." (My VH1 Müzik Ödülleri Töreni 2000)
Shakira
Ünlü genç rockç› Latin Müzik
Ödülleri Töreni'nde duygular›n› flöyle
dile getirmifltir:
"Allah'a teflekkür ederim. Çünkü
bu bana ALLAH'tan bir hediye..." (Latin Müzik Ödülleri Töreni Konuflmas›
2000)

Harun Yahya

Carlos Santana
Dünyan›n bir numaral› gitaristi ödül töreninde yapt›¤› konuflmas›yla insanlar› vicdanl› olmaya davet etmifltir:
"Supernatural albümünü okullardaki fliddet olaylar›n›n azalmas›n›
amaçlayarak ç›karm›flt›k. ALLAH'›n lütfuyla fliddetin azald›¤›n› görüyorum... Biz insanlar› bilinçlendirmeyi, vicdanlar›n› gelifltirmeyi umuyoruz.
ALLAH'›n size verdi¤i müzik yetene¤i ve di¤er lütfetti¤i herfleyi dünyay› bilinçlendirmek ve vicdanlar›n› harekete geçirmek için kullanman›z›
umuyorum. Böylece okullarda fliddet olaylar› da
kalmayacakt›r." (My VH1
Müzik Ödülleri Töreni
2000)
NSYNC
1999 senesinde toplam 108 flehirde 121 konser veren genç grup ödül
töreninde ilk olarak Allah'a olan minnetlerini dile getirmifllerdir:
"Öncelikle bize lütufta bulundu¤u için ALLAH'a çok teflekkür ediyoruz..." (MTV 2000 Müzik Ödülleri Töreni)
Destiny's Child
2000 y›l›n›n en iyi gruplar›ndan
seçilen Ünlü Amerikal› grup, ödüllerini
ald›ktan sonra Allah'a teflekkür etmifllerdir:
"Öncelikle tüm teflekkürlerimizi
ve flükranlar›m›z› ALLAH'a sunuyoruz. Teflekkürler ALLAH'›m." (MTV
2000 Müzik Ödülleri Töreni)
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Britney Spears
1999 senesinde ç›kard›¤› albümü toplam 12
milyon satan ünlü genç sanatç› Amerikan Müzik
Ödüllerinde Allah'a olan flükranlar›n› sunmufltur.52
Lauryn Hill
1999 y›l› Grammy Ödül Töreni'nde 5 ayr› dalda ödül kazanan Lauryn Hill, ödülünü ald›ktan sonra milyonlarca hayran›na Allah'› sevmelerini söylemifltir:
"Genç insanlara flunu söylemek istiyorum ki ALLAH'› sevmek ve
O'nu temsil etmek a¤›r bir yük de¤ildir. Her kimseniz, ALLAH'› sevin ve
O'na kulluk edin... Bu bir çeliflki de¤ildir."53
Grammy törenindeki bu konuflmalar Bat› medyas›nda yank› uyand›rd›. Konuyla ilgili yaz›lan makaleden bir bölüm, Bat›'da Allah'a yöneliflin dikkat çekti¤ini konu ediyor:
"...Di¤erlerinin yan›s›ra rapçi Will Smith ve flark›c› Alanis Morrisette'nin, teflekkür listelerinde de Allah vard›.... Grammy'de tüm bu olanlar Amerikan müzik piyasas›nda dinin yeniden uyan›fl› m› demek?..."
Asl›nda Allah'›n ismine ... bu albümde büyük yer verilmifl. (Lauryn Hill'in Miseducation of Lauryn Hill albümü) ...Görünen o

Bat›'da Allah'a yönelifle dikkat çeken
makalenin yer ald›¤› internet sayfas› (solda)
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ki Lauryn Hill gibi Amerika'n›n bir numaral› birçok müzisyeni
Allah'›n taraf›nda olmak istiyor..."54
Lauryn Hill, 2000 y›l›nda düzenlenen bir baflka ödül töreni'nde de
Allah'a olan flükrünü flu sözleriyle dile getirmifltir;
"... ilk olarak sadece ALLAH'a teflekkür etmek istiyorum, beni ilk
yere koydu¤u, bana destek verdi¤i için..." (MTV 2000 Müzik Ödülleri Töreni)
Sonique
2001 y›l›nda düzenlenen Brits Müzik Ödülleri töreninde ödül alan
Sonique sevincini flu sözlerle dile getirmifltir:
"En zor günlerimde bana yard›mc› olan Allah'a teflekkür ederim."

DÜNYACA ÜNLÜ fiARKICILARIN
RÖPORTAJLARINDAN KES‹TLER
Carlos Santana
‹nternette yay›nlanan bir makalede ünlü
gitarist Carlos Santana'n›n Allah'a olan inanc›yla ilgili flunlar yaz›lm›flt›r:
"...Azimli oldu¤u
için inanc› do¤al olarak
geliyor. Allah'›n hakimiyetini hayat›nda hissediyor ve bu mesaj›
herkesle

paylaflmay›

umuyor... 'Allah, kendisine kalpten yalvaranlar› duyar."55

...God listens to the one who cries from
his heart...
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Jessica Simpson
"Ben, müzikle u¤raflmam›n ve bu sayede insanlara ulaflmam›n
Allah'›n bir plan› oldu¤unu biliyorum... Bu flekilde sadece insanlar benim müzi¤imi duymakla kalmayacak ayn› zamanda ümit ediyorum ki
hayranlar›m iyi bir hayat yaflayarak ve bundan zevk alarak da iyi bir insan olunabilece¤ini görecekler."56

I truly know that the voice I have is a gift from God

Jessica Simpson'›n internet sitesinde yer
alan günlü¤üne (solda)
yazd›klar›ndan bir k›sm›
flöyle:
"...ben Allah'›n beni her
zaman alçagönüllü tuttu¤una ve bana benim
sadece bir insan oldu¤umu ve O olmadan
hiçbir fley olmad›¤›m›
gösterdi¤ine inan›yorum. Sesimin ALLAH'TAN B‹R LÜTUF oldu¤unu kesinlikle biliyorum ve O'NA HER ZAMAN GÜVEN‹YORUM...
Allah'›n üzerimdeki lütfu ve nimetleri say›lamayacak kadar çok.

Sinéad O'Connor
‹rlanda'l› sanatç› Allah'a olan inanc›n› ünlü Time Dergisi'nde yay›nlanan bir röportaj›nda flöyle aç›klam›flt›r: "...Allah'a bana yard›m etmesi
için yalvar›rd›m. Ve Allah bana yard›m etti, bana sesimi, içgüdülerimi ve
hislerimi verdi. ‹çimizde olan Allah't›r."57
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Ünlü sanatç› Sinead O'Connor

Ricky Martin
Dünyaca ünlü genç Latin sanatç› Ricky Martin, Allah'a inanc›n› ve
ölüme olan yak›nl›¤›n› bir röportaj›nda flöyle anlatmaktad›r:
"Bir hortumun ortas›nda olsam bile içimdeki huzuru bulabilirim.
Ölüme yaklaflt›¤›m› anlad›¤›mda dizlerimin üzerine çöküp dua edece¤im. Kendimi Allah'a yak›n hissediyorum…" 58
Mase
Amerikal› flark›c› Mase ünlü MTV televizyonuyla yapt›¤› röportajda Allah'a olan inanc›n› flu
sözleriyle ifade ediyor:
"... ‹nsan hastaland›¤›nda kanser veya AIDS
gibi, bunu durduracak hiçbir fley yoktur. Ne paran›z, ne MTV, ne Bad Boy, ne de Puffy Daddy. Bu
rahats›zl›¤›n geçmesi için kimse sizin için bir fley
Ricky Martin

yapamaz. Hastaland›¤›n›zda, Allah'a yalvar›rs›n›z. Hasta yata¤›nda ölümü bekleyen insanlar,

Allah'a dönerler. Öyleyse neden flimdiden Allah'a dönmüyoruz?"59
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This is what God wants to
happen. It's like, when a
sickness become somebody, like cancer or AIDS,
there's nothing that can
stop that. Not your money,
not MTV, not Bad Boy, not
Puff Daddy. Nobody could
pay for that to go away.
When you get sick, you
gonna call on God. When
somebody on their death
bed, they gonna call on
God. So why not just go to
him now?

Üst solda Mace'in MTV televizyonu ile yapt›¤› röportajin yer ald›¤› internet sitesi ve üst sa¤da konuflmas›n›n ‹ngilizce orjinal metni görülüyor.

Mariah Carey
1993 ve 1995 y›llar›nda ç›kard›¤› albümleri 10'ar milyon satan dünyan›n en iyi kad›n
vokallerinden biri
olarak kabul edilen
Mariah Carey, bir röportaj›nda Allah'a
dua etti¤ini belirtiyor:
"Bunun olmas›
için çok dua ettim
ve oldu..."60
I prayed very hard for this to happen and it
happened.

Mariah Carey'nin kendi internet sitesinde (üstte), bir fleyin olmas›n› istedi¤inde
Allah'a dua etti¤ini ifade eden sözlerinin ‹ngilizce metni (üst sa¤da)
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P.O.D.grubu
Geçen y›l toplam 150 gösteri yapan Amerika, San Diego'lu P.O.D. adl› müzik grubunun üyeleri MTV müzik kanal›nda yay›nlanan röportajlar›nda dini inançlar› hakk›nda görüfllerini flöyle belirtiyorlar:
Wuv: ... Biz H›ristiyan›z... Biz kimseyi de¤iflmeye zorlamay›z. Herfley bireyin kendi sorumlulu¤undad›r...
Traa: ‹nanc›m›z bize yazd›¤›m›z flark› sözlerinde ilham veriyor... Allah bizim içimizde, bizim hayat›m›zda. E¤er herhangi bir kifliye pozitif etkide bulunabilirsek, bu bizim için bir art›d›r.
Sony: Biz insanlar›n düflünmelerini istiyoruz. E¤er düflünmezseniz, ahmaks›n›z demektir.
Biz Allah'› seviyoruz. Bilirsiniz Allah'› sevmek
demek di¤er insanlar› da sevmek için elinizden gelenin en fazlas›n› yapaca¤›n›z anlam›na gelir… ‹flte biz de bunlar› yapmaya çal›flan insanlar›z... ve yap›yoruz.61
M.C. Hammer
1996 y›l› öncesinde müzik piyasalar›n›n en baflar›l› rapçisi olan
McHammer, geçirdi¤i bir ameliyattan sonra hayat›n› Allah'a aday›fl›n›
flöyle anlat›l›yor:
"M.C.Hammer California, San Jose'de Jubilee Christian Center'da
sahneye ç›kt›¤›nda... "Herkes Allah'› yüceltsin!" diye ba¤›rarak kalabal›¤› selamlad›. "Amin! Allah herkesi korusun! Yafl›yoruz! Nefes al›yoruz!
Umudumuz var!" … Allah'›n birinci, ailenin ikinci, toplumun üçüncü ve
iflin dördüncü s›rada olmas› yerine," diyor Hammer, "birinci s›rada ifl vard›. ‹kinci s›rada da daha fazla ifl. Önem ve öncelik verdi¤im fleyler karmakar›fl›kt›." ...Çocuklu¤unun büyük k›sm›n› kilisede geçirmifl olan Hammer... 1996 senesinde geçirdi¤i bir ameliyat›n... kendisine do¤ru yoldan
ne kadar sapm›fl oldu¤unu gösterdi¤ini söylüyor... Ayn› y›l rapçi arkadafl› Tupac Shakur'un öldürülmesi de onu sarsm›flt›. "Hayata ve ölüme dair
manevi aç›dan bir konuflma yetene¤im vard›. Ama Tupac'a olmak istedi-
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¤im kadar yard›mc› olamad›m. Art›k tekrar Allah'›n hizmetinde biri olma zaman›n›n geldi¤ini düflündüm. Yafl›yor oldu¤um için flansl›y›m.
Karfl›n›zda, burada oldu¤u için Allah'a flükreden bir adam görüyorsunuz."62

I thought it was time to get
back to being a man of God.

M.C.Hammer'›n Allah'a olan inanc› ile ilgili sözlerinin yer ald›¤› internet sitesi. (üstte) Sözlerinin ‹ngilizce orjinal metni. (üst sa¤da)

Brian Littrell (Back Street Boys)
Ünlü Back Street Boys grubunun üyelerinden 26 yafl›ndaki Brian
Littrell, MTV müzik kanal› taraf›ndan yap›lan bir röportaj›nda, kalp ameliyat› geçirdikten sonra yaflad›klar›n›n inanc›n› daha da artt›rd›¤›n› belirtiyor.
Brian: "…ameliyathaneye giderken kendimi çok sa¤l›kl› hissediyordum... Sonra düflündüm... Tüm bunlar Allah'›n dilemesi. Ben kendi hayat›m için birfleyler planl›yorum... Fakat bu tip fleylerle karfl›lafl›nca ne kariyer, ne mevki, ne de flöhret kal›yor..."

Harun Yahya

MTV: "‹nanc›n›z her zaman oldu¤u gibi
güçlü."63
Brian Littrell, bir baflka röportaj›nda ise
Allah'a olan flükrünü flöyle dile getiriyor:
"... 5 yafl›ndayken çok ciddi bir rahats›zl›k
geçirdim. Yaflamayaca¤›m düflünülmüfl. Allah'a
flükürler olsun ki iyilefltim ve flimdi buraday›m... Allah gerçekten bana yard›m etti..."
Yine bir baflka röportaj›nda Allah'a olan inanc›n›n nas›l geliflti¤ini flu
cümlelerle anlat›yor:
"D›flar› ç›k›p, arkadafllarla gezmek yerine, her Çarflamba kiliseye giderdim. Dünyadaki en iyi çocuk oldu¤umu söylemiyorum, herkesin hatalar› vard›r. Fakat bunlar beni daha da iyi bir insan yapt›. Yapt›klar›mdan
gurur duyuyordum. Ve büyüyüp, flark› söylemeye bafllad›¤›mda, Allah'›n
beni bu dünyada yaflatt›¤›n› daha da iyi anlad›m. Böylece Allah'›n bana
verdi¤i flark›c›l›k hediyesini daha kullanabilirdim... Backstreet Boys'da
olmak çok hofluma gidiyor! Bunun de¤iflmesini istemem! Bu bana bir lütuf, Allah'a herfley için çok flükrediyorum."64

... God willing, besides all of his going on. I'm making a
living for myself,
but I'm benefiting
my family down the
future, down the
road. But when you
weigh those things I
thought, Well, no
career, no status, or
no star status... is
worth losing all
that.
MTV: Your faith is
as strong as ever.
Brian Littrell'in MTV ile yapt›¤› röportaj›n yer ald›¤› internet
sitesi. (üstte) Konuflmas›n›n ‹ngilizce orjinal metni. (üst solda)
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Brian Littrell ile ilgili haz›rlanan bir internet sitesinde flunlar yaz›lm›flt›r;
"Brian çok dindard›r, …her zaman Allah'›n kendisine verdiklerinden
dolay› O'na flükreder."65
A.J. McLean (Back Street Boys Grubu)
Soru: Gerçekten inand›¤›n›z birfley var m›?
A.J. McLean: "Allah... Allah'tan herfleyi isteyebilirsiniz. E¤er ailenizle konuflam›yorsan›z, aileniz veya arkadafllar›n›z yoksa, daima Allah'la
konuflabilirsiniz. Her zaman huzuru bu flekilde bulabilirsiniz... Allah bizi
birarada tuttu, bize güç verdi. Bizi daha uzun süre birarada göreceksiniz
çünkü biz inançl›y›z ve biz her zaman Allah'a yak›n olduk."66
God... You can reach out to Him
for anything and everything. If
you can't talk to your family, or
don't have family or friends, you
can always talk to God. You can
always find peace of mind... He's
kept us together, and made us a
stronger team. Because of our
beliefs and because we've always been so close to Him,
we're going to be around for a
VERY long time.
Backstreet Boys grubunun üyesi
A.J. McLean'›n internet üzerinden
kendisine sorulan sorulara verdi¤i cevab›n ‹ngilizce metni (üstte)

Destiny's Child
Amerika'n›n ünlü gruplar›ndan biri olan Destiny's Child'›n bayan
üyeleri, her f›rsatta Allah'a olan ba¤l›l›klar›n› dile getiriyorlar.
Grubun üyeleri, Allah'a olan inançlar›n› flöyle dile getiriyorlar:
"...Ben Kelly, ben Allah'a samimi olarak inan›yorum. Bana göre
Allah'›n hakimiyeti olmadan hiçbir fley olmaz.... Allah sizi korusun."67
"Ben La Tavia... herfleyden önce Allah'a olan inanc›m çok sa¤lam."68
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NSYNC
1998 senesinde ç›kard›klar› albümleri 10 milyon satan NSYNC adl›
grubun genç üyeleri, hayranlar›yla internette yap›lan sohbette inançlar›n›
flöyle dile getirmifllerdir:
Soru: Baflar›n›z›n s›rr› nedir?
Lance: Kendimi iflime adamam ve Allah'a güvenmem.69
Soru: Meleklere inan›r m›s›n›z?
Lance: Kesinlikle. Ben dindar bir insan›m. Allah'›n bizi izledi¤ini
biliyorum ve melekleri de bizi izliyor.70
Shyne
Amerikal› flark›c› Shyne ile ünlü MTV televizyonu taraf›ndan yap›lan röportajda, flark›c› Allah'a olan inanc›n› flu sözlerle ifade etmektedir:
"... bu yetenek bana Allah'tan bir hediye. Allah dilemedikçe ben bir
fley yapamam. E¤er Allah bunu benden almak isterse, alabilir. Fakat bu
yetene¤e sahipken, çal›flmaya devam edece¤im. ... Benim burada olmam›n tek sebebi Allah...
E¤er Allah yard›m etmeseydi, kimbilir flu anda
ben nerede olurdum. Bu
nedenle hayat›m› Allah'a
adad›m."71
Yandaki internet sayfas›nda
Amerikal› flark›c› Shyne'›n MTV
televizyonu ile yapt›¤› röportaj
görülüyor. Afla¤›da da Allah'a
olan inanc›n› ifade etti¤i sözleri
yer al›yor.

...'cause it's a gift from God. I
don't have no rights when it
comes to Him. When he feels he
could take that from me. But
while I have this, I'm going to
keep working.
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BATILI GENÇ fiARKICILARIN ALBÜM
KAPAKLARINDAK‹ SÖZLER ALLAH'A ED‹LEN
SAM‹M‹ DUALAR ‹ÇERMEKTE
BACKSTREET BOYS GRUBUNUN BLACK&BLUE ALBÜMÜNÜN
KAPA⁄INDA YER ALAN TEfiEKKÜR YAZILARI:
Brian Littrell
Allah'›m, sana söz veriyorum, beni hiçbir zaman utand›rma. ..., beni
duy ve beni koru. Benim s›¤›na¤›m ol ve ben sürekli Sana yöneleyim. Beni kurtarmak için bana on emiri verdin. Sen benim s›¤›nacak tek varl›¤›ms›n. Beni kötülerin, zalimlerin ve inançs›zlar›n ellerinden koru Allah'›m.
Sen benim umudumsun, Allah'›m. Sen beni çocuklu¤umdan beri korudun. Senin taraf›ndan
do¤umumdan bu yana
büyütüldüm. Beni annemin rahminden Sen
ç›kard›n. Sana olan flükran›m sürekli devam
edecek... Dudaklar›m
bütün gün Sana flükrümü dile getirmekle ve
Senin flan›n› övmekle
meflgul olsun. Allah'›m
sana bugünüm ve bana
verdi¤in tüm nimetler
için teflekkür ederim.
Bana flark›lar› hediye
olarak verdi¤in ve yine
bu hediyeyi insanlar›n
pozitif davran›fllarda bulunmas› için kullanmama izin vermenden dolay›
sana teflekkür ederim...

Harun Yahya

Alexander James McLean
Sevgili Allah'›m bugünüm, geçmiflteki günlerim ve gelecekte arkadafllar›mla birlikte geçirece¤im günler için sana teflekkür ederim. Allah'›m
beni güçlü k›lmak ve baflar›l› olmam› sa¤lamak için hayat›m›n hergünü
benimle birlikte ol...
NSYNC GRUBUNUN NO STRINGS ATTACHED ALBÜMÜNÜN
KAPA⁄INDA YER ALAN TEfiEKKÜR YAZILARI:
Amerika'da tüm ödül törenlerinde birkaç ödül birden alan dört genç
flark›c›dan oluflan NSYNC grubunun üyeleri, son albümlerinin kapa¤›nda sahip olduklar› yetene¤in Allah'›n bir lütfu oldu¤unu dua ederek samimi bir flekilde belirtmifllerdir. ‹flte bu gençlerin dualar›:
Justin Timberlake
‹lk ve önemli olarak Allah'a, bana müzik de dahil olmak üzere verdi¤i tüm hediyeler ve bunlar› tüm dünyayla paylaflt›¤›m için teflekkür ederim. Allah'›m fleytana uymam›za izin verme, bizi fleytandan koru...
Chris Kirkpatrick
Beni korudu¤u ve
bana verdi¤i hediyeyle
insanlara ulaflma f›rsat›
verdi¤i için Allah'a teflekkür ederim. Tüm bunlar›
bana veren Sen'sin ve Sana sonsuz flükürler olsun.
Lance Bass
Allah bizim s›¤›na¤›m›z ve dayana¤›m›zd›r
ve O'nsuz bunlar›n hiçbiri mümkün olmaz.
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BATI DÜNYASININ ÜNLÜ fiARKILARINDA DA
ALLAH'A YÖNEL‹fiE B‹R DAVET VAR
Bat› dünyas›nda milyonlarca kiflinin ezbere bildi¤i ünlü flark›lar›n
sözlerinde Allah'›n ismi an›lmakta, Allah'a yakar›fllar yer almaktad›r. Ünlü flark›c›lar›n seslendirdi¤i bu flark›lar, dünyada birçok insan›n dilinde
Allah'›n isminin olmas›na bir vesile olmaktad›r. Örne¤in dünyan›n en tan›nm›fl müzik gruplar›ndan olan ve
özellikle Saraybosna'da verdikleri
yard›m konserleriyle tan›nan U2'nun
"When I Look at the World" adl› flark›lar›n›n sözlerinde Allah'a dönüflten flu flekilde bahsedilmektedir:
"Seni ve kutsal kitab›n› düflünüyorum
Di¤erleri bo¤ulurken"
Milyonlarca insan›n be¤eniyle

U2 grubundan Bono

dinledi¤i dindar kimli¤iyle tan›nan
soul müzik sanatç›s› Aretha Franklin'in "Biraz dua et"72 adl› flark›s›nda da
insanlar "uyand›klar› anda dua etmeye" teflvik edilmektedir.
Dünyan›n en ünlü seslerinden biri olan Mariah Carey de bir flark›s›nda Hz. ‹sa peygamberi övgü dolu sözlerle anlatm›flt›r. Bu flark›da Hz.
‹sa'n›n do¤du¤u günün anlat›ld›¤› k›s›mda yer alan bir sat›r flöyledir: "Bugün Allah'›n flan› her yerde parl›yor…"
‹nsanlara Allah'› hat›rlatan flark› sözlerinden di¤er baz›lar› da flöyledir:
Creed
2000 senesinde birçok dalda ödül kazanan ünlü
rock grubu Creed'in üyeleri birçok flark› sözünde
Allah inanc›ndan bahsediyorlar. 2000 y›l›n›n en iyi
rock grubu seçilen Creed grubundan Scott Stapp'in
yazd›¤› flark› sözlerinden baz› örnekler flöyle:
Creed grubunun solisti
Scott Patt
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"...gözlerimi kapad›m, dua etmeye bafllad›m..." (With Arms Wide
Open adl› parçalar›ndan)
"... Allah'a yalvard›m..." (My Own Prison adl› parçalar›ndan)
"...Allah korkusunu içimde hissediyorum..." (Unforgiven adl› parçalar›ndan)
Boyz II Men
1995 senesinde 133 ülkede konser veren ve 94 senesindeki albümleri
12 milyon satan ünlü grubun bir flark›lar› Allah'a olan yakar›fllarla doludur:
Sevgili Allah'›m
Allah'›m ihtiyac›m olan zamanda bana yard›m ettin
Herfley için Sana çok teflekkür ederim
Sana bu yaz›y› yaz›yorum
Seni sevdi¤imi söylemek için
Benim için yapt›klar›ndan ve bana dost oldu¤undan dolay› teflekkürler
Allah'›m, Sana olan sevgim hiç bitmeyecek
Sevgili Allah'›m
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Hayat›ma yön verdi¤in için Sana minnettar›m
Seninle cennet bahçelerinde birlikte olabilmek için
Herfleyimi verirdim
Bu nedenle Senin sevgin ve lütfun için Sana teflekkür ediyorum
Ben bana verdi¤in nimetleri haketmiyorum
Sevgili Allah'›m bir zavall› adam olarak çocuk gibi Sana geldim
Allah'›m, senin bilgine, sevgine ve yol göstericili¤ine ihtiyac›m var...
Seni seviyorum Allah'›m, Seni seviyorum
Sevgili Allah'›m, ben Wanya
Kendi ad›ma yaflad›¤›m için çok üzgünüm
Fakat söz veriyorum bugünden sonra senin için yaflayaca¤›m
Çünkü sensiz hayat›m›n hiçbir anlam› yok
Santana
1999 senesinde Supernatural adl› albümü 13 milyon satan dünyan›n
en ünlü gitaristi Carlos Santana, 2000 y›l›nda ç›kan albümünde yeralan
"Put Your Lights On" adl› flark›s›nda milyonlarca insana Allah'›n tek ilah
oldu¤unu flu sözlerle hat›rlatmaktad›r:
"... Allah'›m benim inanc›m› sa¤lamlaflt›r
... La illaha illallah (Allah'tan baflka ilah yoktur)"

1 milyardan fazla insan›n kabul etti¤i ‹slam, dünyan›n en h›zl› büyüyen
dini. (ABCNEWS, Abcnews.com)
"‹slam, Amerika'da en h›zl› büyüyen din... " (NEW YORK TIMES, 21 fiubat 1989, s.1)
Müslümanlar dünyan›n en h›zl›
büyüyen grubu... " (USA TODAY, Nüfus
referans bürosu, 17 fiubat 1989, s.4A)
"‹slam Kuzey Amerika'da en h›zl›
büyüyen din..." (TIMES MAGAZINE )
"‹slam Amerika'da büyümeye devam ediyor, hiçkimse bundan flüphe etmiyor!" (CNN, 15 Aral›k, 1995)
Hillary Clinton: "‹slam Amerika'da en h›zl› büyüyen din. Birçok insan›m›z için bir yol gösterici ve denge unsuru." (LOS ANGELES TIMES, 31 May›s 1996, s.3)
http://www.islamicity.com/mosque/aboutislam.htm

Star Gazetesi,
27 Aral›k 2000

Yeni Asya Gazetesi,
17 Aral›k 2000

Lenin, Troçki, Stalin gibi komünist liderlerin zülumleri alt›nda y›llarca ezilen, dinlerinden uzaklaflt›r›lmaya mahkum b›rak›lan Rus halk› art›k
Allah inanc›na geri dönüyor. ‹flte bir
gazete küpüründeki çarp›c› rakamlar,
tüm dünyada Allah inanc›na yöneliflin nas›l büyük bir h›z kazand›¤›n›
gösteriyor: "Ülkede yap›lan bir araflt›rmaya göre Rusya vatandafllar›n›n
yar›s›ndan fazlas›, yüzde 55 oran›nda
Allah'a inan›yor..."
Zaman Gazetesi, 6 Ocak 2001

Ünlü Life dergisi 1998 y›l›nda Amerika'da her dinden insan›n Allah'a yöneliflini kapak konusu yapt›. Bu makalede anket sonuçlar›nda ortaya ç›kan Allah'a dönüflteki h›zl› büyümeden bahsedilmektedir. Bu geliflmeler dünyadaki tüm inananlar için
bir müjdedir.
Amerika, Allah'›n ad›ndan en çok çekinen ulustu... The World Almanac'a göre
son iki yüzy›lda Amerika'daki hristiyanlar›n say›s› 24 milyona, Müslümanlar 4 milyona, yahudiler 1.3 milyona, Hindular 1 milyona ve Budistlerin say›s› çeyrek milyona ulaflt›. George Washington Veda Mesaj›nda flunlar› flöylemiflti: "Din ve ahlak Amerikan fikrinin vazgeçilemez dayanaklar›d›r" Her zaman güçlü olan bu dayanaklar,
daha da gelifliyor.73 ...Teksas'taki San Marcos Baptist Akademisi'nde her oyun ve çal›flmadan önce dua ediliyor."74
‹ngiltere'nin ünlü gazetesi Daily Telegraph'da 23 Aral›k 1997'de yay›nlanan bir
makalenin bafll›¤› fluydu: "Amerikan Anketlerinde Sonuç Allah'a Dönüfl". Bu makalenin önemli bölümleri flöyledir: "Amerika, dini inançta güçlü bir dirilme yafl›yor.
Son on y›lda Allah'a ve mucizelerin varl›¤›na inanan
insanlar›n yüzdesi çok fazla artt›... Sonuç olarak tüm
zamanlar›n en yo¤un fliddet ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›yla birlikte daha fazla
say›daki insan bir s›¤›nak
olarak

kiliselere

dönü-

yor."75
7 May›s 1998'de internette yay›nlanan bir makalede Amerikal›lar›n dine
yönelifliyle ilgili flu çarp›c›
bilgiler verilmifltir: "Her 10
Amerikal›'dan dokuzu dua
etti¤ini söylemektedir."76
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eçti¤imiz 20. yüzy›lda bilimde büyük ilerlemeler kaydedilmifl ve
bilimsel aç›dan yüzy›llard›r s›r olan pek çok bilgi aç›¤a ç›km›flt›r.
Ve ilerleyen bilim, aç›kça bir gerçe¤i göstermifltir: Yarat›l›fl Ger-

çe¤i. Her bilimsel bulgu evrende var olan canl› ve cans›z tüm varl›klardaki kusursuz tasar›m›, düzeni ve plan› göstermektedir. Bu bulgulara bizzat
flahit olan birçok Bat›l› bilim adam› da tüm evrenin üstün bir akl›n ürünü
oldu¤unu görmüfl, herfleyin sonsuz kudret sahibi Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n› anlayarak, Yarat›l›fl Gerçe¤i'ni kabul etmifltir. Bugün, baflta ABD
olmak üzere, Bat›l› ülkelerde inançl› bilim adamlar› taraf›ndan kurulmufl
olan birçok ciddi akademi ve organizasyon mevcuttur. Ayn› zamanda bu
bilim kurulufllar›, bilimsel delillerin evrendeki kusursuz tasar›m› ortaya
koydu¤unu göstermek için çal›flmalar›n› sürdürmektedirler. Birçok ünlü
bilim adam› adeta bir din gibi ba¤land›klar› Darwinizm'i terkederek,
Allah'a yönelmifllerdir. Üniversitedeki kürsülerde, yazd›klar› kitaplarda,
haz›rlad›klar› çal›flmalarda, panellerde hep yarat›l›fl gerçe¤i üzerinde durmaktad›rlar. Günümüzde yaflayan ve bilimsel çal›flmalar› ile tan›nan binlerce inançl› bilim adam›ndan baz›lar› flöyledir:
Dünyan›n anatomi ve embriyoloji alan›ndaki ünlü bilim adamlar› aras›nda yer alan Kanada, Toronto Üniversitesi'nden Prof. Keith Moore
Amerika'n›n ünlü denizbilimcilerinden Prof. William W. Hay
Oxford Üniversitesi Fizikçilerinden Prof. Robert Matthews
Wellington Victoria Üniversitesi Kimya Prof.
Dr. Jonathon D. Sarfati
Dünyan›n en ünlü jeologlar›ndan Prof. Alfred Kroner
Kanada Manitoba Üniversitesi Anatomi Kürsüsü baflkan›, Anatomi profesörü ve Çocuk Sa¤l›¤› ve pediyatri Profesörü olan T.V.N. Persaud
Alman Federal Fizik Enstitüsü Direktörü
Prof. Werner Gitt
Oregon State Üniversitesi Kimya Profesörü
Dr. Donald Chittick

Prof. William W. Hay
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Berkeley Üniversitesi Moleküler ve
Hücre Profesörü Jonathan Wells
Amerika Chicago, Kuzeybat› Üniversitesi Jinekoloji Profesörü Joe Leigh Simpson
Tayland Shiang Mai Üniversitesi Anatomi ve Embriyoloji Kürsüsü eski baflkan› ve
flu anda ayn› üniversitede T›p Fakültesi Dekan› olan Profesör Tagata Tagasone
Princeton Üniversitesi Matematik Profesörü David Berlinsky
Almanya Max-Planck-Gesellschaft Üniversitesi Fizik Profesörü Carl Friedrich von
Weizsacker
Günümüzün en tan›nm›fl gök bilimcisi
olan Dr. Allan Sandage
Harvard Üniversitesi astronomi ve bilim
tarihi Profesörü Owen Gingerich
Chicago Üniversitesi Hukuk Profesörü

Prof. Werner Gitt'in evrim teorisini elefltiren pek çok kitab›
vard›r: "Am Anfang war die
Information" (Bafllang›çta Bilgi
Vard›) bu çal›flmalardan biridir.

Philip Johnson
Pennsylvania Lehigh Üniversitesi Biyoloji Profesörü Michael J. Behe

Amerikal› biyoloji profesörü Michael Behe, Darwin'in
Kara Kutusu isimli kitab›nda flöyle demektedir: "Bunlar do¤an›n kanunlar› taraf›ndan, tesadüfler sonucu
veya bir ihtiyaçtan dolay› tasarlanmam›flt›r; asl›nda
bunlar önceden planlanm›flt›r. Tasar›m› yapan ise, sistemlerin en son halinin nas›l olaca¤›n› en iyi flekilde
bilmektedir; bu nedenle sistemlerin oluflaca¤› her
ad›m da planlanm›flt›r. Yeryüzündeki hayat da en basit
örne¤inden en kritik parçalar›na kadar, bu ak›ll› dizayn›n sonucudur. Ak›ll› dizayn›n sonucu asl›nda tüm gerçekli¤ini kendi içinde bar›nd›rmaktad›r. Biyokimyasal
sistemlerin ak›ll› bir tasar›mc›n›n eseri oldu¤unu anlamak için, yeni bir prensibe dayal› mant›k veya bilim de
gerekmemektedir. Son k›rk y›l içinde biyokimya dal›nda yap›lan çal›flmalar zaten bu gerçe¤i görmeye yeterlidir..." (Michael Behe, Darwin'in Kara Kutusu, s. 196)
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Dünyan›n ünlü fizyoloji bilginlerinden Profesör Andro Cinovayivi
Ünlü Amerikal› astrofizikçi, Toronto Üniversitesi Fizik Profesörü
Hugh Ross
Amerika Philadelphia Thomas Jefferson Üniversitesi'nden ünlü anatomi profesörü E. Marshall Johnson
Amerika Washington Georgetown Üniversitesi T›p Fakültesi Tibbi Embriyoloji yard›mc› Profesörü Dr. Gerald C. Goeringer
(Detayl› bilgi için bkz. Kuran Bilime Yol Gösterir, Harun Yahya)

B‹L‹MDE ALLAH'A DÖNÜfiÜN YANKILARI 1998
SENES‹NDE DÜNYACA ÜNLÜ NEWSWEEK
DERG‹S‹NE KAPAK KONUSU OLDU
Tüm bu geliflmelerle birlikte bilimadamlar› aras›nda Allah'a yönelifl,
dünya medyas› taraf›ndan da ele al›nd›. Dünyan›n en ünlü haber dergilerinden olan Newsweek dergisi, 1998 senesinin Temmuz ay›nda kapa¤›na
flu bafll›¤› att›: "B‹L‹M ALLAH'I BULUYOR"
Günümüzün en tan›nm›fl gök bilimcisi olan Dr. Allan Sandage, sonradan dini kabul eden bir bilim adam›d›r.
1998 y›l›nda "Bilim Allah'› Buluyor" kapak konulu Newsweek dergisine verdi¤i bu röportajda Sandage, dini kabul
etmesini flöyle aç›kl›yordu:
"Beni bu sonuca götüren, dünyan›n bilimle anlafl›lamayacak kadar karmafl›k olmas›yd›. Var oluflun s›rr›n›
anlayabilmem ancak imanla mümkün."
Afla¤›da, ayn› derginin içinde yer
alan makaleden çarp›c› bölümler okuyabilirsiniz:
1977 Nobel ödüllü Texas Üniversi-
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tesi'nden fizikçi Steven Weinberg'›n flu sözü oldukça ünlüdür: "Kainat›n
s›rlar› kozmoloji bilimiyle anlafl›ld›kça, daha da içinden ç›k›lmaz bir hal
al›yor." …Fizikçiler, uzay›n, hayat›n bir amaç için ve bilinçli oldu¤u konusunda belli iflaretler fark etmifllerdi. De¤iflmeyen say›lar; yerçekimi kuvvetinin gücü, proton kütlesi ve elektronun elektriksel yükü gibi. Bunlar
biraz farkl› olsayd›, atomlar birarada durmaz, y›ld›zlar ›fl›k saçmaz ve hayat görüntüsü olmazd›. "Do¤a kanunlar›n›n gördü¤ümüz kainat› oluflturmak için inan›lmaz derecede ince bir ayarla ayarlanm›fl olmas› gerekti¤ini anlad›¤›n›zda, bu durum, kainat›n birden oluflmad›¤›n›, onun arkas›nda yatan birtak›m bilinçli hareketlerin var oldu¤u fikrini do¤urur." Bu sözün sahibi 1982'de Anglikan Kilisesi'nde rahip olmadan önce Cambridge Üniversitesi'nde
nitelikli bir kariyer yapan John Polkinghorne'dur. Lazer prensiplerini keflfederek 1964 Nobel Fizik ödülünü
paylaflan Charles Townes ise flöyle söylemektedir:
"Pek çok kifli, evrenin kanunlar›nda bir ak›l oldu¤unu hissetmektedir."
…Russel: "Kuantum mekanikleri bizlere özel bir
Charles Townes

ilahi müdahalenin oldu¤unu düflündürtüyor" demektedir. Pek çok bilim adam› mucize beklerken, Yarat›c›
müdahalesini fizik kurallar›yla gösterir...

Tahran'daki Sharif Üniversitesinden fizikçi Mehdi Golshani, Kuran'›
okuyor, do¤al fenomenin "Allah'›n kainata iflaretleri" oldu¤una inan›yor
ve bunlar› neredeyse dini bir yükümlülük olarak inceliyor. Kuran insanlardan "gezip dolaflmalar›n› ve Allah'›n yaratt›klar›nda nas›l tecelli etti¤ini" görmelerini ister. Golshani'ye göre araflt›rma "dini bir konudur.
Allah'›n yaratmas›ndaki pek çok gizemi içinde bar›nd›r›r." Ayn› konu Yahudili¤e de uzan›r. Carl Feit bunu flöyle aç›klar: "Bu kifliye göre, Allah sevgisinin tek yolu O'nun yapt›klar›n› anlayabilmektir. Bu da kainatt›r. Kainat›n iflleyiflini bilmek dindar bir insan için merak konusudur çünkü bu
Allah'›n yaratt›¤› bir dünyad›r". Kuflkusuz Feit düflüncesinde yaln›z de¤ildir. Geçen sene gerçeklefltirilen bir çal›flmaya göre, Amerikan bilim
adamlar›n›n % 40'› Allah inanc›na sahiptir. Bu kifliler, Allah'a sadece
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dünyadaki manevi bir güç olarak de¤il, dua edecekleri bir Yarat›c› olarak inanmaktad›rlar."77

22 N‹SAN 2000 TAR‹HL‹ NEW SCIENTIST
DERG‹S‹, DÜNYADA YARATILIfiA ‹NANAN B‹L‹M
ADAMLARININ ARTIfiINA D‹KKAT ÇEKT‹
Dünyan›n en ünlü bilim dergilerinden biri olan New Scientist'in 22
Nisan 2000'de yay›nlanan say›s›nda toplam 17 sayfa, dünyada büyük bir
h›zla yay›lan yarat›l›fl ak›m›na ayr›lm›flt›r. Özellikle Amerika'da dine yöneliflle birlikte e¤itimde evrim teorisi yerine yarat›l›fl›n okutulmas› yönünde büyük bir at›l›m gerçekleflmifltir. Ve nihayet 1999 senesinde Kansas
E¤itim Kurulu, okullarda yarat›l›fl›n da okutulmas› gerekti¤i karar›na varm›flt›. Bu uzun y›llar süren hukuki mücadelenin bir sonucuydu ve bu karar›n al›nmas›nda en büyük etken son y›llarda yarat›l›fla inanan bilimadamlar›n›n say›s›ndaki çarp›c› art›flt›.
Ayn› dergi Amerika'n›n yan›s›ra tüm dünyada bilimde yarat›l›fla dönüflü tam sayfal›k bir dünya haritas›yla tan›tm›flt›r. ‹ngiltere, Hollanda,
Rusya, Kore, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve Türkiye de dahil
olmak üzere birçok ülkede etkin
olan yarat›l›fl ak›mlar›na dikkat çekilmifltir. Özellikle Türkiye'de Harun Yahya'n›n eserlerine dikkat çekilerek, Harun Yahya için "uluslararas› bir kahraman. Kitaplar› ‹slami dünyan›n her yan›na da¤›t›l›yor" fleklinde bir aç›klama yap›lm›flt›r.
Dünyaca ünlü Newsweek dergisi 22
Nisan 2000 tarihli say›s›nda tam sayfa
yay›nlanan dünya haritas›nda yarat›l›fl
gerçe¤ine olan yönelifli vurgulam›fl ve
Türkiye'ye genifl yer vermifltir.
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u kitapta anlat›lanlar son y›llarda tüm dünyada çarp›c› bir

B

flekilde yaflanan bir gerçe¤e ikkat çekmektedir: Allah'a yönelifl. Art›k Bat› toplumlar› bir 19. yüzy›l dogmas› olan mater-

yalizmi bir kenara b›rakarak hangi dine mensup olursa olsun
Allah'a yönelmektedir. Allah bu insanlara materyalist zihniyetin birer ürünü olan fliddeti, dejenerasyonu, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n› k›sacas› her türlü zulmü en fliddetli flekilde yaflatm›flt›r. Ard›ndan bu
kifliler yaflad›klar› s›k›nt› dolu hayattan kurtulman›n tek yolunun
Allah'a yönelifl oldu¤unu fark etmifllerdir. Ve bu dönüfl genç-yafll›
birçok insan›n bir anda dine ve maneviyata yönelmesini sa¤lam›flt›r.
Ayr›ca kitap boyunca da anlat›ld›¤› gibi Allah'a yönelen bu kifliler toplumun önde gelenleridir. Her yafltan insan›n ve özellikle
gençlerin kendilerine örnek ald›klar› liderler, bilimadamlar›, sinema oyuncular› ve flark›c›lar›n Allah'a olan inançlar›n›, manevi de¤erlerin önemini vurgulamalar› çok önemlidir. Çünkü bu insanlar
milyonlara örnek olan isimlerdir. Her davran›fllar›, her konuflmalar› izlenmektedir. Örne¤in bir dünya lideri materyalist düflünceye
sahipse, ona inanan, sayg› duyan birçok kifli de materyalizmin anlam›n› bilmemesine ra¤men, onun görüfllerini destekleyip, materyalist bir bak›fl aç›s›na sahip olacakt›r. Ama ayn› lider Allah'a iman
eden, inançl› bir kifli ise -ki son y›llarda dünyan›n büyük liderleri bu
inançlar›n› dile getirmeye bafllam›flt›r- onu sevip, sayan milyonlarca insan da Allah'a imana yönelecektir. Bu nedenle özellikle Bat›'da
dünyan›n önde gelen kiflilerinin Allah'a yöneliflleri büyük önem tafl›maktad›r.
Bat›'da Allah'a yönelifl yak›n gelecekte gerçekleflecek olan bir
baflka müjdenin de habercisidir: ‹slam ahlak›n›n tüm dünyada yayg›nlaflmas›. Çünkü Allah'a yönelen insanlar›n say›s›n›n artmas› temelde ‹slam'a yönelifle bir haz›rl›kt›r. Allah bu flekilde dünyada Ku-
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ran ahlak›n›n yay›lmas› için bir ortam haz›rlamaktad›r. Nitekim bunun sonuçlar› da çarp›c› bir h›zla elde edilmektedir. Son y›llarda
dünya çap›nda yap›lan araflt›rmalar baflta Amerika olmak üzere bat›l› birçok ülkede en h›zl› büyüyen dinin ‹slam oldu¤unu ortaya
koymufltur. ‹slamiyeti kabul eden insan say›s›n›n art›fl h›z› geçti¤imiz y›llarda birçok ünlü gazetede haber olmufltur.
‹flte tüm bunlar Kuran ahlak›n›n tüm dünyaya yay›lmas›n›n ne
kadar kolay olaca¤›n› göstermektedir. Zaten tabandan bir haz›rl›k
bafllam›flt›r bile. ‹slam'›n tüm dünyada etkin din olmas›na çok az bir
zaman kalm›flt›r. Birer birer Allah'a yönelen insanlar Allah'›n "dimdik ayakta duran din"i olan ‹slam'a döneceklerdir. Nitekim Kuran'da tüm insanlar›n ‹slam'› yaflamaya uygun bir f›tratta (yap›da)
yarat›ld›klar› haber verilmifltir:
Öyleyse sen yüzünü Allah'› birleyen (bir hanif) olarak dine,
Allah'›n o f›trat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r. Allah'›n yarat›fl› için hiçbir de¤ifltirme yoktur. ‹flte
dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 30)
Bu geliflmeler tüm dünya insanlar›na bir teflvik ve Müslümanlara da bir müjde niteli¤indedir. Ayr›ca Allah'›n kullar› için seçip be¤endi¤i dinini yeryüzünde etkin k›laca¤› vaadinin yak›nlaflmas›n›n
da birer alametidir. Allah Nur Suresi'nin 55. ayetinde bu vaadini
flöyle bildirmifltir:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç
ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini
kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca bana
ibadet ederler ve bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
Allah'›n izniyle 21. yüzy›l Allah'a dönüflün artaca¤› ve Kuran
ahlak›n›n tüm dünyay› saraca¤› bir dönem olacakt›r.

Harun Yahya
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arwinizm yani evrim teorisi yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek maksad›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden

tesadüflerle olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrenin Allah taraf›ndan yarat›lm›fl oldu¤unun ortaya ç›kmas›yla, asl›nda y›k›lm›fl durumdad›r. Evreni yaratan ve en ince ayr›nt›s›na kadar düzenleyen Allah't›r. O halde
canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›lmad›klar›n›, tesadüflerin ürünü olduklar›n› savunan evrim teorisinin de do¤ru olmas› mümkün de¤ildir.
Nitekim evrim teorisini inceledi¤imizde, gerçekten bu teorinin bilimsel bulgular taraf›ndan reddedildi¤ini görürüz. Canl›l›kta var olan tasar›m, cans›z dünyadaki tasar›mdan daha da kompleks ve çarp›c›d›r. Örne¤in cans›z dünyada atomlar›n ne kadar hassas dengelerle düzenlendiklerini inceleyebiliriz, dahas› canl› dünyada bu atomlar›n ne denli karmafl›k tasar›mlarla bir araya getirildiklerini, bunlar kullan›larak yap›lan protein, enzim ve hücre gibi yap›lar›n ne denli ola¤anüstü mekanizmalar olduklar›n› gözlemleyebiliriz.
‹flte canl›l›ktaki bu ola¤anüstü tasar›m, 20. yüzy›l›n sonunda Darwinizm'i geçersiz k›lm›fl durumdad›r.
Bu konuyu di¤er baz› çal›flmalar›m›zda çok ayr›nt›l› olarak ele ald›k
ve almaya devam ediyoruz. Ancak önemi aç›s›ndan burada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na
karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda
yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerinin Allah taraf›ndan ayr› ayr› yarat›ld›klar›na
karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve
zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;
kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta,
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Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf
etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer
birer dayanaks›z b›rakm›flt›r.
Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi,
üç temel bafll›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefltirici bir etkiye sahip
oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Charles Darwin

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar›
ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden
bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›
sorulard›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk
basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya
ç›km›flt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul
etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia

Harun Yahya
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eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl›
bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane
jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,
canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u
yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler
yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n
üzerine biraz bu¤day konmufl ve
biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa
daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin
üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin geti-

Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤› olan
"cans›z madde canl›l›k oluflturabilir" iddias›n›
yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.

rip b›rakt›klar› gözle görülmeyen
larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n
bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü
Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin ola-
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rak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤›
sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür."78
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus
biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin
flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r."79
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,
Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.
Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney
düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç
organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya
ç›kacakt›.80
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in
kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.81
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20.
yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar

Alexander Oparin'in
hayat›n kökenine evrimci bir aç›klama getirmek için yürüttü¤ü
çabalar büyük bir fiyaskoyla sonuçland›.

Harun Yahya
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hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan
bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:
"Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde
sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z:
Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? "82

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda
bu denli büyük bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r.
Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün
dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bir araya getirilerek canl› bir hücre
üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken
flartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar
fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500
aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de

En son evrimci kaynaklar›n
da kabul etti¤i gibi, hayat›n
kökeni, hala evrim teorisi
için büyük bir açmazd›r.

1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›rlar.
Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA
molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik
bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m
özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.
Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü,
bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri
yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf
kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden
olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:
"Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik
asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan,
yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›
sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. "83
Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,
bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini
aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r.

Harun Yahya

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"
mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir
geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu
mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce
sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›
kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir
fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.84

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar
ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›.
Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara
dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.85
Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle
kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n
sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi, ya da daha yayg›n ismiyle NeoDarwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na
"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde
radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model
Neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir
bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her
zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.
Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.
Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

bacak

anten
gözler

a¤›z

Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak,
faydal› mutasyon örne¤i oluflturmaya çal›flt›lar. Ancak ony›llarca
süren bu çabalar›n sonucunda elde edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu. Üstte, normal bir meyve sine¤inin kafas› ve solda mutasyona u¤ram›fl di¤er bir meyve sine¤i.
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"Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.
Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol
saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir."86
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren
mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan bir
genetik olayd›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen
hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanm›fl olmad›¤›n›n en
aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün
türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe
ilerlemifltir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara
türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini hala tafl›malar›na ra¤men, bir
yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltiklerini iddia
eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l önce bafllayan Kambriyen devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda
ortaya ç›km›flt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n
aç›k bir delilidir.
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yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl
olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar›
bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu
ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:
"E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl
çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n
kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir."87

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda
hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,
eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:
"Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle
karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz."88
Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden
evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek
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Fosil kay›tlar›, evrim
teorisinin önünde
çok büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›tlar, canl› türlerinin, aralar›nda hiçbir evrimsel geçifl
formu bulunmadan,
bir anda ve eksiksiz
yap›lar›yla ortaya
ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu gerçek, türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n
ispat›d›r.

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana
gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.89
Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in
sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan
modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 45 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle
hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
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1— Australopithecus
2— Homo habilis
3— Homo erectus
4— Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord
Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar›
çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir
maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.90
‹nsan evriminin bir sonraki safhas›n› da evrimciler, "homo" yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema
hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki
‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen
hiçbir fosil kal›nt›s›
yoktur. Aksine, fosil
kay›tlar› insanlar ile
maymunlar aras›nda afl›lamaz bir s›n›r oldu¤unu göstermektedir. Bu gerçek karfl›s›nda evrimciler, gerçek d›fl›
birtak›m çizim ve
maketlere umut
ba¤lam›fllard›r. Fosil kal›nt›lar›n›n
üzerine diledikleri
maskeleri geçirir ve
hayali yar› maymun-yar› insan yüzler olufltururlar.
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oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli
savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir
gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.91
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin
atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,
Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.92
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok
modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve
Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.93
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n
geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,
Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:
"E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler."94
K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m
"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda
yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim
adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤›
sonucuna varm›flt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak
kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na
kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-
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zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a
göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de
"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:
"Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara—yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na—girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir
kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine
kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür."95
‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu
ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "nas›l görürüz" sorusuna k›saca
cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar gözde retinaya ters olarak düflerler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu
merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:
Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,
›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bile bu netli¤i her türlü imkana ra¤men sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu
anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. Bu gördü¤ünüz netlikte ve kalitedeki bir görün-
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tüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon
ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya
çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar
yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na
bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r, onbinlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktalar. Evet üç boyutlu bir televizyon
sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek
mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k,
ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da
mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n
tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldiler ve
bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdiler dese ne düflünürsünüz?
Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl
kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç
kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin ›fl›k gibi sese de
kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-
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n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,
kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir
cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin
üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik
setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.
Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net
ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu
alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,
göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r.
Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde çok daha
büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve
Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-
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dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?
Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu
zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.
Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü
seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n
da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç
santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,
gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,
O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla
aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r.
Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta
baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?...
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden
asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü
bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:
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"Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir
aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre
de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz."96
Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka
hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in
kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,
yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.
Ama Darwinistler, "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan herkes ise,
flu aç›k gerçe¤i görecektir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip
olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en
kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› da yarat›p flekillendiren
Allah't›r.

... Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi
bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n.
(Bakara Suresi, 32)
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