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Oku yu cu ya
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni,
bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da
kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne
ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise
zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her
ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes ta -
ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so -
luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır
ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru -
lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir so-
h bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki -
tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı
açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın
di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var -
dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan -
dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve
si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı
izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

Birinci Baskı: Ağustos 2003, İkinci Baskı: Kasım 2009
Üçüncü Baskı: Eylül 2010

ARAŞTIRMA
Y A Y I N C I L I K

Kayışdağı Mah. Değirmen Sk. No: 3 Ataşehir - İstanbul / Tel: (0 216) 660 00 59

Baskı: Ertem Matbaası

Nasuh Akar Mahallesi 25. Sokak No: 19 Balgat - Ankara / Tel: (0 312) 284 18 14





Ya zar Hak kın da

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok -
tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi -
ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan
Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni -
ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan
bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha -
zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la -
rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo -

ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li
eser le ri bu lun mak ta dır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı top-
lam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çev-
rilmiştir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le
eden iki pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et -

mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta -
ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl -

mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir.
Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey -

gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te -
dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re -
su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le,

in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek
tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam

ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le -
mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal

sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son
sö zü söy le me ni ye ti nin bir dua sı ola rak

kul la nıl mış tır. 
Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or -

tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya -
ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı
Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret
gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin -

de dü şün me ye sevk et mek ve
in kar cı sis tem le rin çü rük

te mel le ri ni ve sap kın
uy gu la ma la rı nı göz ler

önü ne ser mek tir.



Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -
ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran -
sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le
okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca,
Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça,
Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa (Af ri ka'da yay gın ola rak
kul la nı lı yor), Dhi ve hi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok
di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın
iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı
oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu -
bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne -
ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan
ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di -
ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil -
dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri
da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar -
şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta -
dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi -
da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da
her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni
sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem -
li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa
mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir
et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na
ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya
yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var -
sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay -
mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu -
la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri
ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise,
din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı -
nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne
da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu
hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal -
de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı,  Al lah'ın iz niy le,
21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le -
te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.
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T
ürk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı sa de ce İs lam

ale mi nin de ğil, her din den, her mil let ten ve

her dü şün ce den in sa nın kur tu lu şu ola cak,

bu bir lik tüm dün ya ya sev gi, kar deş lik, dost luk, bol luk ve

be re ket ge ti re cek tir. Tür ki ye'nin ön der li ğin de ku ru la cak

olan Türk İs lam Bir li ği, yer yü zü nün bam baş ka bir gü zel -

li ğe bü rün me si ne, bol luk ve be re ke tin müt hiş art ma sı na,

sa na tın, es te ti ğin ve bi li min çok ge liş me si ne, güç lü ve

kök lü bir me de ni ye tin in şa edil me si ne ve si le ola cak -

tır. Al lah'ın iz niy le Türk İs lam Bir li ği mu hak kak ku -

ru la cak tır. Bu, Al lah'ın tak dir et ti ği bir ka der dir. 

Türk İs lam Bir li ği'nin do ğal li de ri ise Tür ki ye

ola cak tır. Tür ki ye'nin li der li ği tüm Türk ve Müs lü man

ül ke le ri ta ra fın dan da gö nül den ka bul edil mek te ve is ten -

mek te dir. Bu nun te me lin de hem Tür ki ye'nin ta ri hi tec rü -

be si, hem de Türk Mil le ti'nin sa yı sız olay la is pat lan mış

olan gü zel ah la kı  vardır. Türk Mil le ti'nin li der ol ma sı is te -

ği as la bir ırk üs tün lü ğü dü şün ce si ne da yan ma -

mak ta dır. Ya ni, bu nun özün de "biz li der ola lım,

di ğer le ri bi ze ta bi ol sun" ve ya "biz üs tü nüz, di -

ğer ırk lar bi ze ta bi ol ma lı dır" gi bi akıl ve man -

tık dı şı, üs te lik Ku ran ah la kı na da hiç

uy gun ol ma yan bir dü şün ce yok -

tur. Söz ko nu su olan ah la ki

bir üs tün lük tür. Ya pı la cak

olan li der lik de as lın da ko -
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ru ma ya, kol la ma ya, hiz met et mek

için çi le ye ve so rum lu lu ğa ta lip ol ma

işi dir, bir tür ağa bey lik vas fı dır. 

Türk Mil le ti'nin bu ta ri hi so rum lu lu -

ğu ye ri ne ge ti re cek ol ma sı nın en önem li

de lil le rin den bi ri ise Pey gam ber Efen di miz

(sav)'in ha dis le rin de, ahir za man da İs tan bul'a ve Tür ki -

ye'ye özel lik le dik kat çe ki li yor ol ma sı dır. Pey gam be ri miz

(sav)'in ha dis le rin de ha ber ve ril di ği üze re, Hz. Meh di (as)

İs tan bul'da fa ali yet gös te re cek, da ğı nık olan Türk dev let le ri -

ni bir leş ti re rek Türk İs lam Bir li ği'ni te sis ede cek ve ya nın da

kut sal ema net ler le bir lik te or ta ya çı ka cak tır. 

HZ. MEH Dİ (AS)'IN İS TAN BUL'U MA NEN
FET HE DE CEK OL MA SI

Hz. İb ni Amr'dan ri va yet edil miş tir: Pey gam be ri miz
(sav) bu yur du ki: Ey Üm met! Al tı şey var dır ki; on lar
ol ma dan kı ya met kop maz… Al tın cı sı, 

Me di ne'nin fet hi. 

-De nil di ki: Han gi me di ne? (han gi şe hir?) 

-Bu yur du ki: Kons tan ti niy ye (İs tan bul). 

(*) Bu Kons tan ti niy ye'nin Hz Meh di (as) ta ra fın dan ya pı la cak
fet hi dir. (Kı ya met Ala met le ri, 204 Ra muz-el Eha dis,
296)

Al lah Kons tan ti niy ye'yi (İs tan bul'u) çok
sev di ği dost la rı nın eliy le (Hz. Meh di (as))
fet he de cek... On lar dan has ta lı ğı ve üzün tü yü
kal dı ra cak. (Kı ya met Ala met le ri, s.181)

Bel de ler onun (Hz. Meh di (as)'ın)
em ri ne gi rer. Al lah-u Tea la
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onun (Hz. Meh di (as)'ın) elin de Kons tan ti niy -
ye'nin (İs tan bul'un) (ma ne vi) fet hi ni mü yes ser (ko -

lay) kı lar. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-ül
Ahir Za man, s. 56)

HZ. MEH Dİ (AS) TÜRK LER ARA SIN DA 
HİZ MET VE RE CEK

Hz Meh di (as) Rum'dan, ya ni Türk ler den (çün kü, es ki den Tür -
ki ye'ye Di yar-i Rum de ni li yor du) ay rıl ma ya cak tır. (İş'afü'r-
Ra ğı bîn'den nak len, Tıl sım lar, s. 212)

Tir mi zi'de yer alan bir ha dis te "Hz. Meh di (as)'ın Arap'a ha kim
olun ca ya ka dar kı ya me tin kop ma ya ca ğın dan" (Tir mi zi, Fi -
ten:43) söz edi lir, bu ra dan Arap la rın için de çık ma ya ca ğı nı an lı yo ruz.
Çün kü Arap'a ha kim ol mak için on la rın dı şın da ol mak ge re kir. (Kı -
ya met Ala met le ri, s. 170)

Do ğu dan bir ta kım in san lar çı ka cak ve Hz. Meh di (as)'a ze min ha -
zır la ya cak lar. Hz. Meh di (as) on lar ara sın da hü küm dar ola cak -
tır. (İb ni Ma ce, Ki tab-ül Fi ten: 35 (4088) Bu ha dis do ğu da bu lu nan
ve ya do ğu dan ge len bir mil let içe ri sin de çı ka ca ğı nı gös ter mek te dir

ki - Al lahualem- bun lar o za man lar do ğu da bu lu nan, son ra -
dan Ana do lu'ya yer le şen Türk le re işa ret et mek te dir. (Kı -

ya met Ala met le ri, s. 171)

İb ni Hal dun ve Kur tu bî, Hz. Meh di (as)'ın Meş rık (Do ğu),
Ho ra san (Ha zar de ni zi nin ba tı sın da ka lan kı sım) ve Amu -

der ya (Cey hun neh ri) ta raf la rın dan (bu böl ge ler Türk -
le rin ya şa dı ğı böl ge ler dir) çı ka ca ğı nı kay det mek te -

dir ler. (Mac do nald, İs lâm'ın An sik lo pe di si,
7:478.)

12

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



Bü tün bun lar, Hz. Meh di (as)'ın yo ğun fa ali ye ti ni Türk ler içe ri sin de
yü rü te ce ği ni gös ter mek te dir. (Şa ban Dö ğen, “Meh di ve Dec cal”,
s.172)

Sey yid Ah med Hü sa med din (r.a.) İs tih raç na me'sin de Hz

Meh di (as)'ın do ğuş ye riy le il gi li şöy le de mek te dir:

"Müslümanlardan bir zat gelecek, bu zatın şerefi Kafkasya'nın en
uludağından etrafa güneşin şuaı gibi şulenisar olacaktır." (Os man
Yük sel Ser den geç ti, Ma bed siz Şe hir, Ser den geç ti Neş ri ya tı: VI, s.107)

HZ. MEH Dİ (AS) DA ĞI NIK OLAN 
TÜRK DEV LET LE Rİ Nİ BİR LEŞ Tİ RE CEK

...Ve kö şe bu cak ta be nim oğ lu ma (Hz. Meh di (as)'a) yar dım ede cek da -
ğı nık olan Türk bay rak la rı zu hur ede cek. (Gay be ti nu ma ni, s. 323) 

...Al lah ona (Hz. Meh di (as)'a) Rum'u, Dey lem'i, Sind'i, Hin dis tan'ı,
Ka bil şah'ı ve Ha zar'ı fet het ti re cek tir. (Şeyh Mu ham med b. İb ra him-i
Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni s. 274)

Pey gam be ri miz (sav)'in ha di sin de ha ber ve ril di ği ne gö re,

Hz. Meh di (as) ön ce Türk bay ra ğıy la Tür ki ye'den çı ka cak, da ha

son ra da ye şil bay rak sa hi bi olan İs lam ül ke le ri ne de ma nen ha -

kim ola cak tır. Türk İs lam Bir li ği'nin oluş ma sı na ve si le ola cak ve

bu bir li ğin ma ne vi li der li ği ni üst le ne cek tir. Konuyla ilgili hadis şu

şekildedir:

O yıl da kır mı zı bay ra ğın ve son ra ye şik bay ra ğın sa hi bi olan oğ lum
(Hz. Meh di (as)'ın) gay be ti ilan olu na cak tır. (Şeyh Mu ham med b. İb -
ra him-i Nu ma ni, Gay bet-i Nu ma ni, s. 170)
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HZ. MEH Dİ (AS)'IN YA NIN DA
KUT SAL EMA NET LER OLA CAK

Ahir za man ha dis le ri ni ak ta ran alim ler, ahir za -

man olay la rı nı ken di dö nem le rin de ki hi la fet mer kez le -

ri ni esas ala rak ak tar mış lar dır. Bu ne den le de Hz. Meh di

(as)'ın çı kış ye ri ola rak, her alim ken di za ma nı nın hi la fet mer -

ke zi olan Irak, Şam, Ku fe, Me di ne gi bi şe hir le ri be lirt miş tir. An -

cak, ahir za man olay la rı nın ger çek leş ti ği yer le il gi li ri va yet le rin or -

tak nok ta sı, bu olay la rın hep hi la fet merkezinde ger çek leş ti ği dir.

Bi lin di ği gi bi, son hi la fet mer ke zi "İs tan bul"dur. Ha li fe lik bu yüz yı -

lın baş la rın da res mi ola rak kal dı rıl mış tır ve o gün den bu ya na dün -

ya üze rin de baş ka hiç bir

ye re de ta şın ma mış tır. So -

nuç ola rak, ha len bu ma -

ne vi ün va nı ko ru yan tek

şe hir İs tan bul'dur. Pey -

gam be ri miz (sav)'in iki

san ca ğı, kı lı cı ve göm le ği

ile di ğer mu kad des ema -

net ler de İs tan bul'da Top -

ka pı Sa ra yı'nda mu ha fa za

edil mek te dir. 
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Solda, Seyf-i Nebevi.
Resulullah (sav)'in kılıcı.

Aşağıda, Peygamber Efendimiz
(sav)'in hırkası, Hırka-i Saadet.

Aşa ğı da, Pey gam ber Efen di miz (sav)'in
asa sı. Bu asa, Re su lul lah (sav)'in sa n -
ca ğı ve min be riy le bir lik te hi la fet a la -
me ti ola rak ka bul edi lir.

Harun Yahya - Adnan Oktar



Ab dul lah b. Şu re fe'den ri va yet edil di ki: "Hz.
Meh di (as)'ın be ra be rin de süs len miş bir hal de

Pey gam be ri miz (sav)'in bay ra ğı ola cak tır." (Ki -
tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diy-il Ahir Za man, s.65)

Nuaym bin Ham mad, Ebu Ca fe ri'den şöy le ri va yet et miş tir;
"Hz. Meh di (as), Pey gam be ri miz (sav)'in san ca ğı, göm le ği, kı -

lı cı, işa ret le ri, nu ru ve gü zel ifa de siy le yat sı vak tin de çı kar." (Ali
b. Sul tan Mu ham med el-Ka ri el-Ha ne fi ìRi sa le tül Meş reb el ver di fi mez he bil

Meh di)

Hz. Meh di (as), Pey gam ber Efen di miz (sav)'in bay ra ğıy la çı ka cak tır.
O bay rak di kil me miş tir, si yah ve dört kö şe li dir. Pey gam be ri miz
(sav)'in ve fa tın dan son ra hiç açıl ma mış olup, an cak Hz. Meh di (as)
ta ra fın dan açı la cak tır. (El Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-i Meh diyy-il
Mun ta zar, ss.41-42, 52, 54)

Ala met le re ge lin ce; (Hz. Meh di (as)) be ra be rin de Al lah Re su lü nün (sav)
göm le ği, kı lı cı, san ca ğı bu lu na cak tır. O san cak ki Pey gam be rin (sav) ve -
fa tın dan bu gü ne ka dar hiç açıl ma mış tır. Hz. Meh di (as)’ın zu hu ru na ka dar
da açıl ma ya cak tır. (Kı ya met Ala met le ri, s.164)

Pey gam ber (savv)'in sof tan bay ra ğı ile çı ka cak tır. O bay rak dört kö şe li
olup, di kiş siz dir ve ren gi de si yah tır. On da bir hicr (ha le) bu lu nur. O Re -
su lul lah (sav)'in ve fa tın dan be ri açıl ma mış olup Hz Meh di (as) çı kın -
ca açı la cak tır. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man,
s.23)

Ahir za man da an cak Hz. Meh di (as) ta ra fın dan açı la ca ğı bil di ri len

bu San cak'ın önem li bir özel li ği de Pey gam be ri miz (sav)'in “ve fa tın dan

bu gü ne ka dar hiç açıl ma mış” ol ma sı dır. Gü nü mü ze ka dar Os man lı İm -

pa ra tor lu ğu da da hil ol mak üze re hiç bir dev let ta ra fın dan, Pey gam ber

Efen di miz (sav)'in za tı na hür me ten açıl ma yan san cak, gö tü rül dü ğü sa -

vaş lar da ve tö ren ler de kı lı fın dan da hi çı ka rıl ma mış tır. 1400 yıl dır bu şe -

kil de mu ha fa za edi len san cak Hz. Meh di (as)'ın ge li şi ile İs lam ah la kı -

nın ha kim ola ca ğı dö nem de açıl ma yı bek le mek te dir. 
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Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen
kutsal emanetlerden biri de Hz. İbra-
him'in kullanmış olduğu rivayet edi-
len tenceredir. 

Aşağıda, Topkapı Sarayı'nda bulunan
Peygamber Efendimiz (sav)'in kılıcı
görülmektedir.

Yukarıda, Peygamber Efendimiz
(sav)'in mühürünün muhafaza edildiği
kutu görülmektedir. Topkapı Sara-
yı'nda bulunan kutsal emanetlerdendir.
Peygamber Efendimiz (sav)'in Mühr-i
Şeriflerinde üç satır halinde, "Muham-
med Resulullah" ibaresi yazılıdır. Birin-
ci satırda "Muhammed", ikinci satırda
"Resul", üçüncü satırda da "Allah" keli-
meleri yer almaktadır. 

Harun Yahya - Adnan Oktar



TÜRK İS LAM BİR Lİ Ğİ KU RUL DU ĞUN DA 

YER YÜ ZÜN DE HİÇ KAN AKI TIL MA YA CAK TIR

T
ürk İs lam Bir li ği, ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de

de tay lı ola rak an la tıl dı ğı üze re, Ku ran ah la kı nı te -

mel alan do la yı sıy la her dü şün ce den, her inanç tan,

her mil let ten in sa na kar şı şef kat le ve an la yış la yak la şan, her ke sin

hak kı nı ko ru yan, her ke si ra hat et ti ren bir hu zur ve ba rış bir li ği

ola cak tır. Türk İs lam Bir li ği bütün ça tış ma la ra, te rör ey lem le ri ne,

anar şi ye tam an la mıy la son ve re cek, Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul -

ma sıy la tüm fit ne ler so na ere cek tir. Bu gü zel bir li ğin te sis edil -

me siy le Mu se vi ler ve Hı ris ti yan lar da gü ven lik için de iba det

ede bi le cek le ri, di le dik le ri gi bi ti ca ret le ri ni ya pa cak la rı, is te dik le -

ri yer de is te dik le ri gi bi yer le şe bi le cek le ri, ken di le ri ni tam an la -

mıy la gü ven de his se de cek le ri bir or ta ma ka vu şa cak lar dır. Türk

İs lam Bir li ği'nin ku ru lu şu da tek dam la kan dö kül me den, Müs -

lü man la rın sev giy le bi ra ra ya gel me siy le, şef kat le, gü zel söz le,

akıl cı ve hik met li an la tım lar la dost lu ğun yay gın laş ma sıy la

ger çek le şe cek tir.  

Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul du ğu dö nem de tüm

ça tış ma la rın so na ere ce ği, tüm si lah -

la rın su sa ca ğı, in san la rın ba rış

ve sev gi için de ya şa ya -
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cak la rı Pey gam ber Efen di miz (sav)'in de müj de le di ği bir

ger çek tir. Pey gam be ri miz (sav), Hz. Meh di (as) dö ne -

min de yer yü zün de hiç kan dö kül me ye ce ği ni bil dir miş tir.

Hz. Meh di (as)'ın zu hur et ti ği ve Türk İs lam Bir li ği'nin ku -

rul du ğu dö nem de, yer yü zü nü kap la ya cak olan ba rış, ada -

let, gü zel lik, hu zur ve gü ven ha dis ler de şu şe kil de ha ber

ve ril miş tir:

İn san lar, bal arı la rı nın bey le ri et ra fın da top lan ma sı gi bi, Hz.
Meh di (as)'ın çev re sin de top la nır lar. (Hz. Meh di (as)) Da ha
ön ce zu lüm le do lu olan dün ya yı, ada let le dol du rur. Ada le -
ti o den li olur ki, uy ku da olan bir kim se da hi uyan dı rıl -
maz ve BİR DAM LA KAN Bİ LE AKI TIL MAZ. Dün -
ya, ade ta As r-ı Saa det dev ri ne ge ri dö ner. (El Kav lu'l
Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 29 ve 48)

Hz. Meh di (as), Pey gam ber (sav)'in yo lun da gi de cek, uyu yan
ki şi yi uyan dır ma ya cak, KAN DA AKI TIL MA YA CAK -
TIR. (Mu ham med B. Re sul Al-Hü sey ni El Ber zen ci, Kı ya -
met Ala met le ri, Pa muk Ya yın la rı, Kı ya met Ala met le ri,
s.163)

(Hz. Meh di (as)) za ma nın da ne bir kim se uy ku sun dan
uyan dı rı la cak, NE DE BİR KİM SE NİN BUR NU KA NA -
YA CAK TIR. (El Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il
Mun ta zar, s. 44)

Ona (Hz. Meh di (as)'a) bi at eden ler, (Ka be ci va rın da ki) rü -
kun ve ma kam ara sın da bi at eder ler. Uyu ya nı uyan dır -
maz, AS LA KAN DÖK MEZ LER. (El-Hey te mî, El-Kav -
lu'l Muh ta sar Fi Ala met-il Meh diyy-il Mun ta zar, s. 24)
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Bu (Emir) de (Hz. Meh di (as)) in san lar yer yü zü nü da ha ön ce zu lüm ile
dol dur duk la rı gi bi YER YÜ ZÜ NÜ ADA LET LE DOL DU RA CAK TIR.
(Sü nen-i İbn-i Ma ce, 10/348)

Zu lüm ve fısk la do lu olan DÜN YA, O (HZ. MEH Dİ (AS)) GEL DİK -
TEN SON RA ADA LET LE DO LUP TA ŞA CAK TIR. (El Kav lu'l Muh -
ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 20)

HZ. MEH Dİ (AS)'IN ZA MA NIN DA ADA LET O KA DAR BOL
OLA CAK Kİ, zor la alı nan her mal sa hi bi ne ge ri ia de edi le cek tir. (El-Kav -
lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 23)

ONUN (HZ. MEH Dİ (AS)'IN) ADA LE Tİ HER YE Rİ KAP LA YA CAK
ve in san lar ara sın da Hz. Pey gam be r (sav)’in sün net-i se niy ye si ile mu -
ame le ede cek tir. Hat ta bi ri sin den, ma la ih ti ya cı olan kim var sa ça ğır ma sı -
nı söy le ye cek, o ki şi em ri ni ye ri ne ge tir di ğin de, sa de ce bir ki şi ge le cek tir.
(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-il Meh diyy-il Mun ta zar, s. 20)

Kı ya me tin kop ma sı için za man da sa de ce bir gün den baş ka va kit kal ma mış
da ol sa Al lah be nim Ehl-i Beyt'im den bir za tı (Hz. Meh di (as)'ı) gön de re -
cek yer yü zü zu lüm le dol du ğu gi bi, O YER YÜ ZÜ NÜ ADA LET LE DOL -
DU RA CAK. (Sü nen-i Ebu Da vud, 5/92)

Hz. Meh di (as) ben den dir, yer yü zü zu lüm ve iş ken ce ile dol du ğu gi bi,
ONU DOĞ RU LUK VE ADA LET LE DOL DU RUR. (Sü ne ni-i Ebu
Da vud, 5/93)

Kap su ile dol du ğu gi bi YER YÜ ZÜ BA RIŞ LA DO LA CAK TIR. Hiç bir
kim se ara sın da bir DÜŞ MAN LIK KAL MA YA CAK TIR. VE BÜ TÜN
DÜŞ MAN LIK LAR, BO ĞUŞ MA LAR, HA SET LEŞ ME LER MU -
HAK KAK KAY BO LUP Gİ DE CEK TİR. (Sa hih-i Müs lim, 1/136) 

... Ce nab-ı Hak İs la m’ı na sıl bi zim le baş lat mış sa onun la (Hz. Meh di (as)
ile) so na er di re cek tir. Na sıl, bi zim le on lar ara la rın da ki ŞİRK VE ADA -
VET TEN (HU SU MET VE DÜŞ MAN LIK TAN) KUR TUL MUŞ VE
KALP LE Rİ NE ÜL FET (DOST LUK) VE MU HAB BET (SEV Gİ) YER -
LEŞ MİŞ SE, (HZ. MEH Dİ (AS)'IN GE Lİ Şİ İLE) Yİ NE ÖY LE OLA -
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CAK TIR. (Ahir Za man Meh di si'nin Ala met le ri, Ce la let tin Su yu ti,
s. 20)

... ONUN (HZ. MEH Dİ (AS)) DÖ NE MİN DE İYİ İN SAN LA -
RIN İYİ Lİ Ğİ AR TAR, KÖ TÜ LE RE KAR ŞI Bİ LE İYİ LİK YA PI -
LIR. (Ki tab-ul Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 17)
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M
üslümanların birlik olmaları, da-

ğılıp ayrılığa düşmemeleri Allah'ın Ku-

ran'da bildirdiği bir emridir. Tüm Müslüman-

lar dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kardeştirler. Dolayısıyla

aralarındaki yakınlığın ve dostluğun da tıpkı iki kardeş arasın-

daki gibi olması lazımdır. İki kardeş nasıl bir diğerini zorda bı-

rakmaz, ne zaman ihtiyacı olsa diğerinin yardımına koşar, nasıl

birbirine destek olur, nasıl birbirini koruyup kollarsa dünyanın

neresinde yaşarsa yaşasın tüm Müslümanların da birbirlerini öz

kardeşleri gibi sevmeleri, korumaları ve destek olmaları gerekir. 

Eğer Müslümanlar bunu yapmazlar, birbirlerini kardeşleri

gibi sevip korumaz, birlik olup dayanışma içinde olmazlarsa

Allah'ın emrine uymamış olurlar. Ki bu, hiçbir Müslümanın düş-

mek istemeyeceği bir durumdur. Allah'ı çok seven, Allah'tan çok

korkan, Allah'ın tüm emirlerine titizlikle uyan her Müslümanın,

İslam aleminin birlik olması için gayret etmesi, çaba göstermesi,

sürekli dua etmesi şarttır. 

Eğer İslam alemi güçlü, istikrarlı, müreffeh bir medeniyet

olmak, dünyaya her alanda yön vermek ve ışık tutmak istiyorsa,

birlik halinde hareket etmek zorundadır. Bu birli-

ğin yokluğu, Müslü-

"BU ZAMANDA EN 

BÜYÜK FARZ VAZİFE, 

İTTİHAD-I İSLAM'DIR"

Bediüzzaman Said Nursi
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man ülkeler arasındaki

ayrılık ve dağınıklık, İslam dünyasından or-

tak bir ses yükselmemesi, mazlum Müslüman halk-

ları da savunmasız bırakmaktadır. Filistin'de, Irak'ta, Afga-

nistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Moro'da ve daha pek

çok yerde zavallı kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ihtiyaç içinde zu-

lümden kurtarılmayı beklemektedirler. Bu masum insanların so-

rumluluğu herkesten önce, İslam dünyasının üzerindedir. Müs-

lümanlar, Peygamberimiz (sav)'in "Müslüman, Müslümana zul-

metmez ve onu tehlikede bırakmaz" sözünü hatırlarından çıkarma-

malıdırlar.

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Hazretleri de hayatı bo-

yunca Müslüman aleminin birlik olması için fikren mücadele et-

miş, bu birliğin sağlanmasının önemi hakkında Müslümanların

bilinçlenmesini sağlamıştır. "Bu zamanda en büyük farz vazife, İtti-

had-ı İslam'dır..." diyen Bediüzzaman Hazretleri, İslam aleminin

birliği için gayret göstermenin önemini en hikmetli şekilde ifade

etmiştir. Risale-i Nur'da da Müslümanların birbirlerini sevmele-

ri, desteklemeleri, tesanüd içinde olmaları, birbirlerini koruyup

kollamaları üzerinde sıkça duran Üstad Hazretleri, hep birleşti-

rici ve uzlaştırıcı olmuştur. 
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Günümüzde de tüm Müslümanların Bediüzzaman Hazretle-

ri'nin bu üslubunu örnek almaları, İslam aleminin birleşmesi için

gösterdiği azmi ve coşkuyu çok daha fazlasıyla yaşamaları, kimse-

nin kendilerini bu konuda gevşekliğe düşürmesine izin vermeme-

leri son derece önemlidir. Unutulmamalıdır ki, Müslümanların

birlik olması Allah'ın bir emridir ve Allah'ın dilemesiyle muhak-

kak gerçekleşecektir. Bediüzzaman Hazretleri'nin müjdelediği gi-

bi, "Bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz alemini (yer ile gök arasın-

daki alemi) bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtı-

nalarını teskin eder (dindirir) ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin

numunesini (örneğini) ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden kadir-

i zülcelal (herşeye muktedir olan Yüce Allah) Hz. Mehdi (as) ile de, alem-

i İslam’ın (İslam aleminin) zulümatını (zulüm devrini, karanlığını) dağı-

tabilir. Ve va’detmiştir vaadini elbette yapacaktır." (Mektubat, s. 411-

412) Ve Allah'ın izniyle bu, İslam aleminin muhakkak birlik olaca-

ğının, kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf bağlayacağının, Allah

yolunda birbirlerinin gerçek kardeşleri olarak hareket edecekleri-

nin ve dünyanın dört bir yanında Kuran ahlakının yaşanmasına

vesile olacaklarının da müjdesidir.

Üstad Said Nursi, Hutbe-i Şamiye'de İslam Birliği'ni şu şekil-

de tarif eder:

Tarîk-ı Muhammedî (asm) (Hz. Muhammed (sav)’in yolu), şüphe ve
hileden münezzeh olduğundan, şüphe ve hileyi ima eden gizlemekten de
müstağnîdir (ihtiyaç duymayandır). Hem de o derece azîm (büyük) ve
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geniş ve muhit (her şeyi kuşatan) bir hakikat (gerçek), bahusus (özel-
likle) bu zaman ehline karşı hiçbir cihetle (sebeple) saklanmaz. Bahr-ı
umman (Okyanus) nasıl bir destide (Testide) saklanacak! Tekraren
söylüyorum ki, ittihad-ı islâm (İslam Birliği) hakikatında (gerçeğin-
de) olan ittihad-ı Muhammedînin (Hz. Muhammed (sav)'e tabi olan-
ların birliğinin) cihetü'l-vahdeti (birlik yönü) tevhid-i İlâhîdir
(Allah’ın birliğine iman ve ondan başka ilah olmadığını tasdik etmek-
tir). Peyman (büyük yemin) ve yemini de îmandır. Müntesibîni (In-
tisab edenleri, girenleri), umum (tüm) müminlerdir. Nizamnâmesi
(tüzük metni), sünen-i Ahmediyedir (asm) (Peygamber (sav)'in sün-
netidir). Kânunu (yasası), evâmir (emirleri, kanunları) ve nevâhi-i
şer'iyedir (Kuran ahlakında yasaklanan şeylerdir). BU İTTİHAT
(BİRLİK) ÂDETTEN (GELENEKTEN, ALIŞKANLIKTAN) DE-
ĞİL, İBÂDETTİR. (Hutbe-i Şamiye, Sâdâ-yı Hakikat, s. 94)

Bediüzzaman Hazretleri bu sözüyle Müslümanların hangi

değerleri temel alarak birlik oluşturacaklarını açık ve net olarak

tarif etmiştir:

•   Bir olan Allah'a iman eden,

• Hz. Muhammed (sav)'e tabi olmuş,

• Kuran'ı ve sünneti rehber edinmiş

tüm Müslümanlar birbirinin karde-

şidir ve birlik halinde hareket

etmekle yükümlüdürler. 

Farklı ülkelerde yaşa-

maları, farklı ırklara men-

sup olmaları, farklı kül-

türleri olması, farklı an-

layış veya uygulamala-

ra sahip olmaları kar-

deş olmalarına, birlik

içinde olmalarına
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hiçbir şekilde engel değildir. Tam tersine bu özelliklerin her biri

Allah'ın yaratmasındaki bir güzellik, bir nimet, Müslümanlar

için bir zenginliktir. Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi Müslü-

manlar, Türk İslam Birliği'nin oluşmasını güzel bir temenni, iyi

bir gelenek veya siyasi bir gereklilik gibi görmemeli, birlik olma-

nın farz olan bir ibadet olduğu gerçeğini unutmamalıdırlar. 

Bediüzzaman Hazretleri, Müslümanların bu farzı yerine ge-

tirmekte bir çekince veya tereddüt içinde olmamaları gerektiğine

de dikkat çekmiş ve "en büyük farz vazife" olan İslam Birliği'nin

sağlanması için gayret etmenin vicdanına uyan her Müslümanın

üzerinde sorumluluk olduğunu söylemiştir:

İhfa (gizlenmek), havf (korkmak) riyâdandır (gösteriştendir, iki yüz-
lülüktendir). Farzda riyâ (gösteriş, iki yüzlülük) yoktur. Bu zamanın
en büyük farz vazîfesi (görevi), ittihad-ı islâmdır (islam birliğidir). İt-
tihadın (birliğin) hedef ve maksadı; o kadar uzun, münşaib (kollara
ayrılmış), muhit (her şeyi kuşatan), merâkiz (karar yerleri) ve maâ-
bid-i islâmiyeyi (islamın ibadet yerlerini) birbirine rabtetti-
ren (bağlayan) bir silsile-i nuraniyi (nurani silsile, soy)
ihtizaza getirmekle (harekete geçmekle) onun-
la merbut (bağlanmış) olanları ikaz
(uyarma) ve tarîk-ı terakkiye (yük-
selme, ilerleme yoluna) bir hâhiş
(istek) ve emr-i vicdanî (vic-
dani emir) ile sevk etmektir.
(Hutbe-i Şamiye, Sâdâ-yı
Hakikat, s. 94)

Bediüzzaman'ın da

ifade ettiği gibi her

Müslüman, İslam

aleminin birliği için
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elinden gelen tüm imkanları seferber etmeli, şevkle, azimle ve coş-

kuyla bu yolda çaba göstermeli, bu kutlu birliğin sağlanması için

tüm Müslümanları da harekete geçirmelidir. 

Bediüzzaman'ın Türk İslam Birliği'ni anlatırken önemle üzerin-

de durduğu bir diğer husus da bu birliğin bir sevgi, dostluk ve gö-

nül birliği olduğu gerçeğidir. Müslümanlar ilimle, sevgiyle, güzel

sözle bu birliğin zaruri olduğunu tüm insanlara anlatmakla yüküm-

lüdürler. İman gücüne, Allah sevgisine, Kuran ahlakına ve Peygam-

berimiz (sav)'in sünnetine dayanmadan böyle bir girişimde bulun-

manın ise hiçbir manası yoktur. Zira Allah böyle bir harekete asla ba-

şarı vermez. Samimiyetle, Allah sevgisiyle, iman coşkusuyla, Ku-

ran'ın ve hadislerin sunduğu güzel ahlakın rehberliğiyle hareket

edenler ise Allah'ın izniyle bu yolda muhakkak başarılı olacaklardır. 

Bu ittihadın (birliğin) meşrebi (yolu) muhabbettir (sevgi beslemektir).
Husumet (düşmanlık) ise, cehalet (bilgisizlik) ve zaruret (ister istemez)
nifakadır (iki yüzlülüktür). Gayr-ı Müslimler (Müslüman olmayanlar)
emin olsunlar ki, bu ittihadımız (birliğimiz), bu üç sıfata (vasfa) hücum-
dur (karşıdır). Gayr-ı Müslime (Müslüman olmayana) karşı hareketimiz
iknâdır (razı etmektir). Zira onları medenî (faziletli, terbiyeli) biliriz. Ve
İslâmiyeti mahbup (sevilen, sevgili) ve ulvî (yüce) göstermektir. Zira
(Çünkü) onları munsif (insaflı) zannediyoruz. Lâübaliler iyi bilsinler ki,
dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebîye (yabancıya) sevdiremezler. Zira
mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve
bu ittihada (birliğe) tahkik (araştırma) ile dahil olanlar, onları taklit edip
çıkmazlar. İttihad-ı Muhammedî (Hz. Muhammed (sav)'e tabi olanların
birliği) olan ittihad-ı islâmın (İslam Birliği'nin) efkâr (fikirler) ve meslek
ve hakikatini (gerçeğini) efkâr-ı umumiyeye (halkın fikirlerine) arz ederiz.
Kimin bir itirazı varsa etsin, cevaba hazırız. (Hutbe-i Şamiye, Sâdâ-yı Ha-
kikat, s. 94)

Türk İslam Birliği, Bediüzzaman Hazretleri'nin hikmetle açıkla-

dığı gibi gayri Müslimlerin de koruyucusu ve kollayıcısı olacaktır.
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Kitabın ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak açık-

landığı üzere, İslam ahlakı farklı dinden ve inanış-

tan olan insanlara karşı şefkatle ve merhametle

yaklaşmayı gerekli kılar. Müslüman güzel sözle,

hikmetle, akılcı ve nezih bir üslupla İslam'ı tebliğ

eder, insanları kötülükten alıkoyup iyiliğin yayılması için

gayret eder, ama tüm bunları yaparken "dinde zorlama

ve baskı olmadığının" bilincindedir. İslam ahlakının ya-

şandığı bir ortamda herkes dinini dilediği gibi yaşa-

makta, ibadetlerini dilediği gibi yerine getirmekte,

düşüncelerini ifade etmekte özgürdür. Türk İslam

Birliği de İslam ahlakının bu gereklerinin gerçek

bir uygulayıcısı olarak, demokrat, insan haklarına de-

ğer veren, ifade özgürlüğünün hakim olduğu,

Musevilerin, Hıristiyanların, her inançtan insanın

ve inançsız veya ateist olanların haklarının tam

olarak korunduğu, herkesin birinci sınıf insan

muamelesi gördüğü bir yapıya sahip ola-

caktır. 

Bediüzzaman Hazretleri'nin ittihad-ı

İslam konusunda önemle üzerinde durdu-

ğu bir husus ise bu kutlu birliğin Hz. Mehdi

(as) vesilesiyle, o mübarek zatın öncülüğünde

gerçekleşecek olduğudur. Hz. Mehdi (as)'ın Türk

ve İslam aleminin birleşmesini sağlayacağı ha-

dislerde de bildirilen bir gerçektir. Said Nursi

Hazretleri ise bu gerçeği şöyle açıklar: 

Üçüncü vazifesi: ... O ZAT (Hz. Mehdi
(as)) BÜTÜN EHL-İ İMANIN (iman eden-
lerin) MANEVİ YARDIMLARIYLA ve          
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İTTİHAD-I İSLAM’IN MUAVE-
NETİYLE (İslam Birliği'nin yardımlaş-

masıyla) ve BÜTÜN ULEMA VE EVLİYANIN (alimle-
rin ve velilerin) ve bilhassa AL-İ BEYT’İN NESLİNDEN (Peygambe-
rimiz (sav)'in soyundan) HER ASIRDA KUVVETLİ VE KESRETLİ
(çok sayıda) BULUNAN MİLYONLAR FEDAKAR SEYYİDLERİN
İLTİHAKLARIYLA (Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin ka-
tılımlarıyla O VAZİFE-İ UZMAYI (büyük görevi) YAPMAYA ÇALI-
ŞIR. (Emirdağ Lahikası, s. 260)

Bediüzzaman'ın bu sözünden açıkça anlaşıldığı üzere, Hz.

Mehdi (as)'ın yerine getireceği üç vazifeden biri, tüm Müslümanla-

rı birleştirerek Türk İslam Birliği'ni tesis etmektir. Buna göre, Hz.

Mehdi (as) Kuran ahlakının göz ardı edildiği bir dönemde, insanla-

30

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



31

Harun Yahya - Adnan Oktar

rın yeniden din ahlakına yönelmesine vesile olacak, Türk İslam Bir-

liği'ni kuracak ve bu büyük görevlerinde kendisine destekçi olan

pek çok salih insan bulunacaktır. Bediüzzaman, Hz. Mehdi (as)'ın

üçüncü görevini çok önemli ve geniş kitlelerin desteğiyle gerçekleş-

tireceğini bildirmiştir. Bediüzzaman "BÜTÜN EHL-İ İMANIN

MANEVİ YARDIMLARIYLA" sözleriyle, "TÜM MÜSLÜMAN-

LARIN" ittifak halinde oluşturacakları birliğin Hz. Mehdi (as)'ın bu

görevdeki yardımcıları olacağını bildirmiştir. Hz. Mehdi (as) ve yar-

dımcıları güçlerini Allah sevgisinden, iman coşkusundan alan cesur

insanlar olacaktır. İmanlarının nuru tüm dünyanın aydınlanmasına

vesile olacaktır. Tüm Müslümanların dahil olacağı böyle geniş çap-

ta bir ittifakın desteği, Bediüzzaman'ın döneminde gerçekleşmiş de-

ğildir. Bediüzzaman'ın da müjdelediği gibi, bu geniş kitlenin

manevi yardımları, ancak içinde bulunduğumuz ahir zamanda Hz.

Mehdi (as) ile birlikte oluşacak ve onun üçüncü görevinin gerçek-

leştirilmesinde büyük bir rol oynayacaktır.
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Ol duk ça ge niş bir coğ raf ya yı ve yak la şık 1.5 mil -

yar Müs lü ma nı kap sa yan İs lam dün ya sı nın te mel ih -

ti yaç la rın dan bi ri olan "Türk İs lam Bir li ği"ni ele al dı -

ğı mız bu ki ta bı mız da, böy le bir bir lik oluş tu rul ma sı -

nın ge rek li li ği ve aci li ye ti üze rin de du ra ca ğız. 

Bu gün İs lam dün ya sı nın du ru mu de ğer len di ril -

di ğin de ilk dik ka ti çe ke cek özel lik ler den bi ri si, Müs -

lü man la rın ken di ara la rın da ki par ça lan mış lı ğı ola -

cak tır. Ki mi İs lam ül ke le ri ara sın da de rin an laş maz lık

ve ih ti laf lar var dır. Hat ta ya kın geç miş te, İran-Irak

Sa va şı, Irak'ın Ku veyt'i iş ga li, Pa kis tan-Bang la deş Sa -

va şı gi bi Müs lü man ül ke ler ara sın da ge çen sa vaş lar

ya şan mış tır. Müs lü man ül ke ler de ço ğun luk la et nik

ve si ya si so run lar ne de niy le ya şa nan iç sa vaş ve ça tış -

ma lar da -ör ne ğin Af ga nis tan'da, Ye men'de, Lüb -

nan'da, Irak'ta ve ya Ce za yir'de ol du ğu gi bi- İs lam

dün ya sı nın, ol ma sı ge rek ti ği gi bi ol ma dı ğı nı gös ter -

mek te dir. Öte yan dan İs lam dün ya sı nın dört bir ya -

nın da bir bi rin den son de re ce fark lı di ni yo rum lar, gö -

rüş ler ve mo del ler ha kim dir. Ne yin ger çek ten İs lam'a

uy gun ne yin de ay kı rı ol du ğu nu be lir le ye cek, bu ko -

nu da dün ya Müs lü man la rı nın ge ne li ne yön ve re cek,

on la rı uz laş tı ra bi le cek mer ke zi bir oto ri te yok tur. Ka -

to lik le rin Va ti kan'ı, Or to doks Hı ris ti yan la rın Pat rik -

ha ne le ri var dır, ama İs lam dün ya sın da di ni bir bir lik

ve mer kez bu lun ma mak ta dır. 
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Oy sa İs lam ah la kı nın özün de bir lik var dır. Pey -

gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in ve fa tı nın ar dın -

dan, İs lam dün ya sı nın  hep bir li de ri ol muş, bu ma kam

Müs lü man la rın di ni ko nu lar da ki yol gös te ri ci si ol muş -

tur. 

Gü nü müz de de İs lam dün ya sı nın tü mü ne yol gös -

te re cek çağ daş bir mer ke zi oto ri te ku ru la bi lir. De mok -

ra tik esas la ra ve hu ku kun üs tün lü ğü pren si bi ne da ya -

nan mer ke zi bir İs la mi oto ri te nin ve bir Türk İs lam Bir -

li ği'nin ku rul ma sı İs lam dün ya sı nın mev cut so run la rı -

nın gi de ril me sin de çok önem li bir adım ola cak tır. 

Ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de de tay lı ola rak ele

ala ca ğı mız gi bi, söz ko nu su Türk İs lam Bir li ği;

1) Ku ran ah la kı nın ge re ği olan sev gi, şef kat, kar -

deş lik ve mer ha me te da ya lı bir an la yı şa sa hip ol ma lı,

tüm in san la rı ko ru yup kol la ma yı amaç edin me li, tüm

in san la ra son de re ce ka li te li ve mü ref feh bir ya şam

stan dar tı sun ma lı dır.

2) De mok rat ve la ik bir ya pı ya sa hip ol ma lı, Türk

İs lam dün ya sı nı ma ne vi bir li der li ğin ön cü lü ğün de bi -

ra ra ya ge ti rir ken, tüm dev let le rin üni ter ya pı sı nı mu ha -

fa za et ti ği bir gö nül bir li ği in şa et me li dir.

3) İs lam dün ya sı nın tü mü ne hi tap ede bil me li, do -

la yı sıy la en te mel İs la mi de ğer le re ve esas la ra da yan -

ma lı, be lir li bir mez he bin ve ya ta ri ka tın tem sil ci si ol -

ma ma lı dır.

4) İn san hak la rı na, de mok ra si ye, ser best gi ri şim -

ci li ğe des tek ver me li, İs lam dün ya sı nın eko no mik, kül -

tü rel ve bi lim sel yön den kal kın ma sı nı te mel he def ola -

rak be lir le me li dir. 
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5) Di ğer

ül ke ler ve me -

de ni yet ler le son de -

re ce ba rış çıl ve

uyum lu iliş ki ler kur -

ma lı, kit le im ha si lah la -

rı nın kon tro lü, te rö rizm,

ulus la ra ra sı suç, çev re gi bi

ko nu lar da ulus la ra ra sı top -

lu luk ve Bir leş miş Mil let ler ile

iş bir li ği yap ma lı dır.

6) İs lam dün ya sın da ki azın -

lık la rın (ör ne ğin Ya hu di ve Hı -

ris ti yan la rın) ve İs lam ül ke le ri -

ne ge len ya ban cı la rın hak la rı -

nın ko run ma sı, ken di le ri ne gü -

ven lik sağ lan ma sı ve say gı

gös te ril me si gi bi ko nu la rı ön -

ce lik li ola rak ele al ma lı, her

din den, her dü şün ce den in sa -

na sev gi ve şef kat le yak laş ma -

lı dır. 

7) Fi lis tin, Keş mir, Mo ro gi bi,

Müs lü man lar ile Müs lü man ol ma yan halk la rı kar şı kar şı ya

ge ti ren so run la ra; adil ve ba rış çıl çö züm ler ge ti ril me si ne

önem ver me li dir. Hem Müs lü man la rın hak la rı nı sa vun ma lı

hem de söz ko nu su so run la rın, İs lam dün ya sın da ki ba zı ra -

di kal un sur lar ta ra fın dan çö züm süz lü ğe itil me si ne ma ni ol -

ma lı dır.

İs lam dün ya sı nın böy le si ne akıl cı, sağ du yu lu ve adil
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bir li der li ğe ka vuş ma sı, hem bu gün pek çok so run la kar şı kar şı -

ya bu lu nan 1.5 mil yar Müs lü man için, hem de dün ya nın tüm di -

ğer in san la rı için çok ha yır lı ola cak tır. Ku ran ah la kı na da ya lı ola -

rak ku ru la cak bir Türk İs lam Bir li ği, tüm dün ya nın ada let ve gü -

ven lik bul ma sı na, Ku ran ah la kı nın ge tir di ği ta vır mü kem me li ği

sa ye sin de hu zu run yer leş me si ne ara cı ola cak tır. Müs lü man lar,

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in dev rin den bu ya na, in -

san lı ğa; akıl, bi lim, dü şün ce, sa nat, kül tür, me de ni yet gi bi alan -

lar da ön cü lük et miş, "in san la rın hay rı"na dev eser ler or ta ya koy -

muş lar dır. 

Av ru pa Or ta çağ'ın ka ran lı ğın da iken, dün ya ya bi li mi, akıl -

cı lı ğı, tıb bı, sa na tı, te miz li ği ve di ğer pek çok has le ti Müs lü man -

lar öğ ret miş tir. Ku ran'ın nu run dan ve hik me tin den kay nak la -

nan bu İs la mi yük se li şi tek rar baş lat mak için, geç miş te

ol du ğu gi bi bu gün de Müs lü man la rın Ku ran ah la kı -

nı ve Pey gam ber Efen di miz (sav)'in sün ne ti ni

te mel alan bir yol gös te ri ci li ğe ih ti yaç la rı

var dır. 

Bu pro je na sıl

ha ya ta ge çi ri le bi -

lir? Bu so ru yu

iler le yen bö -

lüm ler de in -

ce le  ye ce ğiz.

An cak, da ha

ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, bu ko -

nu da tüm Türk İs lam ül ke le ri -

nin ya nın da Tür ki ye'ye bü yük

bir rol düş tü ğü nü tek rar ha tır lat -

mak ge re kir. Çün kü Tür ki ye, hem
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ta ri hi ve sos yo lo jik alt ya pı sı nın ge re ği ola rak hem de Pey -

gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis le rin de müj de le di ği gi bi,

için de bu lun du ğu muz ahir za man da çok önem li so rum lu -

luk lar üst le ne cek tir. Bu önem li so rum lu luk la rı nın ba şın da

Türk İs lam dün ya sı nın bir leş me si için ön cü lük et mek var -

dır. Unut ma mak ge re kir ki Tür ki ye, sö zü nü et ti ği miz ma na -

da bir Türk İs lam Bir li ği'ni kur muş ve 5 yüz yıl dan uzun bir

sü re ba şa rıy la ida re et miş olan Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun

mi ras çı sı dır. Bu so rum lu lu ğu tek rar üst le ne bi le cek bir top -

lum sal alt ya pı ya ve dev let ge le ne ği ne sa hip tir. Da ha sı Tür -

ki ye, İs lam dün ya sı nın Ba tı ile iliş ki le ri en ge liş miş ül ke si dir

ki, bu Ba tı ile İs lam dün ya sın da ki so run la rın çö zü mün de

ara bu lu cu luk ya pa bil me si ne ola nak sağ lar. Tür ki ye'nin ta -

rih sel ola rak anlayışlı ve mu te dil ol ma sı; Tür ki ye'nin İs lam

dün ya sın da dün ya Müs lü man la rı nın bü yük ço ğun lu ğu nun

iz le di ği Eh li Sün net inan cı nı tem sil et me si de, onu Türk İs -

lam Bir li ği'ne ön der lik et me ye aday kı lan önem li bir va sıf tır. 
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Mede ni yet ler ara sı bir ça tış ma yı ön gö ren le -
rin, yer yü zün de da ha çok kan dö kül me si ne
ve da ha çok ka yıp lar ve ril me si ne ne den ola -
cak la rı açık tır. Türk İs lam Bir li ği'nin oluş tu -
rul ma sı, ça tış ma ta raf tar la rı nın önün de ki en

önem li en gel ler den bi ri ola cak tır. 
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SAYIN AD NAN OK TAR'IN
ART TV (UŞAK) RÖ POR TA JI, 

19 Ağus tos 2008

Uşak Art TV: Ho cam bu söz le ri niz den an la şı lı yor

ki, Tür ki ye'nin İs lam Bir li ği ko nu sun da özel lik le si zin eser -

le ri ni zin ba zı la rın da da ben bun la rı oku dum. Türk İs lam Bir -

li ği ne önem ve ri yor su nuz. Önem si yor su nuz. Bu nu bi raz aç -

mak ge re kir se, İs lam Bir li ği'ni vur gu la yan söz le ri niz var. Türk

İs lam Bir li ği'ni vur gu la yan söz le ri niz var.

Ad nan Ok tar: Evet

Uşak Art TV: Tür ki ye'de Türk, Laz, Çer kez hep si bir bü -

tün dür di ye söz le ri niz var. Bu nu is ter se niz bi raz aça lım.

Ve Tür ki ye'de Müs lü man lar, özel lik le Müs lü man ale -

min de Tür ki ye'nin öne mi ni çok iyi bir şe -

kil de, kav ra ma ya baş la dı lar, si zin

bu ko nu da ki gö rüş le ri niz ne dir?

Türk İs lam Bir li ği'nin öne mi,

ger çek ten fev ka la de bir du ru -

ma ge le cek mi siz ce?

Ad nan Ok tar: Pey gam -

ber Efen di miz (sav) ahir za -

man ha dis le ri ni hep Tür ki -

ye üze rin den açık la -

mış tır. Hep İs tan -
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bul ve Tür ki ye. Ve Türk

Mil le ti'nin ön cü ola ca ğı nı an la tan ri -

va yet le ri var. Ya ni Meh di lik ola yın da da

hep Türk lük ten bah se di lir. Türk Mil le ti mü ba rek

ve ne cip bir mil le tir. İs lam'ın hep bay rak tar lı ğı nı yap -

mış tır. Bir ke re kah ra man dır, yi ğit tir de li kan lı bir mil let tir.

Mert tir, sö zün de du rur. Or du mu zun özel li ğin de de bu nu gö -

re bi lir si niz. Gi din yurt dı şın da han gi ül ke ye gi der se niz gi din,

Türk as ke ri den di mi bir du rur lar şöy le, bir sev gi, bir mu hab -

bet, "aman on lar gel sin hep si git sin ama Türk as ke ri gel sin"

der ler. Me se la So ma li'ye gi din, "hep si git sin Türk as ke ri gel -

sin" der ler. Af ga nis tan'a gi din Türk as ke ri ni ku cak lar lar. Ni ye?

Çün kü mert tir dü rüst tür. Şef kat li dir, 

Uşak Art TV: İman lı dır. 

Ad nan Ok tar: İman lı dır, Al lah'tan kor kar, akıl cı ha re ket

eder, ma kul dür, iş te böy le bir mil le te Al lah İs lam'ın bay rak tar -

lı ğı nı na sip edi yor. İs lam ah la kı nı yay ma gö re vi ni, böy le bir

mil le te ver miş olu yor Al lah in şa Al lah. Os man lı dö ne min de de

bu böy ley di ya ni Türk de yin ce, Türk'üm di yen her kes Türk'tür.

Ona ba kar sanız ben me se la sey yi dim Pey gam ber Efen di miz

(sav)'in nes lin de nim, ama ha lis kan Türk'üm. Ha lis Türk. Çün kü

Al lah bu mil le ti, Tür k'üm di yen her ke si bir ma ne vi him met al tı -

na al mış san ki, böy le bir ör nek ah lak, ör nek İs lam'ı ya şa -

yan bir mil let, me se la şu an so run İs lam ale min de her -

ke se so run. "En gü zel İs lam'ı kim ya şı yor?" de -

yin. Tür ki ye di ye cek ler dir. En ma kul en tu -

tar lı, en adil, ak lı ba şın da ya şa yan

Türk' ler dir. En te miz,
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ter te miz ler dir. Onun

için it ti fak var, ya ni Tür ki ye ön der

ol sun di yor lar bü tün, Türk ale mi de İs lam

ale mi de bu nu söy lü yor. Za ten Türk ale mi nin bü -

yük bir bö lü mü, Müs lü man dır, ama Hı ris ti yan da bi -

zim kar de şi miz dir. Mu se vi de bi zim kar de şi miz dir. Er me -

ni si de efen dim Gür cü sü de hep si bi zim kar de şi miz dir. Çün -

kü Os man lı mil let ler top lu lu ğu içe ri sin de bun lar hep bi zim

bağ rı mı za bas tı ğı mız, Os man lı'ya Türk'lü ğe hiz met et miş, in -

san lar dır. İs lam'a, Ku ran'a hiz met et miş in san lar dır. Me se la

en de ğer li us ta lar, sa nat çı lar hep Er me ni' ler den çık mış tır.

Rum'lar dan çık mış tır. Ya hu di bi lim adam la rı, Ya hu di sa nat çı -

lar, Mu se vi sa nat çı lar, Çok bü yük hiz met ler ver miş ler, sa ray -

lar da gö rev al mış lar dır. Son ra dan böy le bir fit ne çı ka rıl mış tır.

Irk çı lık fit ne siy le on lar la san ki böy le bir kin leş me kav ga var -

mış gi bi, ma son lar böy le kah pe ce bir oyun oy na mış lar dır.

San ki böy le bir Rum de nin ce, Er me ni de nin ce, hat ta in san la -

rın ka fa sı na otur muş tur böy le. Me se la o ter te miz in san lar

maz lum in san lar Ru m'um de me ye Er me ni' yim de me ye çe ki nir

ha le ge tir miş ler on la rı, Mu se vi'yim de me ye çe ki nir ha le ge tir -

miş ler. İş te bu bir ma so nik oyun. Hal bu ki Eh li Ki tap bi zim kar -

deş le ri miz bun lar. Bun lar Hz. İb ra him'i se ver. Hz. İs ma il'i se -

ver. Hz. İs hak'ı,  Hz. Ya kup'u se ver. Tek Al lah'a ina nır. Ay nı

pey gam ber le ri se ve riz. Ay nı me lek le re kar şı sev gi miz var.

Ve hep si hak din le rin es ki şe kil le ri dir. Es ki hak din ler dir.

Ta bi İs lam di ni son hak din dir in şa Al lah. Ama on -

lar da Eh li Ki tap tır. Al lah on la rı Ku ran'da Eh -

li Ki tap ola rak be lir ti yor. Onun için bu

40

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



kin, ada vet, düş man lık hep si kal ka -

cak. Irk çı lık be la sı, kav mi yet çi lik be la sı, ne

ge rek? Tür ki ye bir ağa bey lik yap sa ola ya bir el

at sa, ta ma men or ta lık ya tı şır. Onun için Türk İs lam Bir -

li ği çok, çok, çok acil bir gö rev. Yaş lı baş lı in san lar bin ler -

ce in san öl dü Gür cis tan'da. Ya zık gü nah de ğil mi? 

Tür ki ye'nin bir gün bi le ge cik me si ve bal al tın da bı ra kır.

He men ha re ket edil me si ge re ki yor. Bu nu tek lif et sin Tür ki ye,

eğer bir ki şi iti raz eder se ba na ge lip söy le sin ler. Ya ni Su ri -

ye'ye gi dip tek lif edin Tür ki ye ile bir le şin di ye, Su ri ye iki gün

dü şün mez. Azer bay can'a tek lif edin, za ten on lar ken di le ri

tek lif edi yor. Azer bay can ken di si is ti yor. "Tür ki ye ile bir le şe -

lim" di ye de fa lar ca söy le di ler. "İki dev let bir mil let ola rak bir -

le şe lim" de di ler. Onun için bu nun res mi ağız dan söy len me si

ge re ki yor. Ama res mi ağız dan söy len me si için de ta ban dan

hü kü me te ta lep te bu lu nul ma sı la zım. Ya ni, "böy le bir şey is ti -

yo ruz." şek lin de bir ta lep te bu lun ma sı la zım, ama bu nun çok

ıs rar lı söy len me si la zım ki hü kü met bir güç bul sun. Ha re ke te

geç sin bu çok önem li dir. Ya ni va kıf lar olur, der nek ler olur

halk, bü tün Müs lü man kar deş le ri miz, bü tün Türk Mil le ti ola -

rak bu nun üs tün de çok dur ma mız la zım. İl la ki Türk İs lam Bir -

li ği, Türk İs lam Bir li ği'nin li de ri ola rak in şa Al lah Av ru pa Bir -

li ği ne gi re lim. Li der ola rak gir mek bi ze ya kı şır. Ve Av ru pa'yı

da kal kın dı ra lım. Ame ri ka'yı da kal kın dı ra lım. Rus ya'yı da

kal kın dı ra lım. Bü tün dün ya yı zen gin ede lim. Tür ki -

ye'nin mis yo nu bu dün ya yı zen gin et mek, güç len -

dir mek, ba rı şı te sis et mek, hu zur ge tir mek

ya ni bi zim ırk çı lık id dia mız yok Türk

mil le ti ola rak. 
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Son ola rak be lirt mek ge re kir ki, bu ki tap ta ele alı nan

çö züm le rin ive di lik le ha ya ta ge çi ril me si son de re ce önem -

li dir. Çün kü ba zı çev re ler, İs lam dün ya sı ile Ba tı ara sın da bir

"me de ni yet ler ça tış ma sı" ya şan ma sı için her ge çen gün da ha

da faz la kış kırt ma da bu lun mak ta dır. Türk İs lam Bir li ği'nin

ku rul ma sı ile bir lik te bu teh li ke ta ma men or ta dan kal ka cak -

tır. Ta rih te ya şa nan tec rü be ler açık ça gös ter mek te dir ki,

fark lı me de ni yet le rin bi ra ra da ya şa ma sı, as lın da çok gü zel

bir zen gin lik ve ni met tir. Fark lı kül tür le ri bi ra ra da ba rın dı -

ran bir dev let, bün ye sin de fark lı lık lar ol du ğu için de ğil, bu

fark lı lık la rı ida re ediş -ya da ede me yiş- tar zı ne de niy le so -

run lar la kar şı laş mak ta dır. Ya da yan ya na ge len me de ni yet -

ler, bir bir le ri ne kar şı şefkatli olup ol ma ma la rı na, ken di iç le -

rin de ki radikal ve katı un sur la rı kon trol al tı na alıp ala ma ma -

la rı na gö re, ça tış ma ve ya ba rış ve iş bir li ği yo lu nu seç mek te -

dir ler. Gü nü müz de de anlayış ve uz la şı ye ri ne, hem Ba tı'da

hem de İs lam dün ya sın da, düş man lık ve ça tış ma yı seç mek

is te yen  ba zı çev re ler ola bil mek te dir. Bun lar ne de niy le İs lam

ve Müs lü man lar hak kın da ki ba zı yan lış an la ma ve ön yar gı -

lar de vam et mek te ve bu, İs lam dün ya sı için bir ta kım zor -

luk lar oluş tur mak ta dır. Ba tı lı lar ise, çe şit li yan lış an la şıl ma -

lar ne de niy le ge rek siz ye re te dir gin lik duy mak ta dır lar. Tüm

bu sı kın tı la rı or ta dan kal dı ra cak bir çö zü me çok acil ola rak

ih ti yaç var dır. 

İş te bu ki tap ta or ta ya ko ya ca ğı mız gi bi, bu teh li ke li ça -

tış ma eği li mi nin önü nün alın ma sın da, İs lam ül ke le ri nin bir -

lik te ha re ket et me si nin, ya ni "Türk İs lam Bir li ği"nin bü yük

ro lü ola cak tır.
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20. yüz yı lın baş la rın da Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu'nun yı kıl ma sı, İs lam dün ya sı nın 20. yüz yıl da ki ko -

nu mu nu be lir le yen önem li bir et ken di. Os man lı İm pa -

ra tor lu ğu'nun yı kın tı la rı ara sın dan on lar ca fark lı dev let

ve halk çık tı. An cak he men hiç bi ri, Os man lı dö ne min -

de ki hu zur ve is tik ra ra bir da ha ka vu şa ma dı. 

21. yüz yı lı yaşadığımız şu gün ler de dün ya nın pek

çok böl ge sin de çö züm bek le yen so run lar, üze rin de uz -

laş ma sağ lan ma sı ge re ken çe şit li an laş maz lık lar ha len

de vam edi yor. 20. yüz yı lın ba şın da bo zu lan den ge le rin

tam an la mıy la ye ni den ku ru la ma mış ol ma sı, ço ğun lu -

ğu İs lam dün ya sı için de yer alan çe şit li has sas alan lar

ve böl ge ler oluş tur muş du rum da. Bu so run la rın bir kıs -

mı üze rin de ge çi ci mu ta ba kat sağ lan dı, ba zı böl ge ler de

ise sı cak ça tış ma lar ve ya ger gin lik ler sü rü yor. 

Gü nü müz de çö züm bek le yen ko nu la rın önem li bir

kıs mı, Müs lü man la rın yo ğun ola rak ya şa dı ğı top rak la rı

(Fi lis tin, Keş mir, Irak, Afganistan gi bi) doğ ru dan il gi len -

dir mek te dir. Bu nun ya nı sı ra, son dö nem de ses le ri git tik -

çe yük se len "me de ni yet ler ara sı ça tış ma" sa vu nu cu la rı nın

Müs lü man la rı it ham eden pro pa gan da la rı ne de niy le, İs -

lam dün ya sı, çe şit li çev re ler ta ra fın dan he def gös te ril me -

ye ça lı şıl mak ta dır. Bu da ge rek siz ve su ni bir ger gin li ğin

doğ ma sı na, te dir gin li ğin art ma sı na ne den ol mak ta dır.

Tüm bun lar, Müs lü man la rın 21. yüz yıl da na sıl bir stra te -

ji iz le me le ri ge rek ti ği so ru su nu bir kez da ha gün de me ge -

tir mek te dir. 
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Bu stra te ji nin doğ ru be lir le ne bil me si için, ön ce lik le İs lam

dün ya sı nın bu gün için de bu lun du ğu du ru mu iyi an la mak ge rek -

mek te dir. Ya pı la cak doğ ru tes pit ler, be lir le ne cek stra te ji nin te -

mel da ya nak nok ta sı nı oluş tu ra cak, alı na cak ka rar la rın isa bet li

ol ma sı nı sağ la ya cak tır. 

İs lam uy gar lı ğı, Os man lı lar, Sa fe vi ler ve Mo gul lar gi bi üç

bü yük im pa ra tor luk ta ra fın dan tem sil edil di ği 16. ve 17. yüz yıl -

da, As ya, Af ri ka ve Av ru pa'nın ege men gü cüy dü. Hin dis tan'da

Mo gul İm pa ra tor lu ğu var dı. İran ve çev re sin de Sa fe vi Dev le ti

hü küm sü rü yor du. Üçün cü ve en bü yük im pa ra tor luk ise, tüm

Bal kan Ya rı ma da sı nı, Ana do lu'yu, Me zo po tam ya'yı, Arap Ya rı -

ma da sı nı ve Ku zey Af ri ka'yı yö ne ten bü yük Os man lı Dev le -

ti'ydi. An cak bu İs la mi ege men lik gi de rek kü çül dü ve za yıf la dı.

İlk ola rak 18. yüz yıl da Mo gul İm pa ra tor lu ğu yı kıl dı. Bu, Gü ney

As ya Müs lü man la rı için ye ni bir dö ne min baş lan gı cı ol du; Hin -

dis tan alt kı ta sı İn gi liz Sö mür ge Yö ne ti mi'nin ha ki mi ye ti ne gir di.

Hin di çi ni ola rak bi li nen böl ge de Fran sız lar ta ra fın dan sö mür ge -

leş ti ril di. Sa fe vi İm pa ra tor lu ğu'nun ha le fi olan Ka çar Ha ne da nı

1920'le re ka dar var lı ğı nı de vam et tir di, an cak oto ri te si ni ve et -

kin li ği ni çok tan yi tir miş ti. Za man için de İn gil te re ve Rus ya'nın

ha ki mi ye ti ne gir di. Bu ara da Os man lı İm pa ra tor lu ğu da ar dı ar -

dı na ge len top rak ka yıp la rıy la bir lik te git tik çe za yıf la mış tı. 600

yıl bo yun ca, İs lam dün ya sı nın en ge niş ve en et ki li dev let sis te -

mi ni oluş tu ran Os man lı İm pa ra tor lu ğu, I. Dün ya Sa va şı ile bir -

lik te ta ma men yı kıl dı. 

Os man lı'nın yı kıl ma sı baş ta Or ta do ğu ve Arap Ya rı ma da sı -

nın ba zı böl ge le ri ol mak üze re, İs lam coğ raf ya sın da ta ri hi de ği -

şik lik le rin ya şan ma sı na ne den ol du. Böl ge ye ya ban cı olan güç ler

ta ra fın dan ku ru lan ulus-dev let ler, bu top rak lar da 20. yüz yıl bo -

yun ca de vam ede cek olan hu zur suz luk la rın ve ge ri li min te mel

ne de ni ol du. Kök lü bir me de ni ye tin ku ru cu su olan İs lam dün ya -
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Mogul Sul ta nı Şah Ab bas I adı na dü zen le nen tö re ni gös te ren bir tab lo

sın da, içe ka pan ma sü re ci baş la dı. Sa de ce Or ta do ğu'da de ğil, Ku -

zey Af ri ka'da, Gü ney As ya'da Müs lü man lar sö mür ge ci güç ler

ta ra fın dan ezil di. Bu ül ke le rin bü yük ço ğun lu ğu an cak 20. yüz -

yı lın ikin ci ya rı sın da ba ğım sız lık la rı nı ka za na bil di ler. Ba ğım sız -

lık la rı nı ka zan ma sü reç le ri de Ce za yir gi bi pek çok ül ke de, çok

kan lı ol du. Mil yon lar ca ma sum in san ha ya tı nı kay bet ti, pek ço ğu

uy gu la nan iş ken ce ve zu lüm ne de niy le sa kat kal dı. Bu böl ge ler -

de, sö mür ge ci güç le rin çe kil me si nin ar dın dan da hu zur ve gü -

ven lik tam an la mı ile sağ la na ma dı. Kı sa ca, 20. yüz yıl İs lam dün -

ya sı nın ço ğun lu ğu için, ça tış ma lar la, kav ga lar la, yok luk ve yok -

sul luk la ge çen bir yüz yıl ol du. 

An cak İs lam dün ya sı her za man bu ko num da de ğil di. 

Ak si ne, geç ti ği miz iki bin yı lın ta ri hi in ce len di ğin de, or ta ya

gü nü müz den çok da ha fark lı bir tab lo çık mak ta dır: İn san lık ta ri -

hin de ki en bü yük kül tü rel ve bi lim sel yük se liş, İs lam'la ger çek -

leş miş tir. Ba tı dün ya sı he nüz ka ran lık için dey ken, Müs lü man lar

dün ya nın en göz ka maş tı rı cı me de ni ye ti ni kur muş, İs lam ah la kı

dün ya yı ay dın la tan ışık ol muş tur. 
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Üç büyük İslam İmparator-
luğu'nun, Safevilerin, Mo-
ğulların ve Osmanlıların sı-

nırlarını gösteren harita.
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Al lah'ın, Hz. Mu ham med (sav)'e  Ku ran'ı vah yet me -

si ve in san la ra İs lam ah la kı nı bil dir me siy le, şid det, bar -

bar lık ve ce ha let için de ki Arap top lu mu ba rış, akıl ve

me de ni ye ti öğ ren di. 

İs lam'ın doğ du ğu 7. yüz yı lın baş la rın da, Ara bis tan

dün ya nın en kar ma şık böl ge le rin den bi riy di. Bu top rak -

lar da pek çok fark lı ka bi le ya şı yor, her bi ri ay rı bir pu ta

ta pı yor du. Sap kın din le ri ve put la rı uğ ru na bir bir le ri ile

sa va şır, kan dö ker, hat ta ço cuk la rı nı da hi öl dü re bi le cek

ka dar vah şi le şir ler di. Bu ba tıl sis tem de sev gi, mer ha met,

yu mu şak huy lu luk de ğil, acı ma sız lık, nef ret ve şid det

mak bul gö rü lür dü. Ka dın lar aşa ğı var lık lar sa yı lır, fa kir -

ler ve kö le ler ala bil di ği ne ezi lir ler di. 

Bu ka ran lık ve kan lı dün ya, İs lam ah la kıy la bir lik te

ta ma men de ğiş ti. Üs te lik yal nız ca Arap lar de ğil, da ha

pek çok mil let İs lam ah la kı nın ışı ğıy la ay dın lan dı. İs -

lam'ın in di ril me si ile bir lik te, bi lim de, kül tür de, dü şün -

ce de ve sa nat ta da ha ön ce eşi ne az rast la nan bir yük se liş

ya şan dı. 

Al lah'ın, Pey gam ber Efen di mi z (sav)'e vah yet ti ği;

"Ya ra tan Rab bin adıy la oku. O, in sa nı bir alak tan ya -

rat tı. Oku, Rab bin en bü yük ke rem sa hi bi dir; ki O, ka -

lem le (yaz ma yı) öğ re ten dir. İn sa na bil me di ği ni öğ ret -

ti." (Alak Su re si, 1-5) ayet le riy le, ka ran lık bir ce ha let ve

kan lı bir şid det dön gü sü için de ki Arap lar, ilk kez oku -

ma ya ve dü şün me ye da vet edil di ler. 
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İslamiyet öncesinde Arap toplumuna cehalet hakimdi.
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Arap top lu mu nun ya pı sı İs lam'la bir lik te ta ma -

men de ğiş me ye baş la dı. Ör ne ğin; Arap adet le ri, sa -

vaş lar da esir alı nan her ke sin öl dü rül me si ni ge rek ti -

rir di. Oy sa Pey gam ber Efen di miz (sav), Al lah'ın

vah yet ti ği hü küm ler ge re ğin ce, esir le re iyi dav ra nıl -

ma sı nı, Müs lü man la rın ken di ye mek le rin den on la ra

da ver me le ri ni em ret ti. Ku ran'da "Ken di le ri, ona

duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye ti -

me ve esi re ye di rir ler." (İn san Su re si, 8) aye tiy le

mü min le rin bu özel lik le ri bil di ril mek tey di. Esir alı -

nan in san lar dan is te nen ise, eğer oku ma-yaz ma bi li -

yor lar ise bu nu, bil me yen Müs lü man la ra öğ ret me le -

riy di. Ara bis tan top rak la rı, bel ki bin ler ce yıl dır ilk

kez mer ha me te, ba ğış la yı cı lı ğa ve me de ni ye te ta nık

olu yor, in san lık ta ri hi nin gör dü ğü en bü yük kül tü -

rel yük se liş ler den bi ri ya şa nı yor du.

Yıl lar iler le dik çe, İs lam'ın ada le ti ve yük sek ah -

la kı, Ara bis tan'da dal ga dal ga ya yıl dı. Müs lü man la -

rın ada le ti, mert li ği ve ka rar lı lı ğı, pek çok Arap ka -

bi le si nin İs lam'a gir me si ne ara cı ol du. Kar şı ko nu la -

maz bir gü ce ula şan İs lam or du su, 630 yı lın da Mek -

ke'ye yü rü dü. Mek ke'nin put pe rest le ri, yap tık la rı

on ca za lim lik ten son ra, Müs lü man la rın ken di le rin -

den in ti kam ala ca ğın dan kor ku yor lar dı. Arap la rın

adet le ri ne gö re, bir sa vaş ta ye ni len ka bi le nin er kek -

le ri kı lıç tan ge çi ri lir, ka dın ve ço cuk la rı kö le ya pı lır -

dı. Mek ke'nin put pe rest le ri, baş la rı na bu nun ge le ce -

ğin den emin di ler. Ama Al lah'ın son suz mer ha me ti,

Hz. Mu ham med (sav) üze rin de te cel li edi yor du.

Pey gam be ri miz (sav) hiç bir Mek ke li den in ti kam

alın ma ya ca ğı nı ve kim se nin Müs lü man ol mak için
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zor lan ma ya ca ğı nı ilan et tir di. Bu bü yük af fe di ci lik ve şefkat, Ba -

tı lı ta rih çi le rin de dik ka ti ni çek miş tir. Ha ver ford Üni ver si te si öğ -

re tim gö rev li le rin den Mic he al Sells, Pey gam be ri mi z (sav)'in bu

üs tün ah la kı nı şöy le ifa de et mek te dir:

Hz. Mu ham med (sav) Mek ke'ye gel di ğin de, hiç bir şe kil de kan lı bir
in ti kam ger çek leş tir me di ği gi bi, ken di siy le üç yıl dır sa vaş mak ta olan
ve ken di si ni yok et me ye ça lı şan Mek ke li le ri ku cak la dı. Bu, o dev rin
in san la rı için hay ran lık uyan dı rı cı bir dav ra nış tı. Do la yı sıy la bu ra -
da, bir di nin ku ru lu şun da, bü yük bir yar dım se ver lik, ola ğa nüs tü bir
ne za ket ve mer ha met yer al mak ta dır.1

Önem li olan Mek ke li le rin ba tıl inanç la rı nın or ta dan kal dı rıl -

ma sıy dı. Ken ti alan Müs lü man lar doğ ru dan Ka be'ye yö nel di ler.

Ar dın dan kut sal ma be de gi ril di ve için de ki put lar par ça lan dı. Bu

put lar la bir lik te, Mek ke li le rin sap kın ina nış la rı ve on lar adı na ya pı -

lan tüm zu lüm, ada let siz lik, bar bar lık ve vah şet de yok edil di. Ku -

ran ah la kıy la eği ti len Ara bis tan'da, ca hi li ye dö ne mi nin tüm hak sız -

lık la rı, sö mü rü le ri, kan da va la rı or ta dan kalk tı. İn san lar ara sın da

say gı, sev gi, mer ha met ve ada le te da ya lı bir dü zen ku rul du.

Bu ne den le ki, son ra ki ku şak lar, bu dö ne me "Asr-ı Sa adet",

ya ni "mut lu luk dev ri" di ye cek ler di.
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İs lam Ah la kı nın Şefkati,
Ada le ti ve Mer ha me ti

Hz. Mu ham med (sav)'in ve fa tı nın ar dın dan da İs lam'ın yük -

se li şi hız la sür dü. İs lam, bir kaç on yıl için de tüm Me zo po tam -

ya'ya, Ku zey Af ri ka'ya ya yıl dı. Ba tı'da İs pan ya'ya, Do ğu'da ise

Hin dis tan'a ka dar iler le di. 

Bir kaç on yıl ön ce Arap çöl le rin de hay van cı lık ya pan Arap -

lar, İs lam'ın on la ra ka zan dır dı ğı yük sek akıl, kül tür ve bi linç le

bü yük bir im pa ra tor lu ğun yö ne ti ci le ri ha li ne gel di ler. Bu, ta rih te

eşi gö rül me miş bir bü yü mey di. 100 yıl için de, İs lam İm pa ra tor lu -

ğu, çok bü yük bir ala na ya yıl dı ve çok güç lü bir yö ne tim kur du. 

Bu ge niş coğ raf ya da, Hı ris ti yan lar ve Ya hu di ler baş ta ol mak

üze re, pek çok fark lı di ni ce ma at ya şı yor du. Müs lü man lar, fet -

het tik le ri bu top rak lar da ki tüm fark lı inanç grup la rı na bü yük bir

anlayış gös ter di ler. Rab bi miz'in, "Din de zor la ma (ve bas kı) yok -

tur..." (Ba ka ra Su re si, 256) hük mü ge re ği kim se di ni ni de ğiş tir -

me si için zor lan ma dı, her ke sin vic da nı na say gı gös te ril di. Ki li se -

ler ve si na gog lar özen le ko run du. Zor la din de ğiş tirt me nin çok

yay gın ol du ğu bir dö nem de, Müs lü man la rın bu to le ran sı nın

ben ze ri yok tu. 

İs la mi şefkatin en çar pı cı ör nek le rin den bi ri, Ku düs'ün fet -

hin de ya şan mış tı. Kent te ki Kut sal Me zar Ki li se si'nin pat ri ği,

Müs lü man la rın ki li se yi yık ma sın dan kor ku yor du. Hz. Ömer, ki -

li se ye ne za ket zi ya re tin de bu lun du, hiç bir en di şe ye ge rek ol ma -

dı ğı nı söy le di. Na maz vak ti gel di ğin de ise, pat rik ten izin is te ye -

rek ki li se den ay rıl dı ve bi raz uzak ta na ma zı nı kıl dı. El-Ak sa Ca -

mi, Hz. Ömer'in Ku düs'te ki ilk na ma zı nı kıl dı ğı bu nok ta da in şa

edil di. Da ha sı Müs lü man lar Ku düs'e dün ya nın en gör kem li mi -

ma ri eser le rin den bi ri ni ka zan dır dı lar. Kub bet-üs Sah ra, Hz. Mu -

ham med (sav)'in mi ra ca yük sel di ği nok ta ol du ğu na ina nı lan bü -

yük ta şın üze ri ne ya pıl mış tı. 
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800-1200 arasında İslam toprakları
1000 İslam dünyası
Abbasi Halifeliği'nin en geniş
topraklara ulaştığı dönem

Selçuklu Akınları

Berberi Akınları

İslam ahlakının daha da yayılması

İSLAM SINIRLARIİSLAM SINIRLARI
MS 800 -1200MS 800 -1200
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Kub bet-üs Sah ra   
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Eş siz mo tif le ri ve al tın kub be siy le Kub bet-üs Sah ra, İs lam'ın

sa nat ve me de ni yet an la yı şı nın da ifa de siy di. 

Bu şefkat ve merhamet or ta mın da, gay ri müs lim le re gör dük -

le ri ha ta la rı ifa de ede bi le cek le ri de mok ra tik bir eleş ti ri hak kı da -

hi ve ri li yor du. Eme vi Ha li fe le ri dö ne min de, Şam'da pek çok Hı -

ris ti yan, dev let ida re sin de önem li mev ki ler de gö rev al mış, inanç -

la rı nın ge re ği ni di le dik le ri gi bi ye ri ne ge tir miş ve ba zı la rı ra hat -

lık la yan lış lık la rı eleş ti ren eser ler ka le me al mış lar dı.

Bu sıralarda Avrupa'ya ise koyu bir bağnazlık ve barbarlık

egemendi. Katolik Kilisesi, Yahudilere ve hatta farklı mezhepler-

deki Hıristiyanlara büyük baskı uyguluyordu. Zorla din değiş-

tirtme, din adına işkence ve katliam, dönemin Batı dünyasının sı-

radan uygulamalarıydı. Müslümanlar ise, Allah'ın Kuran'da em-

rettiği gibi, Kitap Ehli'ne karşı hep şefkatli ve merhametli dav-

randılar. Suriye'nin Şam kentindeki Aziz John Kilisesi, bu şefka-

tin bir diğer örneğiydi. Bölgeyi fetheden Müslümanlar, cuma na-

mazlarını bu kilisede kılmaya başladılar, ama kilise hala Hıristi-

yanlara ait sayılıyordu. Onlar da pazar günleri kendi dini iba-

detlerini özgürce yerine getiriyorlardı. İki dinin mensupları, ay-

nı mabedi barış içinde kullanıyorlardı. 

Müs lü man la rın kent te ki sa yı sı art tık ça, İs lam yö ne ti mi kent -

te ki Hı ris ti yan lar dan, on la rın da rı za sıy la, ki li se yi sa tın al dı. Ki -

li se nin he men ya nın da bir ca mi ya pıl dı ve av lu da ki de kor lar İs -

la mi mo tif ler le zen gin leş ti ril di. Bi zans'tan mi ras ka lan sü tun la rın

üze ri ne, İs lam sa na tı nın ilk çar pı cı ör nek le ri yer leş ti ril di. 

Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlara olan şefkati, İslam

tarihi boyunca sürdü; İspanya'daki Engizisyon vahşetinden ka-

çan Yahudiler, güvenlik ve huzuru Osmanlı topraklarında bul-

dular. Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlara karşı gösterdiği

şefkatin kaynağı ise, Kuran ahlakıydı. Allah Kuran'da Müslü-
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manlara; Kitap Ehli'ne, yani Yahudi ve Hıristiyanlara karşı iyi-

likle davranmalarını emretmişti:

İç le rin de zul me den le ri ha riç ol mak üze re, Ki tap Eh li'yle en
gü zel olan bir tar zın dı şın da mü ca de le et me yin. Ve de yin
ki: "Bi ze ve si ze in di ri le ne iman et tik; bi zim İla hı mız da, si -
zin İla hı nız da bir dir ve biz O'na tes lim ol mu şuz." (An ke -
but Su re si, 46)
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Müs lü man lar ve Bi lim

İs lam ah la kı nın in san lı ğa tut tu ğu ışık lar dan bi ri de, bi lim sel

dü şün ce ol du. 

İs lam ön ce sin de Arap lar ve di ğer Or ta do ğu top lum la rı, ev -

re nin ve do ğa nın na sıl var ol du ğu ve iş le di ği gi bi so ru lar la hiç il -

gi li de ğil di ler. Bu so ru lar üze ri ne dü şün me yi, bun la rın ce vap la -

rı nı araş tır ma yı ilk kez Ku ran'dan öğ ren di ler. Al lah Ku ran'da

ina nan la ra, gök le rin ve ye rin na sıl var ol du ğu nu in ce le me le ri ni

em ret miş tir:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re -
der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler.
(Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın.
Sen pek yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (Al-i İm ran
Su re si, 191)

Bu bi linç, İs lam me de ni ye tin de bü yük bir bi lim sel yük se liş

baş lat tı. Dün ya ta ri hin de da ha ön ce ör ne ği gö rül me miş bir bi lim -

sel ge liş mey di bu. İs lam'ın bi lim sel yük se li şi nin mer ke zi, İs lam

im pa ra tor lu ğu nun baş ken ti olan Bağ dat ol du. İs lam dün ya sı nın

dört bir ya nın dan ge len bi lim adam la rı, dü şü nür ler, araş tır ma cı -

lar, Bağ dat'ın ün lü Hik met Evi'nde bu lu şur ve Al lah'ın ya rat tı ğı

ev re nin sır la rı nı çöz mek için araş tır ma ve in ce le me ya par lar dı.

Müs lü man bi lim adam la rı nın Ku ran ah la kı na uy ma la rı ne -

de niy le ka zan dık la rı bu şu ur, dün ya nın o dö ne me ka dar gö rül -

müş en bü yük bi lim sel iler le me si ni mey da na ge tir di. Yi ne Ku -

ran'da Müs lü man la ra öğ re ti len bir hik met olan açık gö rüş lü lük,

Müs lü man la rın di ğer me de ni yet le rin bi lim sel bi ri kim le ri ni ön

yar gı sız bi çim de in ce le me le ri ni ve ge liş tir me le ri ni sağ la dı. Müs -

lü man la rın bi lim sel eser le ri, bi lim sel ko nu lar da ya pıl mış sa yı sız

araş tır ma, göz lem, de ney ve he sap la do luy du. 
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el-Kindi

Ali Kuşçu Battani

Ebu'l Kasım Zehravi

Muhammed Ebu Bekir
Zekeriya Razi

İbnü'n-Nefis Sabit bin Kurra

İbn-i Sina

MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN 
BİLİM ADAMLARINDAN BAZILARIBİLİM ADAMLARINDAN BAZILARI
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Bu gün dün ya da kul la nı lan

on luk sa yı sis te mi ni ve ra kam la -

rı ge liş ti ren ler, Müs lü man ma te -

ma tik çi ler di. Ce bir ve tri go no -

met ri, Müs lü man ma te ma tik çi -

le rin bu lu şuy du. Müs lü man bi -

lim adam la rı, ast ro no mik göz -

lem le re bü yük önem ver di ler.

Çağ daş ast ro no mi, on la rın yön -

tem le ri ne da ya na rak ku rul du.

Müs lü man alim ler, Ay'ın Dün ya

et ra fın da ki ha re ke ti ni de he sap -

la mış lar ve ma te ma tik sel for -

mül ler le ka ğı da dök müş ler di.

İs lam dün ya sı nın çe şit li böl ge le -

rin de ki gör kem li mi ma ri eser ler,

bu bi lim sel alt ya pı sa ye sin de

mey da na ge ti ril di.
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Ast ro no mi ko nu sun da yap tı ğı ça lış ma lar la ün lü olan Müs lü man
bi lim adam la rın dan bi ri de Ali Kuş çu'dur. Kuş çu, Fa tih Sul tan

Meh met ta ra fın dan bü yük des tek gör müş tür. 

Müslüman bilim adamlarının astronomi çalışmala-
rını gösteren minyatürler. 
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Müs lü man la rın en çar pı cı bu luş la rın dan ba zı la rı ise tıp ala -

nın day dı. O sı ra lar da Av ru pa lı lar, bü yük bir ce ha let le has ta lık la -

rı kö tü ruh la rın la ne ti ola rak gö rü yor lar dı. Te da vi di ye bir kav -

ram, Av ru pa'nın zih nin de yok tu. Müs lü man bi lim adam la rı ise,

in ce le me le ri so nu cun da, has ta lık la rın göz le gö rül me yen kü çük

can lı lar dan bu laş tı ğı nı tes pit et ti ler. Bu nun so nu cun da da has ta -

la rın sağ lık lı in san lar dan izo le edi le rek te da vi edil me si ge rek ti ği

so nu cu na var dı lar. Böy le ce, dün ya nın ilk mo dern has ta ne le ri ku -

rul du. Müs lü man has ta ne le rin de fark lı tip te ki has ta lar için ay rıl -

mış özel bö lüm ler ve bi lim sel te da vi yön tem le ri var dı. Akıl has ta -

lık la rı bi le te ra pi ve mü zik yar dı mıy la te da vi edi li yor du. Ay nı sı -

ra lar da Av ru pa'da ise, akıl has ta la rı şey ta nın hiz met ka rı ola rak

ka bul edi lip di ri di ri ate şe atı lı yor du. Müs lü man dok tor la rın in -

san ana to mi si üze rin de ki ça lış ma la rı

o den li isa bet liy di ki, tam 6 yüz yıl bo -

yun ca Av ru pa'nın tıp fa kül te le rin de

te mel kay nak ola rak kul la nıl dı. 
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Müs lü man lar has ta la rı nı son de re ce te miz ve
ba kım lı has ta ne ler de te da vi eder ken, Av ru -

pa'da has ta lar ölü me terk edi li yor du. Sol da o
dö nem de ki İs lam dün ya sı nın ün lü Man sur

Has ta ne si nin bir cep he si gö rül mek te dir. Ay nı
dö nem de Ve ne dik so kak la rı nı gös te ren aşa ğı -
da ki tab lo ise, iki dün ya ara sın da ki me de ni yet

far kı nı göz ler önü ne ser mek te dir. 
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Ün lü İn gi liz araş tır ma cı Terry Johns ta ra fın dan BBC te le viz yo -

nu için ha zır la nan ve İs lam dün ya sı nı in ce le yen bir bel ge sel film de,

İs lam'ın bu yük sek bi lim dü ze yin den şöy le söz edil mek te dir:
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Sol üstte ve altında Müs lü man tıp adam la rı nın
in sa nın ana to mi si üze ri ne yap tık la rı ve sin di rim

ve do la şım sis te mi ni gös te ren 
çi zim ler gö rül mek te dir. 

Bil gi se vi ye si ol duk ça yük sek olan
Müs lü man tıp adam la rı nın ça lış ma -
la rı, Av ru pa'nın dört bir ya nın da te -
mel baş vu ru kay na ğı ola rak kul la -

nıl dı. Alt ta Müs lü man bi lim adam la -
rı nın kı rık-çı kık te da vi sin de kul lan -
dık la rı yön tem le ri gös te ren şe ma

yer al mak ta dır.  
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Müs lü man bi lim adam la rı nın Gü neş ve Ay
tu tul ma la rı nı he sap la mak için kul lan dık ları

çizim ler. 

El-Has ka fi ta ra fın dan
ta sar lan mış olan ve

de ği şen su se vi ye si ni
ölç mek te kul la nı lan

alet.

Müslüman Bilim Adamlarının
Çalışmalarından Örnekler
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İbn-i Si na'nın ça lış ma la rı nı not
al dı ğı def te ri, Şam Mil li Mü ze -

si'nde bu lun mak ta dır.

Gözün ana to mi si üze ri ne ya pı lan bu ça lış -
ma el-Mu ta di bih'e ait tir. 

Müs lü man tıp adam la rı ta ra fın dan
ta sar la nan, kan ba sın cı nı ölç mekiçin kul la nı lan alet. 

Harun Yahya - Adnan Oktar



Har ran ken tin den bir İs la mi dü şü nür, Dün ya ile Ay ara sın da ki me -
sa fe yi doğ ru ola rak ölç müş tü. Bir baş ka Müs lü man ise, eğer atom
par ça la nır sa, Bağ dat bo yu tun da bir ken ti yok ede bi le cek ka dar güç or -
ta ya çı ka ca ğı nı yaz mış tı. 1154'te Şam'da in şa edi len tıp fa kül te sin de,
dok tor lar ana to mi, ko ru yu cu ilaç lar, hij ye nik ame li yat lar ve do la şım
sis te mi ni öğ re ti yor lar dı, Har vey'den yüz yıl lar ön ce.2

Av ru pa lı lar dan asır lar ön ce kan do la şı mı nı bi len Müs lü man

he kim ler, has ta la rı nı na bız la rı nı sa ya rak mu aye ne edi yor lar dı.

Do ğum lar dev rin en sıh hi yön tem le riy le ger çek leş ti ri li yor du.

Müs lü man cer rah la rın kul lan dı ğı ve o dev rin tıp ki tap la rın da

gös te ri len ame li yat araç la rı, son de re ce ge liş miş bir tıp bil gi si nin

ka nıt la rıy dı.

İs lam dün ya sı nın bi lim okul la rın da, er kek ler gi bi ka dın lar da

eği tim gö rü yor, bi li min ge li şi mi ne on lar da kat kı da bu lu nu yor lar dı.

Müs lü man bi lim adam la rı ışı ğın ya pı sı

ve op tik ko nu sun da da çok bü yük bu luş la -

ra im za at tı lar. Gö zün ya pı sı nı de tay la rıy la

or ta ya ko yan ilk ki şi, Müs lü man op tik çi İbn

el-Hey tem idi. İbn el-Hey tem'in lens ler hak -

kın da yap tı ğı ola ğa nüs tü de re ce de ba şa rı lı

ça lış ma lar, ka me ra nın ica dı na gi den yo lu

aç tı. Gör me ku sur la rı nın ne de ni ni keş fe den

Müs lü man dok tor lar, Av ru pa lı la rın ay nı işe

gi riş me sin den tam 1000 yıl ön ce, ba şa rı lı ka -

ta rakt ame li yat la rı ger çek leş ti ri yor lar dı.

İs lam'ın bü yük bi lim sel mi ra sı, Av ru pa'nın 15. yüz yıl da baş -

la ya cak olan bi lim sel yük se li şi nin de en önem li kay na ğı ola cak tı.

Hı ris ti yan bi lim adam la rı, Müs lü man lar dan öğ ren dik le ri bil gi ler

ve yön tem ler le Av ru pa bi li mi ni kur du lar. 

İs lam'ın ışı ğı, on la rı da ay dın lat tı. 
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İbn el-Hey tem

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



İs lam Me de ni ye ti nin Gör ke mi

İs lam ah la kı nın ina nan la ra ka zan dır dı ğı önem li bir özel lik

de yük sek sa nat ve es te tik an la yı şı dır. Ku ran'da bil di ri len cen net

tas vir le ri, ola bi le cek en yük sek ka li te yi, in ce bir zev ki ve göz ka -

maş tı rı cı bir ih ti şa mı ta rif et mek te dir. Bu an la yı şı kalp le ri ne yer -

leş ti ren Müs lü man lar, eş siz eser ler or ta ya koy du lar, yö net tik le ri

ül ke ler dün ya nın en seç kin ve "mo dern" me kan la rı ol du. İs lam,

Arap Ya rı ma da sın dan dört bir ya na doğ ru ya yı lır ken, be ra be rin -

de bü yük bir kal kın ma ve zen gin leş me de ge tir di. 

Müs lü man lar, her git tik le ri ye re me de ni yet gö tür dü ler. Ör -

ne ğin Tu nus'ta ken te te miz su sağ la mak için da hi ya ne bir arıt ma

sis te mi kur du lar. Bir bi ri ne bağ lı olan iki bü yük ha vuz da din len -

di ri len su, tüm tor tu lar dan arın dı rı lı yor, son ra da ka pa lı bo ru lar -

la şeh re da ğı tı lı yor du. Av ru pa lı la rın böy le bir şe yi dü şün me le ri

bi le, an cak yüz yıl lar son ra ola cak tı. Su ri ye'de ki Müs lü man mü -

hen dis ler su yu şeh re ta şı mak için ta sa rım ha ri ka sı de ğir men ler

kur du lar.

Baş kent Bağ dat ise, dün ya nın en gör kem li ve en mo dern

ken tiy di. Mi ma ri ve şe hir dü zen le me si yö nün den göz ka maş tı rı -

cıy dı. Bağ dat'a yo lu dü şen bir gez gin, şun la rı yaz mış tı:

Bağ dat'ın tüm ma hal le le ri, park lar la, bah çe ler le, vil la lar la ve mey -
dan lar la, gör kem li çar şı lar, ha ri ku la de ca mi ler ve ha mam lar la do lu.
Ve bu ha ri ka şe hir neh rin her iki ya nın da ki lo met re ler bo yun ca bu gü -
zel lik te uza nı yor.3

İs lam dün ya sı nın bir baş ka gör kem li mer ke zi ise İs pan -

ya'ydı. Bu ra da ku ru lan Müs lü man En dü lüs dev le ti, tüm Av ru -

pa'nın en mo dern ve ge liş miş ül ke siy di. Baş kent Kor do ba, ola -

ğanüs tü mi ma ri si, ba kım lı ve ışık lı so kak la rı, kü tüp ha ne le ri, has -

ta ne le ri ve sa ray la rıy la göz ka maş tı rı cıy dı.
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Tac Mahal, Hindistan
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Mustansiye Medresesi, 1233, Bağdat

Şerif Tabataba 
Türbesi, 

10. yüzyıl, Kahire
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Kordoba

Seville

Edirne

İstanbul

Bursa

Halep

Medine el-Zahra

Kairuan

Tlemcen

Marakeş

Fez

Granada

Tunus
Kudüs

Kahire
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İs lam me de ni ye ti ni dün ya nın dört bir ya nı na ulaş tı ran
Müs lü man lar, bu top rak lar da gör kem li eser ler in şa et ti ler. 

Khiva

Buhara

Semerkand

Herat

Agra

Fatehpur Sikri

Cakarta

Samarra

Şam

Ba dat

İsfahan
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O sı ra lar da Pa ris, Lond ra gi bi bü yük Av ru pa kent -

le ri, pis, ka ran lık ve ba kım sız dı. Bu ne den le, Kor do -

ba'ya ge len Av ru pa lı Hı ris ti yan lar, şe hir de gör dük le ri

bü yük ih ti şam, kül tür ve sa nat kar şı sın da şaş kın lı ğa

ka pı lı yor lar dı. Bos ton Üni ver si te si'nde gö rev li ta rih çi

She ila Bla ir Kor do ba'nın ih ti şa mı nı şu söz ler le ta rif et -

mek te dir:

9. ve 10. yüz yıl da Kor do ba ken ti Av ru pa'da ki en bü yük
kent ler den bi ri ve en çe ki ci siy di. Şeh re ge len in san la rın bu
ko nu da ki tas vir le ri var eli miz de. Bü tün bu çi çek ler, bu
açık cad de ler, bu ha ri ka ışık lan dır ma... Ku zey de ki (Hı ris ti -
yan) şe hir le ri ise ka ran lık tı. Sa de ce Kor do ba'da te miz iç me
su yu var dı, in san lar bü yük ev ler de ya şı yor du. Pa ris'te ise
in san lar ne hir ke na rın da ki kü çük ku lü be ler de ya şa mak tay -
dı.4

Kor do ba'nın ih ti şa mın dan gü nü mü ze ka lan çok az

eser den bi ri, bu gün ken tin mer ke zin de yer alan Ka to lik

ka ted ra li dir. Bu ka ted ral ger çek te bir ca miy di, son ra dan

ki li se ye çev ril di. Ca mi nin içi ise ge len le ri bü yü le yen bir

es te ti ğe sa hip ti. Kor do ba'ya ge len Hı ris ti yan gez gin ler,

bu ih ti şam dan çok et ki le ni yor lar dı. 10. yüz yıl da Ho -

rotz wit her isim li

Sak son kö ken li

bir ra hi be, Kor do -

ba'yı "dün ya nın

sü sü" ola rak ta -

nım la mış tı.
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Kor do ba Ca mi'nin mi -
ma ri si et ki le yi ci bir gü -

zel li ğe sahip tir.
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En dü lüs'ün en gör kem li ya pı la rın dan bi ri

de, İs lam sa na tı nın ve es te ti ği nin ha ri ku la de ör -

nek le ri ni ba rın dı ran el-Ham ra Sa ra yı'ydı. Sa ra -

yın her de ta yın da, İs lam'ın in san la ra ka zan dır dı -

ğı yük sek ru hun in ce zev ki oku nu yor du. El-

Ham ra'nın bah çe le ri, yer çe ki min den ya rar la nı -

la rak ya pı lan komp leks fıs ki ye sis tem le ri ile do -

luy du. Ku ran'da bil di ri len cen net tas vir le ri, El

Ham ra'yı in şa eden Müs lü man la rın il ham kay -

na ğı ol muş tu. 
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Müs lü man lar ta ra fın dan Gra na da'da in şa et ti ri len  el-
Ham ra Sa ra yı, En dü lüs'ün en ün lü eser le rin den dir. 
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Ku ran'da cen net le il gi li bil di ri len ayet le rin bir kıs mı şu şe kil de dir:

İş te on lar; on lar için bi li nen bir rı zık var dır. Çe şit li-mey ve ler.
On lar ik ram gö ren ler dir. Ni met ler le do na tıl mış (na im) cen net -
ler de. Bir bir le ri ne kar şı taht lar üze rin de (otu rur lar). Kay nak tan
(dol du rul muş) ka deh ler le çev re le rin de do la şı lır. Bem be yaz;
içen le re lez zet (ve ren bir iç ki). On da ne bir ga ile var dır ne de
ken di le rin den ge çip akıl la rı çe li nir. (Saf fat Su re si, 41-47)

Çe şit çe şit 'in ce lik le re ve gü zel lik le re' (ve ya her tür den sık ağaç -
la ra) sa hip tir ler. (Rah man Su re si, 48)

As tar la rı ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. İki
cen ne tin de mey ve-dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır.
(Rah man Su re si, 54)

Ala bil di ği ne yem ye şil dir ler. (Rah man Su re si, 64)

'Özen le iş len miş mü cev her' taht lar üze rin de dir ler. Kar şı lık lı
yas lan mış lar dır. (Va kıa Su re si, 15-16)

Yük lü dal la rı bü kül müş ki raz (ağaç la rı) Üs tüs te di zi li mey ve le -
ri sark mış muz ağaç la rı. (Va kıa Su re si, 28-29)

Ya yı lıp-uzan mış göl ge ler, dur mak sı zın akan su(lar); ve (da ha) bir çok
mey ve ler ara sın da ke si lip-ek sil me yen ve ya sak lan ma yan (mey ve -
ler). Yük sek le re-ku rul muş dö şek ler (se dir ler). (Va kıa Su re si, 30-34)

On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır ora da
al tın bi le zik ler le süs le nir ler ha fif ipek ten ve ağır iş len -
miş at las tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin -
de ku ru lup-da ya nır lar. (Bu) Ne gü zel se vap ve ne
gü zel des tek. (Kehf Su re si, 31) 
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Müs lü man lar mi ma ri nin ya nın da gi yim ka li te si ve zev ki
açı sın dan da dün ya nın en ile ri siy di ler. Müs lü man la rın teks til
tez gah la rın da, o gü ne ka dar gö rül me miş gü zel lik te ku maş lar
üre ti li yor du. Av ru pa lı la rın giy si le ri, İs lam dün ya sı nın ürün -
le ri kar şı sın da çok sö nük ka lı yor du. Bu ne den le Müs lü man lar
ta ra fın dan ya pı lan giy si ve ku maş lar, Av ru pa lı lar ara sın da
en bü yük lüks ve sta tü sem bo lüy dü. Ki li se ler de ki en de ğer li
kut sal eş ya lar, İs lam ül ke le rin den ge tir ti len ku maş la ra sa rı -
lır dı. Öy le ki, Or ta çağ'da ya pı lan ba zı Hı ris ti yan re sim le rin -
de ki giy si le rin üze rin de, İs la mi ya zı lar yer alı yor du. Müs lü -
man lar, dün ya nın mo da sı nı da be lir li yor du. 

Tüm bun la rın ya nı sı ra, Ba tı dün ya sı nın Müs lü man lar -
dan öğ ren di ği da ha pek çok me de ni yet ala me ti var dı. Ör ne -
ğin, Av ru pa lı lar ban yo yap ma yı ve sa bun kul lan ma yı da hi,
Müs lü man lar dan öğ re ne cek ler di. Hat ta Av ru -
pa'nın mü zik kül tü rü nün ge li şi min de de, İs lam
me de ni ye ti nin bü yük pa yı var dı. İs lam dün ya -
sın da yay gın ola rak kul la nı lan tel li saz lar,
Av ru pa lı lar ta ra fın dan son ra dan
be nim sen di. Ba tı mü zi ği nin
te mel ens trü -
man la rın -
dan bi ri
olan gi tar,
udun adap -
te edil me -
siy le do ğa -
cak tı. 





Os man lı ve İs lam Me de ni ye ti

1299 yı lın da te me li atı lan Os man lı İm pa ra tor lu ğu ise,

İs lam me de ni ye ti nin en bü yük ve en ih ti şam lı im pa ra tor -

luk la rın dan bi ri ola rak yük se li yor, ada let ve şefkate da ya -

lı dev let an la yı şı; ha ki mi ye ti al tın da ki top rak lar da iz le ri ni

bı rak tı ğı üs tün mi ma ri si; teks til ala nın da, hat sa na tın da,

eği tim de ge liş tir di ği mü kem mel ya pı sı ile Ba tı dün ya sı

için önem li bir ör nek teş kil edi yor du. Os man lı sul tan la rı -

nın ne za ke ti ve sa nat zev ki, Ba tı lı lar ta ra fın dan hay ran lık -

la anı lı yor, Os man lı top rak la rı nı gö ren Ba tı lı lar gör dük le -

ri ih ti şam dan de rin den et ki le ni yor lar dı. 

Os man lı İm pa ra tor lu ğu, ta rih te eşi ne az rast la nır ge -

niş lik te bir coğ raf ya ya hük met miş, en uzun ömür lü im pa -

ra tor luk lar dan bi ri dir. (Yal nız ca en güç lü dö ne min de ki

Ro ma İm pa ra tor lu ğu'nun top rak la rı, Os man lı top rak la rın -

dan da ha ge niş bir yü zöl çü mü ne ulaş mış, an cak o da Os -

man lı ka dar uzun bir sü re bu ka dar ge niş bir coğ raf ya yı

elin de tu ta ma mış tır.) Av ru pa, Ku zey Af ri ka, Ön As ya,

Me zo po tam ya ve Ara bis tan ta ri hi nin önem li bir par ça sı

olan Os man lı'nın mi ra sı, bu gün bu top rak lar da ku rul muş

olan on lar ca dev le tin şe hir le ri ni süs le mek te dir. Pek çok

Av ru pa şeh rin de (Sof ya, Belg rad, Sa ray bos na gi bi) Os -

man lı mi ma ri si nin ve şe hir ci li ği nin ör nek le ri ha la ayak ta -

dır. 

Os man lı'nın, İs lam ah la kı nı te mel ala rak kur muş ol -

du ğu dev let ve yö ne tim sis te mi, gü nü müz de pek çok si ya -

set bi lim ci ta ra fın dan, en ide al dev let ya pı la rın dan bi ri ola -

rak gös te ril mek te dir. Os man lı dev le ti nin dip lo ma si an la -

yı şı, gü nü mü zün çok ta raf lı dip lo ma si an la yı şı nın te me li -

ni oluş tur muş tur. 
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Aşa ğı da yer alan hil ye özel bir ko lek si yo na ait. 16.
ve 17. yüz yı la ait di ğer süs eş ya la rı ise Türk-İs lam

Eser le ri Mü ze si'nde ser gi len mek te dir.
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Ba tı kül tü rü, Os man lı me de ni ye tin den doğ -

ru dan et ki len miş tir. Os man lı la rın Ma ca ris tan'a

pi rinç ta rı mı nı gö tür me si, la le nin Be ne lüks ül ke -

le ri ne, 16. yüz yıl da Habs burg el çi si ola rak İs tan -

bul'a ge len Bus becq ta ra fın dan ta nı tıl ma sı, İtal -

yan la rın ku maş bo ya ma ve do ku ma tek nik le ri ni

Os man lı'dan al ma la rı, Av ru pa or du la rın da ki as -

ke ri ban do ge le ne ği nin Os man lı lar dan alın ma sı

bu nun sa de ce bir kaç ör ne ği dir.5

Tüm bu ta ri hi ger çek ler, İs lam ah la kı nın

mo dern dün ya nın in şa sın da ön cü rol üst len di ği -

ni gös ter mek te dir. İs lam, Hz. Pey gam be r (sav)'e

vah ye dil di ği an dan iti ba ren, in san lı ğı doğ ru ya,

ger çe ğe, gü ze le gö tü ren en par lak ışık ol muş tur.

Ku ran ah la kıy la ah lak la nan Müs lü man lar, git -

tik le ri her ye re şefkat, akıl, bi lim, sa nat, es te tik,

te miz lik ve re fah gö tür müş ler dir. Av ru pa, ko yu

bir bağ naz lık ve bar bar lık için de iken, İs lam

dün ya sı, dün ya nın en mo dern ve en çağ daş uy -

gar lı ğı ol muş tur. Son ra dan ge li şe cek olan Av ru -

pa me de ni ye ti nin te me lin de ise, İs lam dün ya -

sın dan öğ ren dik le ri bü tün bu de ğer le rin çok bü -

yük bir ro lü var dır. Ta rih çi Eu gen Myers bu ger -

çe ği şöy le ifa de et mek te dir:

Do ku zun cu yüz yı lın son la rın dan on ikin ci yüz yı -
la ka dar Ba tı'nın bi lim ve kül tü rü üze rin de ki İs -
lam et ki si çok bü yük tür. İs lam alim le ri nin ve mü -
ter cim le rin, bi lim le rin ve in san lı ğın ge liş me sin de -
ki kül tü rel öne mi ke sin lik le kü çüm se ne mez... Do -
la yı sıy la Ba tı dü şün ce si nin kök le ri Gre ko-Arap ve
İb ra ni dü şün ce si nin bir ka rı şı mı dır.6
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Öte yan dan İs lam dün ya sı nın bir kıs mın da

ya şa nan ge ri le me nin en önem li ne den le rin den

bi ri ise, Ku ran'da öğ re ti len akıl cı lık tan, sa mi mi -

yet ten ve açık gö rüş lü lük ten uzak la şıl ma sı dır.

Ku ran, in san lı ğı ka ran lık lar dan ay dın lı ğa çı ka -

ran en bü yük yol gös te ri ci dir. Al lah'ın Pey gam -

be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'e bil dir di ği gi bi:

Elif, Lam, Ra. Bu bir Ki tap tır ki, Rab bi nin
iz niy le in san la rı ka ran lık lar dan nu ra, O
güç lü ve öv gü ye la yık ola nın yo lu na çı kar -
man için sa na in dir dik. (İb ra him Su re si, 1)

Gü nü müz Müs lü man la rı nın, İs lam me de -

ni ye ti nin bu gör kem li geç mi şi ni iyi bil me le ri,

bu nun hem onur hem de so rum lu lu ğu nu ta şı -

ma la rı ge rek mek te dir. Unut ma ya lım ki Müs lü -

man lar, dün ya nın en bü yük me de ni yet le rin den

bi ri ni in şa eden kut sal, şan lı ve şe ref li bir mi ra -

sın tem sil ci le ri dir. Müs lü man lar, di ğer inanç la -

rın ve me de ni yet le rin tem sil ci le ri ta ra fın dan

hep gıp tay la ve hay ran lık la iz len miş ler dir. Ün -

lü Or ta do ğu uz ma nı Da ni el Pi pes, bir ma ka le -

sin de Müs lü man la rın ken di le ri ne gü ven le rin -

den bah set tik ten son ra şu yo ru mu ya par:

Bu öz gü ve ni sağ la yan et ken ler den bi ri de, İs -
lam'ın ilk 6 yüz yı lın da ve da ha da son ra sın da ki
ola ğa nüs tü ba şa rı la rın ha tı ra sı dır. Bu dö nem de
İs lam dün ya nın en ile ri kül tü rüy dü; Müs lü man -
lar en iyi sağ lık stan dart la rı na, en uzun or ta la ma
ya şam sü re le ri ne, en yük sek oku ma-yaz ma oran -
la rın da sa hip ti ler. Bi lim sel ve tek nik araş tır ma la -
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rın ço ğu on la rın kont ro lün dey di ve ge nel lik le
mu zaf fer or du lar ku ru yor lar dı. Bu ba şa rı tren di,
ilk baş tan be ri açık ça or ta day dı. MS 622 yı lın da
Hz. Muh ham med Mek ke'den göç et miş, an cak 8
yıl son ra ken te onun yö ne ti ci si ola rak dön müş -
tü. He nüz da ha 715 yı lın da, Müs lü man fa tih ler
Ba tı'da İs pan ya'dan Do ğu'da Hin dis tan'a ka -
dar uza nan bir im pa ra tor luk kur muş lar dı. Müs -
lü man ol mak, ka za nan bir me de ni ye te ait ol mak
an la mı na ge li yor du.7 

Kuş ku suz bu gü nün Müs lü man la rı nın gö -

re vi sa de ce bu gör kem li geç miş le övün mek de -

ğil, gü nü müz de ve ge le cek te de İs lam'ı yük selt -

mek için ça lış mak tır. Ni te kim geç miş te ki ne ben -

zer bir ih ti şa mın bu gün de ye ni den in şa edil me -

si, Müs lü man la rın ye ni den dün ya ya ışık tu tan

bir kül tür ve me de ni yet ön der le ri ol ma la rı

müm kün dür. An cak bu yön de ya pı la cak her

tür lü ça lış ma nın ön ce lik le, bir lik ve be ra ber lik

ru hu için de ger çek leş ti ril me si ge rek li dir. Ki şi sel



men fa at en di şe le ri ni bir ke na ra bı ra kan, fark lı -

lık la rı şefkatle kar şı la yan, gü cü nü ve ener ji si ni

yal nız ca İs lam'ın, Müs lü man la rın ve in san lı ğın

hay rı na kul la nan, ço ğul cu luk tan ya na olan, uz -

laş ma cı ve ba rış se ver bir kül tür Müs lü man lar

ara sın da ege men olur sa, İs lam dün ya sı, 21.

yüz yı lın en bü yük me de ni yet le rin den bi ri ni in -

şa ede bi lir. Sev gi, mer ha met, an la yış, to le rans

gi bi İs lam ah la kı nın da te me li olan de ğer ler sa -

ye sin de, bu gün bir kı sım Müs lü man ül ke ler de

ha kim olan des pot yö ne tim le rin de so nu ge le -

cek, kül tü rel ve eko no mik ola rak kal kın ma sağ -

la na cak, dün ya nın çe şit li böl ge le rin de bas kı al -

tı na alı nan, zul me uğ ra yan, acı ma sız ca kat le di -

len Müs lü man lar ba rı şa ve gü ven li ğe ka vu şa -

cak ve, Al lah'ın iz ni ile, asr-ı sa adet dö ne mi nin

bir ben ze ri 21. yüz yıl da ye ni den ya şa na cak tır.





İs lam dün ya sı nın ge le ce ği nin dün ya ba rı şı nı ve gü -

ven li ği ni doğ ru dan il gi len dir di ği, gü nü müz de pek çok

dü şü nür ta ra fın dan ifa de edil mek te dir. İs lam dün ya sı

yak la şık 1.5 mil yar lık nü fu su (Müs lü man lar dün ya nü fu -

su nun yak la şık 1/4'ini oluş tur mak ta dır), sa hip ol du ğu yer

al tı zen gin lik le ri, coğ raf ya sı nın stra te jik öne mi ile bü yük

bir güç tür. II. Dün ya Sa va şı'na ka dar ço ğun lu ğu sö mür ge

ida re si al tın da bu lu nan Müs lü man ül ke ler, II. Dün ya Sa -

va şı'ndan son ra baş la yan sö mür ge dev rim le ri ile ba ğım -

sız lık la rı nı ka zan mış lar ve bu du rum, İs lam coğ raf ya sı nın

gö rü nü mü nü de ğiş tir miş tir. İs lam coğ raf ya sın da ki asıl de -

ği şik lik ise So ğuk Sa vaş'ın so na er me siy le bir lik te ya şan -

mış tır. Bu ta ri he ka dar, Af ri ka-As ya coğ raf ya sı ola rak ka -

bul edi len İs lam dün ya sı, Ar na vut luk ve Bos na'dan, Çe çe -

nis tan ve Ta ci kis tan'a uza nan bir Av ras ya (Av ru pa-As ya)

coğ raf ya sı ha li ne gel miş tir. Sek sen li yıl lar da Av ru pa Gü -

ven lik ve İş Bir li ği Teş ki la tı'na üye tek Müs lü man ül ke

Tür ki ye iken, bu gün bu sa yı do ku za çık mış tır.8

Bu sü reç için de, İs lam dün ya sı nın de mog ra fik da ğı lı -

mın da ya şa nan de ği şim de İs lam coğ raf ya sı kav ra mı nı et ki -

le miş tir. 20. yüz yı lın ba şı na ka dar, Müs lü man lar -kı sa dö -

nem li iş gal ler ha riç- ge nel lik le İs lam top rak la rın da ya ni

Müs lü man la rın ida re si al tın da ya şa mış lar dır. 20. yüz yı lın

ilk dö nem le rin den iti ba ren, Müs lü man lar ken di is tek ve ira -

de le ri ile çe şit li Av ru pa ül ke le ri ne ve Ame ri ka'ya göç et miş -

ler ve bu top rak lar da önem li bir nü fus ha li ne gel miş ler dir.
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Ol duk ça ge niş bir coğ raf ya yı kap sa yan İs -
lam dün ya sı baş ta do ğal gü zel lik ler ol -
mak üze re pek çok zen gin li ğe sa hip tir.

Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sıy la, İs lam
ül ke le ri bu zen gin lik le ri ni da ha iyi de ğer -

len dir me im ka nı bu la cak lar dır. 

İran

Endonezya

Tunus

Bosna-Hersek
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Cibuti

Arnavutluk

Birleşik Arap Emirlikleri

Tunus
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Et ki le yi ci bir do ğal gü zel li ğe sa hip olan Mal div ler'de ön ce le ri
Bu dizm yay gın dı. An cak da ha son ra Müs lü man sey yah la rın 
yap tık la rı teb liğ ça lış ma sı ile İs la mi yet git tik çe yay gın laş tı. 

Bu gün Mal div ler'in nüfusunun tamamına yakını Müs lüman'dır. 
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Bu gün Ame ri ka'da ve pek çok Av ru pa ül ke sin de İs lam en hız lı

yük se len din ko nu mu na gel miş, Ba tı için de ki Müs lü man la rın sa -

yı sın da ya şa nan ar tış bu top lu luk la rın sos yal ve si ya si ha yat ta et -

ki li bir rol üst len me si ni sağ la mış tır. Böy le ce İs lam coğ raf ya sı, sa -

de ce nü fu su nun bü yük ço ğun lu ğu Müs lü man olan ya da Müs lü -

man la rın ida re si al tın da olan ül ke ler le sı nır lı ol ma yan çok da ha

bü yük bir coğ raf ya ha li ne gel miş tir. 

Kaf kas ya'dan Tan zan ya'ya, Fas'tan Fi ji'ye ka dar uza nan ge -

niş bir coğ raf ya ya ya yıl mış olan İs lam dün ya sı, ta ri hin bü yük

me de ni yet le ri nin do ğup ge liş ti ği bir hav za da yer al mak ta dır.
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İs lam, dün ya nın en hız lı yük se len di ni dir. Bu ha ri ta da Müs lü -
man  ül ke le rin ge nel da ğı lı mı gö rül mek te dir. 
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Böl ge nin sa hip ol du ğu je opo li tik, je okül tü rel ve je oe ko no mik

özel lik ler, bu coğ raf ya yı bu gün de ulus la ra ra sı iliş ki le rin ve dün -

ya si ya se ti nin önem li bir ye ri ne yer leş tir miş tir. 

Dün ya ti ca ret yol la rı nın önem li ke siş me ve ge çit böl ge le ri -

nin bu coğ raf ya için de yer alı yor ol ma sı da önem li un sur lar dan -

dır. Ka ra de niz'i Ak de niz'e bağ la yan, Ak de niz'i ve Bas ra Kör fe -

zi'ni Hint Ok ya nu su'na bağ la yan bo ğaz ve ka nal la rın ve Hint

Ok ya nu su'nda ki ana ge çit nok ta la rı nın Müs lü man la rın kont ro -

lün de ol du ğu dü şü nül dü ğün de, İs lam dün ya sı nın kü re sel den -

ge ler açı sın dan ta şı dı ğı önem da ha iyi an la şı la cak tır. Bu na bir de

pet rol, do ğal gaz gi bi stra te jik yer al tı kay nak la rı açı sın dan dün -

ya nın en zen gin top rak la rı nın İs lam coğ raf ya sın da bu lun du ğu

ger çe ği ek len di ğin de, tab lo da ha da net leş mek te dir. Bu özel lik le -

rin hep si İs lam dün ya sı için bi rer stra te jik im kan dır ve bu im kan -

la rın iyi de ğer len di ril me si Müs lü man la rın dün ya si ya se tin de ki

et kin lik le ri nin art ma sı an la mı na gel mek te dir. 

Bu gün ge li nen nok ta da da Müs lü man la rın doğ ru dan ve ya

do lay lı ola rak, 21. yüz yıl da ki ge liş me ler de rol oy na ya ca ğı açık ça

gö rül mek te dir. An cak el bet te önem li olan, bu ro lün, baş ta İs lam

dün ya sı ol mak üze re tüm in san lı ğın fay da sı na ol ma sı dır. Bu aşa -

ma da ilk ak la ge len, İs lam dün ya sı nın mev cut ko nu mu ile böy le

bir ro lü üst le nip üst le ne me ye ce ği dir. Kuş ku suz, Müs lü man lar

bu so rum lu lu ğu üst le ne cek yet kin li ğe ve bi lin ce sa hip tir ler. An -

cak bu gün İs lam dün ya sı na ba kıl dı ğın da, ki mi ül ke ler de de mok -

ra si ge le ne ği nin ye te rin ce yer leş me miş ol ma sı, tek no lo ji de ça ğın

ge ri sin de ka lın mış ol ma sı, eko no mik ge ri kal mış lık gi bi ba zı so -

run lar gö ze çarp mak ta dır. Dün ya si ya se tin de ak tif rol al ma ya

ha zır la nan bir İs lam dün ya sı nın, bun lar ve ben ze ri so run la rı bir

an ön ce çö zü me ka vuş tur ma sı zo run lu dur. 
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Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki petrol çıkarma tesisleri. 
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An cak, İs lam

dün ya sı nın tüm bun lar dan

ön ce aci li yet le çö zü me ka vuş -

tu rul ma sı ge re ken çok da ha ha ya ti

ve te mel bir so ru nu var dır: Par ça -

lan mış lık. Dün ya Müs lü man la -

rı nın, güç lü ve ak tif bir İs lam

Bir li ği sağ la ya ma mış ol ma la rı, gü -

nü müz de ya şa nan çe şit li so run la rın te me lin -

de yer alan önem li bir ek sik lik tir. Güç lü bir bir lik sağ -

lan dı ğın da bu gün ya şa nan so run la rın ben zer le riy le ya hiç

kar şı la şıl ma ya cak ya da kar şı la şı lan tüm so run lar tah min edi len -

den çok da ha kı sa sü re için de çö zü me ka vuş tu ru la cak tır.

Bu ra da he men şu nu be lirt mek ge re kir ki, bu par ça lan mış lık -

la dik kat çe ki len hu sus, ço ğul luk, ya ni İs lam dün ya sı için de fark -

lı mez hep ler ve uy gu la ma la rın var ol ma sı de ğil dir. Müs lü man la -

rın par ça lan mış lık tan kur tul ma la rı da hep si nin tek bir uy gu la ma

ya da yön tem al tın da top lan ma sı an la mı nı ta şı maz. Önem li olan,

bu fark lı lık la rın inanç bir li ği al tın da, ço ğul cu bir uzlaşı ve da ya -

nış ma için de top lan ma sı nın sağ lan ma sı dır. Gö rüş, dü şün ce ve

uy gu la ma fark lı lık la rı her top lum için de kar şı la şı lan ola ğan du -

rum lar dır. İs lam ah la kı nın ge re ği tüm fark lı lık la ra rağ men Müs -

lü man la rın, bir bir le ri nin kar deş le ri ol duk la rı ger çe ği ni unut ma -

ma la rı dır. Ir kı, di li, va ta nı, mez he bi ne olur sa ol sun tüm Müs lü -

man lar kar deş tir ler. Bu ne den le İs lam dün ya sı için de ki fark lı lık -

lar bi rer zen gin lik ola rak de ğer len di ril me li, bun lar, Müs lü man la -

rın bir bir le ri ile çe kiş me si ne ne den olan, on la rı ana ko nu lar dan

uzak laş tı rıp, acil ve önem li so run la ra ted bir alın ma sı nı en gel le -

yen ça tış ma ve ay rı lık ne den le ri ne dö nüş me me li dir. 
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Ki ta bın iler le -

yen bö lüm le rin -

de, ku ru la cak bir

Türk İs lam Bir li -

ği'nin Müs lü man

dün ya sı için ge rek li -

li ği ni ve dün ya ba rı şı

için öne mi ni, si ya si,

sos yo lo jik ve eko no -

mik bil gi le ri ele ala rak

or ta ya ko ya ca ğız. An -

cak bun dan ön ce,

İs lam dün ya sı nın

na sıl bir sü reç için de

par ça lan dı ğı nı ve bu

durumun na sıl or ta dan

kal dı ra bi le ce ği ni in ce -

le ye ce ğiz. 
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Par ça lan ma nın Ne den le ri

İs lam dün ya sı nın bu gün için de bu lun du ğu par ça lan mış lık,

20. yüz yı lın ba şın da or ta ya çık mış bir du rum dur. Bun dan ön ce

ise, fark lı mez hep, ırk ve dil ler den Müs lü man lar çe şit li İs lam im -

pa ra tor luk la rı nın yö ne ti mi al tın da, bi ra ra da hu zur ve gü ven lik

için de ya şa mak tay dı lar. Da ha sı, güç lüy dü ler.

An cak 19. yüz yı lın en yı kı cı akım la rın dan bi ri olan ra di kal

mil li yet çi lik, İs lam dün ya sın da da et ki si ni gös ter di. Müs lü man -

la rın bir kıs mı, Ba tı lı fik ri akım la rın et ki si al tın da ka la rak ken di -

le ri ne em po ze edi len bu ide olo ji yi be nim se di ler. Bu es na da İs lam

im pa ra tor luk la rı nın za yıf la ma sıy la, Müs lü man la rın bü yük ço -

ğun lu ğu Ba tı lı güç le rin sö mür ge si du ru mu na düş tü ler. Sö mür -

ge ci güç ler İs lam top rak la rın dan çe ki lir ken de, bu top rak la rı ya -

pay sı nır lar la bö lüp, çe şit li dev let ler oluş tur du lar. Bu du rum, ba -

zı Müs lü man lar ara sın da ya yı lan ra di kal mil li yet çi lik ha re ket le ri

ile bir le şin ce or ta ya ol duk ça ka rı şık bir tab lo çık tı. Müs lü man

top lum lar için de ki et nik fark lı lık lar, ça tış ma ne de ni ne dö nüş tü.

Kı sa bir sü re ön ce si ne ka dar ay nı top rak lar da bi ra ra da ya şa yan

halk lar, bir an da fark lı sı nır lar için de ya şa yan, ara la rın da an laş -

maz lık lar olan, bir bi ri ne kar şıt top lum la ra dö nüş tü ler. He men

her ül key le kom şu la rı ara sın da baş ta sı nır an laş maz lık la rı ol mak

üze re çe şit li tar tış ma ko nu la rı doğ du. (Bu an laş maz lık la rın bir

kıs mı, İran-Irak Sa va şı ör ne ğin de ol du ğu gi bi, iki Müs lü man

dev le tin bir bi riy le kı ya sı ya sa vaş ma sı na ka dar var dı.) Böy le ce,

İs lam dün ya sı bir yüz yıl bo yun ca de vam ede cek bir is tik rar sız lık

sü re ci ne gir miş bu lu nu yor du.

Bu ra da he men be lirt mek ge re kir ki, mil let ve va tan sev gi si,

ba ğım sız lık ta le bi meş ru ve asil duy gu lar dır. Mil li yet çi lik duy -

gu su nun gay ri meş ru ha le gel me si, sev gi nin sap lan tı lı bir tut ku -

ya dö nüş me siy le olur. Bir in san mil le ti ni se ver ken, di ğer mil let -
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le re kar şı se bep siz ye re hu su met bes le me ye baş lar sa, ken di mil le ti nin

çı kar la rı için di ğer mil let le rin ve halk la rın hak la rı nı çiğ ne me yi, ör ne -

ğin on la rın top rak la rı nı ele ge çir me yi, mal la rı nı yağ ma la ma yı he def -

ler se, gay ri meş ru bir çiz gi ye gel miş de mek tir. Ve ya, ken di mil le ti ne

olan sev gi si ni bir tür ırk çı lı ğa dö nüş tür dü ğün de, ya ni ken di mil le ti -

nin ka lıt sal ola rak di ğer le rin den üs tün ol du ğu nu id dia et ti ğin de de

yi ne gay ri meş ru bir fi kir ge liş tir miş olur. Mil li yet çi li ğin, ırk çı bir dü -

şün ce ye dö nüş tü rü lüp, iki Müs lü man top lum ara sın da ki "Müs lü man

kar deş li ği" kav ra mı nı ze de le ye cek, bu nu or ta dan kal dı ra rak hu su met

to hum la rı eke cek bir şe kil de yo rum lan ma sı da yi ne yan lış tır. 
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Geç ti ği miz yüz yıl İs lam dün ya sı için bas -
kı, zu lüm, sa vaş ve ça tış ma lar la ge çen
bir yüz yıl ol du. Bin ler ce ma sum in san

ha ya tı nı kay bet ti. 
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Al lah bu yan lış an la yı şa Ku ran'da dik kat çek mek te dir. Ayet ler -

de "öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu" ola rak ta rif edi len bu dü şün ce, ca hi li -

ye nin (din ah la kın dan uzak top lum la rın) bir özel li ği ola rak an la tı lır:

Ha ni o in kâr eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu -
lu ğu'nu, ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-kış kırt -
tık la rı za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü min le rin üze ri ne
'gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve on la rı "tak va sö zü"
üze rin de "ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on lar da, bu na la yık
ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir. (Fe tih Su re si, 26)

Dik kat edi lir se ayet te "öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu"ndan söz edil -

mek te, bu na kar şı lık Al lah'ın mü min le re gü ven ve ya tış ma duy gu -

su ver di ği bil di ril mek te dir. De mek ki, ken di top lu mu na (aşi re ti ne

ve ya mil le ti ne) yö ne lik sev gi si so nu cun da öf ke li ve sal dır gan bir ta -

vır ser gi le yen in san la rın ruh ha li Ku ran ah la kı na ay kı rı dır. Ve 19.
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yüz yıl da ma ter ya list Av ru pa'da ge li şip, Müs lü man top lum la ra

da ora dan ih raç edi len mil li yet çi lik an la yı şı, öf ke li ve aşı rı bir mil -

li yet çi lik tir. Yal nız İs lam dün ya sın da de ğil, ne re dey se tüm dün -

ya da ça tış ma la ra ve si ya si is tik rar sız lık la ra ne den ol muş tur.  

Oy sa in san lar ara sın da ırk la rı na ve soy la rı na gö re ay rım yap -

mak, et nik fark lı lık la rı an laş maz lık ko nu su kıl mak Ku ran ah la kı na

ke sin ola rak ay kı rı dır. Rab bi miz bir ayet te şu şe kil de bu yur muş tur:

Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık
ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek lin -
de) kıl dık. Şüp he siz, Al lah Ka tın da si zin en üs tün (ke rim) ola -
nı nız, (ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır.
Şüp he siz Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (Hu cu rat Su re si, 13)
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Hit ler gi bi, in san la rı ırk la rı na gö re sı nıf lan dır ma ya ça lı şan la rın or ta ya
at tı ğı te ori ler bü yük bir ya nıl gı dır. İn san la rın fark lı ırk la ra men sup ol -

ma sı bir üs tün lük ve ya ça tış ma ge rek çe si de ğil dir. 

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



Al lah, "Gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sı ile dil le ri ni zin ve

renk le ri ni zin ay rı ol ma sı, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz

bun da, alim ler için ger çek ten ayet ler var dır." (Rum Su re si, 22)

aye tiy le in san la rın fark lı ırk lar dan ve mil let ler den ol ma sı nın

Ken di si'nin ayet le rin den bi ri ol du ğu nu bil dir miş tir. Bu fark lı lık -

lar bi rer ça tış ma ve hu su met ko nu su de ğil, bir tür zen gin lik ve

çe şit li lik tir. 

Ta rih, İs lam'ın et nik ay rı lık la rı uz laş tır ma sı nın ör nek le riy le

do lu dur. Hz. Mu ham med (sav) sa ha be yi ırk ve ka bi le ay rım cı lı -

ğı yap mak tan, in san la rı mil let le ri ne, cin si yet le ri ne, dil le ri ne, aşi -

ret le ri ne gö re ayır mak tan, hat ta ay nı top lum için de in san la rı

mad di im kan la rı na gö re sı nıf lan dır mak tan da ke sin lik le sa kın -

dır mış tır. Pey gam ber Efen di miz (sav), Ve da Hut be si'n de, "Ey İn -

san lar! Mu hak kak ki Rab bi niz bir ve ata nız da bir dir. He pi niz

Adem'den, Adem de top rak tan dır. Al lah ya nın da en üs tün ola -

nı nız O'ndan en faz la kor ka nı nız dır. Arab'ın ace me, ace min de

Arab'a, be ya zın si ya ha, si ya hın da be ya za bir üs tün lü ğü yok -

tur, tak va ha riç." söz le ri ile Müs lü man la rı bu ko nu da dik kat li ol -

ma ya da vet et miş tir. 
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Pey gam be ri miz (sav) ve dört ha li fe

dö ne min de ar ka ar ka ya de vam eden fe -

tih ler, İs lam dün ya sı nın sı nır la rı nı Do ğu

ve Ba tı'ya doğ ru ge niş let miş, fark lı mil let -

ler den pek çok in san İs lam bay ra ğı al tın -

da bir leş miş tir. Ka bi le ça tış ma la rı na, so nu

gel me yen kan kav ga la rı na bo ğul muş olan

Or ta do ğu, İs lam ah la kı nın ya yıl ma sı ile

hu zu ra ka vuş muş, yal nız Arap lar ara sın -

da ki ka bi le sa vaş la rı de ğil Müs lü man la rın

fet het tik le ri tüm top rak lar da ki ça tış ma lar

da son bul muş tur. Ki mi Hı ris ti yan mez -

hep le ri ara sın da kı ya sı ya de vam eden

mü ca de le ler da hi, Müs lü man la rın ha kim

ol du ğu top rak lar da ba rış la ne ti ce len miş -

tir. Bir bi ri ile sa va şan ka bi le ler, bir bir le ri -

ni acı ma sız ca yok et me ye ça lı şan grup lar

İs lam bay ra ğı al tın da bir bir le ri ne ya şam

hak kı ta nır ve say gı gös te rir ol muş lar dır. 

Gü nü müz Müs lü man la rı nın ba kış

açı sı nın da bu doğ rul tu da ol ma sı ge re -

kir. Müs lü man la rın bir bir le ri ile olan iliş -

ki le rin de, te mel öl çü kar şı la rın da ki ki şi -

nin ır kı, et nik kö ke ni, di li gi bi özel lik le ri,

sa hip ol du ğu im kan la rı, ma ka mı ve ya

mev ki si de ğil, ima nı ve gü zel ah la kı dır.

Sa mi mi iman eden ki şi ler ara sın da sev gi,

bir di ğe ri nin Al lah'tan kor kup sa kın ma -

sı na, Rab bi miz'e duy du ğu iç li sev gi ye,

yap tı ğı sa lih amel le re, gös ter di ği gü zel
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"Arap At lı la rı nın Çar pış ma sı", Kan vas üze ri ne yağ lı
bo ya, The Wal ters Sa nat Ga le ri si, Mary land
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ah la ka gö re şe kil le nir. Eğer bir ki şi ha ya tı nı Al lah yo lun da vak -

fet miş ol du ğu nu tüm ta vır ve dav ra nış la rı ile is pat lı yor, her

anın da Al lah'ın rı za sı nı ve rah me ti ni gö ze te rek gü zel dav ra nış -

lar da bu lu nu yor sa, mü min ler o ki şi ye kar şı sev gi ve hür met du -

yar lar. Bu ki şi nin de ri si nin ren gi ni, ait ol du ğu mil le ti, mad di im -

kan la rı nı kıs tas ola rak de ğer len dir mez ler, bun lar sev gi le rin de

olum lu ya da olum suz bir et ki yap maz. Ay nı kıs tas lar, Müs lü -

man top lum lar ara sın da ki iliş ki ler de de ge çer li ol ma lı dır. İki

Müs lü man top lum ara sın da ki iliş ki nin özü, Ku ran'da bil di ril di ği

gi bi ol ma lı dır: Müs lü man lar, bir bir le ri nin yar dım cı sı ve ve li si -

dir ler. 

İs lam dün ya sı nın gü nü müz de ki par ça lan mış lı ğı nın en

önem li ne den le rin den bi ri, bu bi lin cin ek sik li ği dir. Bu nun se be bi

de Ku ran ah la kın dan uzak la şıl mış, bu nun ye ri ne din dı şı fi kir

akım la rı nın ve dü şün ce le rin et ki ka zan mış ol ma sı dır. Ba zı ay dın -

lar, Ba tı'da ge li şen din dı şı fel se fe ve ide olo ji le rin ya nıl gı la rı na ka -

pıl mış, bu fi kir le ri Müs lü man top rak la rı na ih raç et me nin İs lam

dün ya sı nı ile ri gö tü re ce ği ni san mış lar dır. Bu ta ri hi ha ta nın ne den

ol du ğu tah ri ba tın iz le ri bu gün de açık ça gö rül mek te dir. Ada le ti,

fe da kar lı ğı, mer ha me ti, şefkati, açık fi kir li li ği, ile ri gö rüş lü lü ğü

ge ti ren Ku ran ah la kı nın ye ri ne, ba zı sap kın fel se fe ve ide olo ji le rin

top lu ma be nim se til me ye ça lı şıl ma sıy la bir lik te, Müs lü man dün -

ya sın da sü re ge len dü ze nin ve da ya nış ma nın ye ri ni kar ga şa ve

par ça lan mış lık al mış tır. Bu kar ga şa yı so na er dir mek için ba zı ül -

ke ler de, yi ne Ku ran ah la kı na ters olan bir mo del or ta ya çık mış ve

hal kı acı ma sız ca ezen des pot re jim ler ku rul muş tur. 

Bu gün de İs lam dün ya sı nın ge le ce ği ne yö ne lik stra te ji ler be -

lir le nir ken, bu ta ri hi tec rü be den ders alın ma lı, yan lış yön len dir -

me ve tel kin le re ka pıl mak tan sa kı nıl ma lı dır. Ta rih açık ça gös ter -

mek te dir ki, İs lam dün ya sı, an cak ken di özün de ki de ğer le re sa -

hip çık tı ğın da yük se le bi lir. Ve bu de ğer le rin en önem li le rin den

bi ri, Müs lü man la rın bir lik ve be ra ber li ği dir.  
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
AL BAGDADI RÖPORTAJI, 

29 Haziran 2008

Muhabir: Müslümanlar katliamlara maruz

kalıyorlar. Daha önce Bosna Hersek'te. Şimdi

Irak'da, Afganistan'da, Filistin'de, ne yapmak gerekir

bu konuda sizce?

Adnan Oktar: Müslümanların birlik olmaması, birlikte ha-

reket etmemesi haramdır. Haram bir hükümdür. Müslümanların

birlikte hareket etmesi, topluca kardeş olmaları, hepsinin tamamı-

nın kardeş olması ve bir lider etrafında toplanmaları da Kuran'a

göre farzdır. Müslümanlar bunu yapmıyorlar. Bunu yapmayınca

her türlü belanın kapısı açılır. Müslümanlar bu farzı yerine getire-

cekler. Ben bunun için söylüyorum Türk Milleti'nin önderliğinde,

bir Türk İslam Birliği oluşsun. Her devlet ayrı milli devlet olarak kal-

sın, her devlet kendi içerisinde hür davransın, fakat başlarında bir

manevi lider bulunsun. Çünkü Hıristiyanların Papası var, liderleri

var. Müslümanların da bir manevi lideri olması şart. Bu manevi

birliğin başında birisi olursa, bu kargaşa bu fitne rahatça son bu-

lur. O zaman dünyanın bir yerinde Müslümanların parmağının

ucuna bir  zarar gelse bütün Müslümanlar toplu haraket edeceği

için, bu olay hemen durdurulur. Ama böyle paramparça olursa,

"böl, parçala, yut" politikasına uygun hareket ederlerse ta-

bi ki küçük parçaları yutmak kolaydır. Ama bütün blok

bir Müslüman alemini yutmak imkansızdır. Müslü-

manların bu farzı bir an önce yerine getir-

meleri gerekiyor.  

Harun Yahya - Adnan Oktar



Ta rih ten Bir Ör nek: 
Se la had din Ey yu bi'nin İs lam Bir li ği

Haç lı lar kar şı sın da ki İs lam dün ya sı nın du ru mu, bu ko nu da

önem li bir ör nek tir. 

1096 yı lın da baş la tı lan ilk Haç lı se fe ri nin or du la rı Or ta do -

ğu'ya ulaş tı ğın da, Müs lü man lar, ara la rın da çe şit li an laş maz lık -

lar ve çe kiş me ler bu lu nan emir lik le re bö lün müş ler di. Bu bö -

lün müş lük ne de niy le Av ru pa'dan ge len bu bar bar iş gal ci le re

kar şı di re ne me di ler. 1099 yı lın da Ku düs'te kor kunç bir kat li -

am ya pa rak ku ru lan Haç lı Kral lı ğı, on yıl lar bo -

yun ca Müs lü man la rın bu bö lün müş lü ğün den

ya rar lan dı. An cak bü yük İs lam ku man da nı Se -

la had din Ey yu bi'nin Müs lü man emir lik le ri tek

tek ken di ida re si al tı na alıp bir leş tir me siy le
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bir lik te, Müs lü man lar Haç lı iş gal ci le re kar şı ko ya bi le cek bir gü -

ce ulaş tı. 

Yi ne de Müs lü man la rın Haç lı la rı ye nil gi ye uğ rat ma sı bir

gün de ol ma ya cak tı. Se la had din Ey yu bi, Müs lü man la rı tek bir

bay rak al tın da bir leş ti rir ken, bir yan dan da il mi ve ah la ki bir

uya nış baş lat mış tı. Encyc lo pe dia Bri tan ni ca'da be lir til di ği gi bi:

Müs lü man la rın di ni ku rum la rı nı teş vik et mek ve yay mak, (Se la had -
din Ey yu bi'nin) po li ti ka sı nın te mel par ça la rın dan bi riy di. Bi lim
adam la rı na ve din alim le ri ne sa hip çık tı, on la rın kul la nı mı için üni -
ver si te ler ve ca mi ler kur du ve on la ra İs lam dün ya sı nın ya ra rı na pek
çok eser yaz dır dı... Ah la ki ye ni den do ğuş la bir lik te, ki bu onun ken di
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ki şi sel ya şa mı nın da ger çek çi bir fak tö rüy dü, ken di sin den beş yüz yıl
ön ce bi li nen dün ya nın ya rı sı nı fet het miş olan ilk ne sil Müs lü man la -
rın ka rar lı lı ğı nı ve şev ki ni ye ni den uyan dır ma ya ça lış tı. 

İl mi, ah la ki ve ima ni yük se liş, Müs lü man la rın si ya si bir li -

ğiy le de bir le şin ce, İs lam me de ni ye ti bir kez da ha yük sel di: Se la -

had din Ey yu bi'nin ko mu ta sın da ki bir le şik İs lam or du su 1187'de -

ki Hıt tin Sa va şı'nda -ken di iç le rin de par ça lan ma lar ve hu zur suz -

luk lar ya şa yan- Haç lı or du su nu boz gu na uğ rat tı ve ar dın dan

Ku düs da hil ol mak üze re Haç lı iş ga li al tın da ki Fi lis tin top rak la -

rı nın ta ma mı na ya kı nı kur ta rıl dı.

Se la had din Ey yu bi'nin ve onun ön der li ğin de ku ru lan İs lam

Bir li ği'nin en dik kat çe ken yö nü ise, Ku ran ah la kı nın ge re ği olan

ada let, ılım lı lık ve ba rış çı lık gi bi er dem le ri en iyi bi çim de tem sil

Sul tan Se la -
had din dö ne mi
ve son ra sın da
Ey yu bi Sul tan -
lı ğı'nın sı nır la -
rı nı gös teren

bir harita. 
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et me siy di. Se la had din Ey yu bi ge nel lik le Haç lı la ra kar şı ka zan dı -

ğı as ke ri za fer le anı lır, an cak onun çok be lir gin bir di ğer özel li ği

ge rek Haç lı la ra ge rek se tüm di ğer Hı ris ti yan la ra kar şı son de re -

ce adil ve ba ğış la yı cı dav ran ma sıy dı. Haç lı lar Müs lü man la ra

kar şı çok bü yük zu lüm ler uy gu la ma la rı na rağ men, Se la had din

Ey yu bi on lar dan in ti kam al ma mış, Ku düs'ü fet het ti ğin de kent te -

ki hiç bir Hı ris ti ya na za rar ve ril me miş ti. Se la had din Ey yu bi'nin

bu ko nu da ki dik kat çe ki ci bir baş ka yö nü, ken di ta ra fın da ki ra -

di kal le ri de diz gin le miş ol ma sıy dı. III. Haç lı Se fe ri'ni yö ne ten İn -

gi liz Kra lı Ric hard'ın Ak ra Ka le si'nde 3 bin Müs lü man si vi li acı -

ma sız ca kat let me si üze ri ne, ba zı ki şi ler in ti kam ara yı şı na gir miş -

ler ve bu nu da Ya fa ken tin de ki (bu gün kü Tel-Aviv) Hı ris ti yan la -

ra kar şı top lu bir kı yı ma gi ri şe rek uy gu la mak is te miş ler di. Se lah -

had din Ey yu bi, ken di or du su için de ki bu ra di kal eği li mi dur dur -

mak, ya tış tır mak ve Ya fa'da ki Hı ris ti yan la ra gü ven lik sağ la mak

için bü yük ça ba gös ter di ve bun da da ba şa rı lı ol du. 

So nun da Se la had din Ey yu bi, Haç lı la ra bir ta kım im ti yaz lar

ve im kan lar ve re rek, kut sal top rak la ra ba rış ge tir me yi de ba şar -

dı. 28 Ağus tos 1192'de Haç lı lar la Müs lü man lar ara sın da ba rış an -

laş ma sı im za lan dı. Bu nun ar dın dan Se la had din Ey yu bi, bu ken -

ti ele ge çir mek için bin ler ce Müs lü ma nı öl dür müş olan Haç lı ko -

mu tan la rı na bü yük bir jest te bu lu na rak, on la rı ken di si nin mi sa -

fi ri ola rak Ku düs'e da vet et ti. Ku düs'ü zi ya ret eden Haç lı ko mu -

tan lar, Müs lü man lar da gör dük le ri bu bü yük ba ğış la yı cı lık, şef-

kat ve ada let kar şı sın da hay ran lık la rı nı giz le ye me di ler. Se la had -

din Ey yu bi bir ke re sin de, düş ma nı olan İn gi liz Kra lı Ric hard'ın

has ta ol du ğu nu öğ ren miş, bu nun üze ri ne ona özel dok to ru nu ve

ate şi ni din dir me si için kar gön der miş ti. Se la had din Ey yu bi'nin

Ku ran ah la kı na da ya nan bu yük sek ah la kı, onu tüm Av ru pa'da

ef sa ne leş tir di. 
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Kı sa ca sı, Se lah had din Ey yu bi'nin kur muş ol du ğu İs lam Bir -

li ği, Müs lü man la ra hem güç ve za fer ver miş, hem de İs lam ah la -

kı nın özün de ki ada let, şefkat, ba rış se ver lik gi bi er dem le rin ha ya -

ta ge çi ril me si ne im kan ta nı mış tı. Müs lü man lar hem İs lam'a hiz -

met et mek için ha re ke te ge çi ril miş ler, hem de Müs lü man lar ara -

sın da do ğan ba zı ra di kal eği lim ler en gel le ne rek, Ku ran ah la kı na

gö re Müs lü man la rın na sıl ol ma sı ge rek ti ği gös te ril miş ti.

Se la had din Ey yu bi'nin kur du ğu İs lam Bir li ği'nden bu gü ne

dek tam 8 yüz yıl geç ti. Ama, tam da onun za ma nın da ki ne den ler -

le, bu gün de Müs lü man lar için bir İs lam Bir li ği ge rek li dir. El bet te

bu gün İs lam dün ya sı na kar şı Haç lı lar dev rin de ol du ğu gi bi bir le -

şik bir as ke ri sal dı rı söz ko nu su de ğil dir, ama İs lam dün ya sı, fark -

lı coğ raf ya lar da fark lı teh dit ler al tın da dır. Da ha sı, İs lam dün ya sı

di ğer me de ni yet le rin ge ri sin de kal mış, bi lim, tek no lo ji, kül tür, sa -

nat, dü şün ce gi bi alan lar da -uzun za man dün ya nın ön cü sü ol ma -

sı na kar şın- ge ri du ru ma düş müş tür. Öte yan dan di ğer me de ni -

yet ler de üre ti len bir ta kım yan lış fel se fe ve ide olo ji ler de, 19. yüz -

yıl dan iti ba ren İs lam dün ya sı na ta şın mak ta, Ku ran ah la kı nı tam

an la mıy la bil me yen ba zı Müs lü man la rı et ki si al tı na al mak ta dır.

İs lam'ı tem sil et me id di asıy la or ta ya çı kan, ama ger çek te İs lam

ah la kı na ta ma men ay kı rı vah şet ler uy gu la yan ba zı ra di kal ler ise,

İs lam ile di ğer me de ni yet ler ara sın da ça tış ma kö rük le mek is te -

yen le re, ço ğu kez bil me ye rek, hiz met et mek te dir ler. 

Tüm bun la rın son bul ma sı, Müs lü man la rın ye ni den dün ya -

ya yön ve ren, ışık tu tan, ada let ve ba rış ge ti ren, ken di si ne gıp ta

edi len bir me de ni yet kur ma la rı için se, bir za man lar Se la had din

Ey yu bi'nin iz le di ği yön te min iz len me si ge rek li dir: İs lam dün ya -

sın da ah la ki, il mi, ima ni bir ye ni den do ğuş baş lat mak ve bir

yan dan da Müs lü man la rın si ya si bir li ği ni sağ la mak.
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Fark lı lık la ra Anlayış Gös te re rek
Bir leş mek

Müs lü man la rın bir lik ol ma la rı, sa de ce mev cut du ru mun so -

na er me si için ih ti yaç du yu lan si ya si bir ge rek li lik de ğil dir. Bun -

dan da ha da önem li si, bir lik, za ten Müs lü man ol ma nın ge rek le -

rin den bi ri dir. Müs lü man la rın ha yat la rı nın her anın da ol du ğu

gi bi, ulu sal ve ulus la ra ra sı si ya set le rin de de Ku ran ah la kı na gö -

re dav ran ma la rı ge re kir. Ku ran ah la kı ise ön ce lik li ola rak İs lam

dün ya sı nın it ti fak et me si ni ge rek tir mek te dir. Ku ran ah la kı nın

esas alın ma sı, bu it ti fa kın ka lı cı ol ma sı nı ve ken di sin den bek le -

nen ak tif ro lü üst len me si ni sağ la ya cak tır. 

İs lam ah la kı Müs lü man la rın da ima bir leş ti ri ci dav ran ma la -

rı nı, da ya nış ma ve kay naş ma için de din kar deş le ri ol ma la rı nı ge -

rek ti rir. Al lah Ku ran'da mü min le re "çe ki şip bir bir le ri ne düş me -

me le ri ni" (En fal Su re si, 46) em ret mek te ve bu nun Müs lü man la rı

za yıf la ta cak bir du rum ol du ğu nu bil dir mek te dir. Bir baş ka ayet -

te de şu şe kil de em re di lir:

Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel dik ten son ra, par ça la nıp ay -
rı lan ve an laş maz lı ğa dü şen ler gi bi ol ma yın. İş te on lar için
bü yük bir azap var dır. (Al-i İm ran Su re si, 105) 

Vic dan ve ak lı se lim ile ha re ket eden, ken di çı kar la rı nı de ğil

ada le ti gö ze ten bir mü mi nin di ğer iman eden ler le ile it ti fak sağ la -

ya ma ma sı, sü rek li bir an laş maz lık için de ol ma sı müm kün de ğil -

dir. Bu, bi rey ler te me lin de ge çer li ol du ğu gi bi top lum lar ve mil -

let ler te me lin de de ge çer li dir. Ni te kim Al lah Ku ran'da bu ger çe ğe

de dik kat çek miş, Müs lü man top lu luk la rın bir bir le ri ne kar şı ada -

let siz lik yap ma la rı nı ve düş man ca dav ran ma la rı nı ya sak la mış tır.

Ku ran'da böy le dav ra nan la rın dur du rul ma sı ve fark lı Müs lü man

top lum la rın "ara la rı nın bu lun ma sı" bil di ril miş tir:
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Mü'min ler den iki top lu luk çar pı şa cak olur sa, ara la rı nı bu lup-
dü zel tin. Şa yet bi ri di ğe ri ne te ca vüz de bu lu na cak olur sa, ar tık
te ca vüz de bu lu nan la, Al lah'ın em ri ne dö nün ce ye ka dar sa va -
şın; eğer so nun da (Al lah'ın em ri ni ka bul edip) dö ner se, bu du -
rum da ada let le ara la rı nı bu lun ve (her ko nu da) adil dav ra nın.
Şüp he siz Al lah, adil olan la rı se ver. (Hu cu rat Su re si, 9)

El bet te her Müs lü man top lum ara sın da, böl ge sel, kül tü rel

ve ge le nek sel ba zı an la yış ve uy gu la ma fark lı lık la rı ola bi lir.

Fark lı yo rum lar, fark lı gö rüş ler, fark lı mez hep ler ola cak tır. Bu

son de re ce do ğal dır. Ol ma ma sı ge re ken, bu fark lı lık lar ne de niy -

le bir Müs lü man top lu mun ve ya gru bun di ğe ri ne cep he al ma sı,

onun la di ya lo ğu kes me si, or tak de ğer ler de mu ta ba kat sağ la ya -

ma ya cak ka dar di ğe ri ni ya ban cı ve hat ta ha sım ola rak gör me si -

dir. Bu, ka bul edi le bi lir bir du rum de ğil dir. 

Al lah, Ku ran'da Müs lü man la rı bu ha ta ya düş me me le ri için

uyar mış ve Ki tap Eh li'nin bu ko nu da ki ha ta la rı nı da ib ret ola rak

gös ter miş tir. Ku ran'da Ki tap Eh li'nin (Hı ris ti yan lar ve Ya hu di le -

rin) ha ta la rı bil di ri lir ken, bu top lu luk la rın ken di ara la rın da par -

ça la nıp, ay rı lık la ra düş me le ri de be lir til mek te dir. Bey yi ne Su re -

si'nin 4. aye tin de Ki tap Eh li'nin ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel -

miş ol ma sı na rağ men fır ka la ra ay rıl mış ol duk la rı ha ber ve ri lir.

Di ğer ayet ler de ise bu ay rıl ma nın se bep le ri ara sın da, "ara la rın -

da ki te ca vüz ve hak sız lık", "ara la rın da ki kıs kanç lık", "hak ka baş -

kal dır ma" gi bi kö tü ah lak özel lik le ri bil di ril mek te dir. Bu ayet ler -

den ba zı la rı şöy le dir:

On lar, ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, yal nız ca ara la rın -
da ki 'te ca vüz ve hak sız lık' do la yı sıy la ay rı lı ğa düş tü ler...
(Şu ra Su re si, 14)
Hiç şüp he siz din, Al lah Ka tın da İs lam'dır. Ki tap ve ri len ler,
an cak ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la rın da ki "kıs -
kanç lık ve hak ka baş kal dır ma" (bağy) yü zün den ay rı lı ğa düş -
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tü ler. Kim Al lah'ın ayet le ri ni in kar eder se, (bil sin ki) ger çek -
ten Al lah, he sa bı pek ça buk gö ren dir. (Al-i İm ran Su re si, 19)

Bu ay rı lı ğa düş me ne de niy le Ki tap Eh li'nin ta ri hi nin bü yük

ça tış ma lar la do lu ol du ğu, bi li nen bir ger çek tir. Hı ris ti yan lı ğın ilk

1600 yıl lık ta ri hi, bir bir le ri ile ça tı şan fark lı Hı ris ti yan mez hep le ri -

nin ta ri hi sa yı la bi lir. Ufak yo rum fark lı lık la rı bi le Hı ris ti yan la rın

bir bir le ri ni in kar cı lık la suç ma la rı na ne den ol muş tur. Bu çe kiş me

için de Ro ma Ka to lik Ki li se si za man la ege men lik sağ la mış, an cak

son ra ki yüz yıl lar da da bu kez bu Ki li se "sap kın" (he re tik) say dı ğı

fark lı di ni mez hep le re (bun lar ara sın da Do ce tism, Mon ta nism,

Adop ti onism, Sa bel li anism, Ari anism, Pe la gi anism ve Gnos ti cism

sa yı la bi lir) kar şı bü yük bir bas kı uy gu la mış tır. Pa pa lı ğın, 11. yüz -

yıl dan iti ba ren Kat har lar ve Bo go mil ler gi bi fark lı di ni akım la ra

uy gu la dı ğı bas kı lar, ar dın dan da Pro tes tan lar ile Ka to lik ler ara sın -

da pat lak ve ren ve bir yüz yıl dan faz la sü ren kan lı sa vaş lar, Av ru -

pa ta ri hi nin en ka ran lık çağ la rı na denk gel mek te dir. İl ginç tir ki,

Av ru pa me de ni ye ti nin yük se li şi, an cak söz ko nu su mez hep sa vaş -

la rı nın bit me sin den son ra baş la mış tır. Si ya si ta rih çi le rin ka bul et -

ti ği gi bi, mo dern Av ru pa, fark lı Hı ris ti yan mez hep le ri nin bir bir le -

ri ne to le rans gös ter me si ge rek ti ği fik ri nin ege men ol du ğu ün lü

Westp ha lia Ba rı şı'ndan (1648) son ra doğ muş tur. 

İn san la rın din de par ça lan ma la rı nın te me lin de, Al lah'ın em -

ret ti ği ah la kı ge re ği gi bi ya şa mı yor ol ma la rı var dır. Bu ah lak te -

va zu yu esas alır. Te va zu dan uzak la şan lar, ken di le ri ni ve ken di

fi kir le ri ni mut lak doğ ru ola rak gö rür, ken di le rin den fark lı dü şü -

nen le ri kü çüm ser ve on la ra düş man lık bes ler ler. Ken di gö rüş le -

ri nin mut lak doğ ru ol du ğun dan hiç kuş ku duy ma dık la rı için,

ken di le ri ni hiç bir za man sor gu la maz ve do la yı sıy la da ha iyi ye,

da ha doğ ru ya gi de mez ler. Sa de ce ken di yo ru mu nu be ğe nip bu -

nun la övü nen le rin du ru mu na Kuran'da, "... on lar, iş le ri ni ken di

ara la rın da (fark lı) ki tap lar ha lin de böl dü ler; her bir grup,
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ken di el le rin -

de olan la ye ti nip se -

vin mek te dir." (Mü mi nun

Su re si, 53) aye tin de dik kat çe kil -

miş tir.  

Bu, Al lah'tan kor kup sa kı nan la rın ve ahi ret

gü nün de he sap ve re ce ği ne iman eden le rin şid det -

le sa kı nıp ko run ma la rı ge re ken bir du rum dur. Bu

ko nu nun öne mi ni fark eden le rin, di ğer mü min le ri de

par ça lan mak tan, da ğıl mak tan, ay rıl mak tan sa kın dır -

ma la rı, Müs lü man la rın Ku ran ah la kın da it ti fak et me le -

ri ni sağ la mak için gay ret et me le ri ge rek mek te dir.

Ör nek Müs lü man lar, in san la ra –Rab bi miz'in te cel li le ri

ol du ğu nun bi lin ciy le- sev gi, mer ha met ve şef kat le yak la şır lar.

Ken di le riy le ay nı inan cı pay la şan, Ku ran'a iman eden, Al lah'ın

emir le ri ni ye ri ne ge ti ren ve Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in sün -

ne ti ne uyan la rı ise kar deş le ri ola rak gö rür ve bir bir le ri nin ve li le -

ri ol duk la rı nı unut maz lar. Ya pıl ma sı ge re ken, fark lı Müs lü man

top lu luk lar ara sın da ola bi le cek kül tü rel ve ge le nek sel fark lı lık lar

ve ba zı gö rüş ay rı lık la rı ne de niy le hi zip leş mek ten sa kın mak,

bun la rı sü rek li ön pla na çı ka rıp ih ti la fa ze min ha zır la mak ye ri ne,

Ku ran ah la kı nı ya şa mak ta it ti fa kı des tek le mek tir. Müs lü man lar

it ti fak ta bir bir le ri ni des tek le me li, ih ti laf lı ko nu lar da da şefkatli

ol ma lı, an la yış lı dav ran ma lı dır lar. Yu ka rı da da vur gu la dı ğı mız
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gi bi, özel -

lik le bu ko nu nun

öne mi nin far kın da olan

sa mi mi Müs lü man lar ve İs -

lam dün ya sı nın ön de ge len dü şü -

nür ve ay dın la rı bu ko nu da yo ğun gi ri şim -

ler de bu lun ma lı, Müs lü man lar ara sın da bir lik

ve be ra ber li ği teş vik et me li dir ler. Müs lü man dün -

ya sı için de sev gi, say gı, mer ha met, şefkat üze ri ne

ku ru lu bir da ya nış ma in şa edil me li dir.

Bir kez da ha ha tır lat mak ge re kir ki, İs lam ah la kı -

nın özün de, ih ti laf ve ay rı lık la rı de ğil, inanç bir li ği ni ve

or tak de ğer le ri te mel alan bir an la yış var dır. Hz. Mu ham -

med (sav), "Si ze iki şey bı ra kı yo rum on la ra sım sı kı sa rıl -

dık ça as la da la le te düş me ye cek ve sa pıt ma ya cak sı nız: Ku ran

ve be nim sün ne tim" söz le riy le Müs lü man la ra uy ma la rı ge re ken

yo lu gös ter miş tir. Biz le re dü şen bu yo la uy mak tır. Hak di ne uy -

mak ve ay rı lı ğa düş mek ten sa kın mak, Rab bi miz'in tüm ina nan -

la ra em ri dir. Al lah, aye tin de şu şe kil de bu yur muş tur:

O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin"
di ye din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi,
İb ra him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de
teş ri' et ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey,
müş rik le re ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten
Ken di si'ne yö ne le ni hi da ye te er di rir. (Şu ra Su re si, 13)
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
DENGE TV RÖPORTAJI, 

9 ARALIK 2009 

Ad nan Ok tar: Bir ke re şu mez hep ay rı mın dan

kay nak la nan mu ha lif ru hu kal dır mak la zım. Şi -

i ler, Ale vi ler, Bek ta şi ler, Va ha bi ler, hep si

bi zim kar de şi miz. Hep si mü min, mut ta ki

ter te miz in san lar, hep si Al lah'a aşık,

pey gam ber le re aşık, de rin sev gi

içe ri sin de olan in san lar. Bi zim

için bir ni met tir kar deş le ri miz.

Hep si bir ni met tir. Bu dü şün ce -

nin or ta dan kalk ma sı ge re ki -

yor, mu ha lif lik dü şün ce si nin.

Ay rı ca İs lam ah la kı, Türk İs -

lam coğ raf ya sı na ya yıl dı ğın -

da bu, ça lış kan lık, ak ti vi te,

zi hin açık lı ğı, di sip lin, te vek -

kül, te miz lik, ka li te ve de rin

akıl mey da na ge ti rir. Bu nun

be re ke ti ni ve gü zel li ği ni bü tün

bu coğ raf ya nın ta ma mı gö rür.

Hat ta Hı ris ti yan ale mi, Mu se -

vi ler de is ti fa de eder ler. Bu nun

için bi raz ace le ci olun ma sı ge -

re ki yor. 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN
ENDONEZYA ANTARA HABER 

AJANSI RÖPORTAJI, 
16 EYLÜL 2008

Ad nan Ok tar: Bir ke re bir bir le ri ni çok sev sin ler,

mez hep ay rım la rı ol ma sın. Her kes Ale vi, Sün ni, Şi i

he pi miz kar de şiz, bir bir le ri ne coş kuy la, aşk la, mu -

hab bet le bağ lı ol sun lar. Hz. Meh di (as)'ın zu hu ru

çok ya kın, Hz. İsa (as)'ın ini şi an me se le si. Bu de dik -

le ri min doğ ru ol du ğu nu za ten önü müz de ki on yıl içe -

ri sin de de gö re cek ler. Bü tün ala met ler çık tı, se vinç

için de Türk İs lam Bir li ği'ne ha zır lan sın lar. İn şa Al lah

cen net te ki ha ya tı mız da çok gü zel ola cak Al lah'ın

iz niy le, eğer böy le sa mi mi gay ret eder sek Al lah'tan

bu nu umu yo ruz. Biz son suz lu ğu baş la mış var lık la rız.

Ya ra tıl dık tan son ra biz ar tık son su za ka dar yok ol -

ma ya cak, son su za ka dar  ya şa ya cak var lık la rız. İn -

şa Al lah cen net te de bu na de vam ede ce ğiz, bu şe kil -

de ya şa ma ya de vam ede ce ğiz. 

Ama bu nun şar tı çok sa mi mi ol ma mız, bir bi ri mi -

zi coş kuy la çok sev me miz, Al lah'a kar şı çok bo yun

eği ci ol ma mız, Ku ran'a tam ta bi ol ma mız, Ku ran

ah la kı na tam uy ma mız. Bun la rı yap tık la rın da

gö nül le ri çok ra hat ol sun in şa Al lah.
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Humayun Türbesi,
Hindistan. Mogul

İmparatorluğu'nun
önemli eserlerin-

dendir. 



Bir lik Ru hu nun Ya şa tıl ma sı

Bir lik; an la yış, fe da kar lık, ve fa ve sa da kat ge rek ti rir. Al lah

Ku ran'da Müs lü man la ra bir lik için de ol ma la rı nı, şey ta nın ara la -

rı nı açıp boz ma ya ça lı şa ca ğı nı, bu bir li ği en gel le mek için ça ba

gös te re ce ği ni bil dir miş tir. Müs lü man lar din kar deş le ri ile ara la -

rın da ki iliş ki de, kar şı ta ra fı in ci te cek bir söz söy le mek, öf ke len -

mek, say gı ya uy gun ol ma yan ta vır lar da bu lun mak gi bi bir lik ru -

hu nu ze de le ye cek her tür lü ta vır dan sa kın mak la yü küm lü dür -

ler. Her mü min bir di ğe ri ne kar şı ola bil di ğin ce fe da kar ol ma lı,

sa bır lı dav ran ma lı, onun iyi li ği için ça lış ma lı, sa dık ve ve fa lı ol -

ma lı dır. Bu, tüm mü min le rin be nim se me si ge re ken üs tün bir ah -

lak tır. 

Bu ko nu da en gü zel ör nek ler den bi ri, Hz. Mu ham med (sav)

ile bir lik te Mek ke'den hic ret eden mü min ler ve Me di ne'de on la -

ra gü zel bir yurt ha zır la yan Müs lü man lar ara sın da ki iliş ki dir.

Mek ke li müş rik le rin zul mü ve bas kı sı ne de niy le, Al lah yo lun da

yurt la rın dan hic ret eden mü min le ri, Me di ne'de Hz. Mu ham med

(sav)'e bi at et miş olan Müs lü man lar en gü zel şe kil de kar şı la mış,

on la ra kar şı bü yük bir mu hab bet ve il gi gös ter miş ler dir. Bir bir le -

ri ne ya ban cı iki top lu luk ol ma la rı na, ca hi li ye Arap la rı ara sın da

tek önem li kıs tas sa yı lan "ka bi le ba ğı"na sa hip ol ma ma la rı na rağ -

men, iman la rı ve ita at le ri ne de niy le ör nek bir kar deş lik ser gi le -

miş ler dir. Me di ne li Müs lü man lar hic ret eden le re her tür lü im ka -

nı sağ la mış, on la ra ev le ri ni aç mış, ye mek le ri ni on lar la pay laş mış,

ken di ih ti yaç la rın dan ön ce on la rın ih ti yaç la rı nı dü şün müş, mü -

min kar deş le ri nin ne fis le ri ni ken di ne fis le ri ne ter cih et miş ler dir.

Rab bi miz, Me di ne li mü min le rin bu gü zel ah la kı nı Ku ran'da şöy -

le bil dir miş tir:

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı
(gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve
on la ra ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su)
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duy maz lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar -
deş le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri
ve ben cil tut ku la rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur -
tu luş) bu lan lar dır. (Haşr Su re si, 9)

Bu, ör nek alın ma sı ge re ken çok üs tün bir ah lak tır. Ve iki

mü min top lu lu ğun bir bi ri ile iliş ki si nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni

gös te ren çok önem li bir ör nek tir. Pey gam ber Efen di miz (sav) ise,

Müs lü man lar ara sın da da ya nış ma nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni bir

ha di sin de şöy le ta rif et miş tir:
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Müs lü man la rın ken di ara la rın da ki mer ha met le ri, say gı ve da ya nış -
ma la rı tıp kı bir vü cut gi bi dir. Vü cut ta bir uzuv ra hat sız lan dı ğın da
di ğer uzuv lar onun la bir lik te ay nı acı yı çe ker ler ve uyu maz lar. 

Müs lü man la rın bir bir le ri ne kar şı sev gi le ri ve kalp le rin de

bir bir le ri ne kar şı hiç bir olum suz his kal ma ma sı, Al lah'ın mü min -

le re bü yük bir lüt fu ve ni me ti dir. Ahi ret te tam an la mıy la ya şa na -

cak olan bu ni met Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-
çek tik, kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar.
(Hicr Su re si, 47) 

Do la yı sıy la Müs lü man lar, da ya nış ma nın, kar deş li ğin ve bir -

lik duy gu su nun bü yük bir ni met ol du ğu nun bi lin cin de dav ran -

ma lı ve bu bir li ğin ko run ma sı için sa bır lı ve ira de li ol ma lı dır lar.

En fal Su re si'nin 1. aye ti "... Eğer mü'min ise niz Al lah'tan kor -

kup-sa kı nın, ara nı zı dü zel tin ve Al lah'a ve Re su lü'ne ita at

edin." Müs lü man la ra bir lik te dav ran ma la rı nın öne mi ni bil di ren

bir di ğer ayet tir. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) ise, Müs -

lü man la rın or tak ha re ket et me le ri nin öne mi ni bir ha dis-i şe ri fin -

de şöy le ifa de et miş tir: 

....Bir bi ri ni ze ha sed (çe ke me mez lik) et me yi niz. Bir bi ri ni ze bu ğuz
(düş man lık) et me yi niz. Bir bi ri niz le iyi iliş ki le ri kes me yi niz. Bir bi ri -
niz den yüz çe vi rip kü süş me yi niz ve ey Al lah'ın kul la rı, kar deş ler olu -
nuz.9

Mü min, her du rum da af fe di ci ol mak la yü küm lü dür, an cak

kar şı sın da ki ki şi de bir Müs lü man sa, onun la din kar de şi ol du ğu -

nu, her iki si nin de Al lah'tan kor kup sa kın dı ğı nı, Pey gam ber Efen -

di mi z (sav)'e ita at et ti ği ni, he lal ve ha ra ma ti tiz lik gös ter di ği ni

dü şü ne rek çok da ha sa bır lı dav ran ma lı dır. Müs lü man, din kar de -

şi nin her za man için iyi li ği ni is te me si ge rek ti ği nin, ken di si ni dü -

şün dü ğü gi bi onu da dü şün me si ge rek ti ği nin, her han gi bir an laş -

maz lık söz ko nu su ol du ğun da da sa bır la, şef kat le ve sev giy le kar -
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şı lık ver me si ge rek ti ği nin bi lin cin de dir. Bir Ku ran aye tin de, Müs -

lü man la rın din kar deş le ri için şöy le dua et tik le ri bil di ri lir:

Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: 'Rab bi miz, bi zi ve
biz den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le -
ri miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz, ger -
çek ten Sen, çok şef kat li sin, çok esir ge yi ci sin. (Haşr Su re si, 10) 

Müs lü man lar, ara la rın da her han gi bir so run olan kar deş le -

riy le bu so ru nu dost ça gi der mek le yü küm lü ol duk la rı gi bi, iki

Müs lü man top lu luk ara sın da da ben ze ri bir olay ya şan dı ğın da,

mü min le rin ara sı nı dü zel tip uz laş tır mak la yü küm lü dür ler.

Al lah, iman eden le re şöy le bu yur muş tur:

Mü'min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş le ri ni zin ara -
sı nı bu lup-dü zel tin ve Al lah'tan kor kup-sa kı nın; umu lur ki
esir ge nir si niz. (Hu cu rat Su re si, 10) 

Bu ah la kın, mü min le re çok güç lü bir be ra ber lik ve bir lik ru -

hu ka zan dı ra ca ğı açık tır. Ni te kim Rab bi miz, iman eden le re Ken -

di si'nin yo lun da "bir bir le ri ne ke net len miş bir bi na gi bi saf bağ -

la ya rak" (Saff Su re si, 4) mü ca de le et me le ri ni em ret mek te dir. Bu

mü ca de le, in kar cı fel se fe ve ide olo ji le re kar şı yü rü tül me si ge re -

ken fik ri bir mü ca de le dir ve tüm Müs lü man la rın üze rin de önem -

li bir so rum lu luk tur. Bu fik ri mü ca de le yi üst le nip, dün ya yı için de

bu lun du ğu ka ran lık tan ay dın lı ğa çı kar mak ye ri ne, ken di iç so -

run la rı ile bo ğu şan, içe ka pa lı bir ya pı ge liş tir mek kuş ku suz bü -

yük bir ha ta ve ta ri hi bir ve bal ola bi lir. Bu gün, baş ta dün ya nın

pek çok ül ke sin de ezi len ve zu lüm gö ren Müs lü man lar ol mak

üze re, in san lık, içi ne düş tü ğü du rum dan kur tu la bi le cek bir çı kış

yo lu ara mak ta, dün ya ya ba rış, hu zur, ada let ge ti re cek ve unut tu -

ğu va ro luş ama cı nı ha tır la ta cak bir yol gös te ri ci bek le mek te dir.

Bu yol gös te ri ci lik, İs lam top lu mu nun so rum lu lu ğu dur ve tüm

Müs lü man la rın bu bi linç le ha re ket et me le ri ge rek mek te dir. 
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Şid de tin, te rö rün, zul mün, sah te kar lı ğın, do lan dı rı cı lı ğın, ya -

lan cı lı ğın, ah lak sız lı ğın, ça tış ma la rın, yok sul lu ğun dün ya ge ne lin -

de yay gın ol ma sı, yer yü zü nün "fit ne" ile do lu ol du ğu nu gös ter -

mek te dir. Bu du rum kar şı sın da, Müs lü man la rın ara la rın da so run

ha li ne gel miş pek çok ko nu öne mi ni yi tir mek te dir. Tüm bu zu lüm

ve de je ne ras yon, Al lah'ın var lı ğı nı ve bir li ği ni in kar eden, ahi ret

gü nü ne inan ma yan la rın kur muş ol duk la rı ba tıl sis tem ler den güç

bul mak ta ve ge li şip ya yıl mak ta dır. Bu na kar şı lık vic dan sa -

hi bi in san la rın yap ma sı ge re ken, iyi lik te it ti fak et mek tir.
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Al lah'ın iz ni ile bu it ti fak, in kar cı ide olo ji le rin fik ren mağ lup

ol ma sı nın en önem li aşa ma la rın dan bi ri ola cak tır. Rab bi miz, Ku -

ran'da in kar cı la rın it ti fa kı na dik kat çek miş ve iman eden le rin de

bir bir le riy le dost ol ma la rı ve bir bir le ri ne yar dım et me le ri ge rek -

ti ği ni bil dir miş tir. Bu, yer yü zün de boz gun cu lu ğun or ta dan kal -

dı rıl ma sı için ge rek li dir. Ayet te şu şe kil de bu yu rul mak ta dır:

İn kar eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap -
maz sa nız (bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız)
yer yü zün de bir fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat) olur.
(En fal Su re si, 73)

Böy le si ne önem li bir so rum lu luk ta şı yan Müs lü man la rın

bir lik ve it ti fak için de ol ma la rı ge rek ti ği açık tır. Müs lü man lar,

bir lik te ha re ket et me le ri ni en gel le yen du rum lar ol du ğun da şu

so ru lar üze rin de dü şün me li dir ler: 

"Bu ko nu, İs lam it ti fa kı nı ze de le ye cek ka dar

önem li mi?" 

"Üze rin de uz la şıl ma sı müm kün ol ma -

yan bir ko nu mu?" 

"İn kar cı ide olo ji le re kar şı

fik ri ça lış ma için de ol mak ye -

ri ne, Müs lü man bir di ğer

top lu luk la uğ raş mak ma -

kul mü?" 
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Bu so ru la ra vic da nı na baş vu ra rak ce vap ve ren her kes, so -

nu gel me yen çe kiş me ler den uzak dur ma nın ve Müs lü man lar

ara sın da ki Ku ran ah la kı na da ya lı bu it ti fa kı ko ru ma nın ön ce -

lik li ol du ğu nu gö re cek tir. 

Ay rı ca Müs lü man lar, şey ta nın da sü rek li bir lik ve be ra ber -

li ği boz mak, Müs lü man la rın ara sı na düş man lık sok mak için fa -

ali yet ha lin de ol du ğu nu unut ma ma lı dır lar. 

Rab bi miz, "Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le -

ri ni söy le.  Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he -

siz şey tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır." (İs ra Su re si, 53)

aye tiy le iman eden le ri bu teh li ke ye kar şı uyar mış tır. Bu ayet,

Müs lü man la rın bir bir le ri ne kar şı kul lan dık la rı üs lu ba çok dik -

kat et me le ri, in ci ti ci, iğ ne le yi ci, alay cı, sert, kı na yı cı söy lem ler -

den şid det le ka çın ma la rı ge rek ti ği ni gös te rir. 

Ku ran'da bir lik için de ol ma nın öne mi bil di ri lir ken dik kat

çe ki len bir di ğer hu sus da, çe kiş me le rin ve bir lik ru hu nu ze de -

le ye cek ta vır la rın Müs lü man la rın gü cü nü za yıf la ta ca ğı dır.

Rab bi miz, şöy le bu yur mak ta dır:

Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze düş -
me yin, çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab re din.
Şüp he siz Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (En fal Su re si,
46) 
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Bu, baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, bi rey ler için ol du ğu ka dar

Müs lü man top lum lar ve mil let ler için de ge çer li dir. Eğer İs -

lam dün ya sı, güç lü, is tik rar lı, mü ref feh bir me de ni yet ol mak,

dün ya ya her alan da yön ver mek ve ışık tut mak is ti yor sa, bir -

lik ha lin de ha re ket et mek zo run da dır. Bu bir li ğin yok lu ğu,

Müs lü man ül ke ler ara sın da ki ay rı lık ve da ğı nık lık, İs lam

dün ya sın dan or tak bir ses yük sel me me si, maz lum Müs lü man

halk la rı da sa vun ma sız bı rak mak ta dır. Fi lis tin'de, Keş mir'de

Do ğu Tür kis tan'da, Mo ro'da ve da ha pek çok yer de za val lı

ka dın lar, ço cuk lar ve yaş lı lar ih ti yaç için de zu lüm den kur ta -

rıl ma yı bek le mek te dir ler. Bu ma sum in san la rın so rum lu lu ğu

her kes ten ön ce, İs lam dün ya sı nın üze rin de dir. Müs lü man lar,

Pey gam be ri mi z (sav)'in "Müs lü man, Müs lü ma na zul met -

mez ve onu teh li ke de bı rak maz" sö zü nü ha tır la rın dan çı kar -

ma ma lı dır lar.10

İs lam dün ya sı, ay rı lık la rı ve fark lı lık la rı bir ke na ra bı ra kıp,

tüm Müs lü man la rın "kar deş" ol du ğu ger çe ği ni ha tır la ma lı ve

bu ma ne vi kar deş li ğin ge tir di ği gü zel ah lak ile tüm dün ya ya

ör nek ol ma lı dır. İman eden le rin bir bir le ri ile kar deş li ği, Yüce

Al lah'ın bir lüt fu ve ni me ti dir. Sa mi mi Müs lü man lar bu ni met

için Rab bi miz'e şük ret me li ve Al lah'ın "da ğı lıp-ay rıl ma yın"

em ri ni unut ma ma lı dır lar:

Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma -
yın. Ve Al lah'ın si zin üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın.
Ha ni siz düş man lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş -
tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun ni me tiy le kar deş ler ola rak
sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu ku ru nun kı yı sın day -
ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye te erer si niz
di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar.  (Al-i İm ran Su -
re si, 103) 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
AL BAGDADI RÖPORTAJI, 

5 AĞUSTOS 2008

Ad nan Ok tar: Be nim dü şün ce mi

bi li yor su nuz Ehl-i Sün net inan cın da yım...

Mez hep ay rı lık la rı nı bir ke re or ta dan kal dır mak la zım

bu çok bü yük vic dan sız lık. Va ha bi lik, Şi i lik, Sün ni lik hep si

kar deş mez hep ler dir. Hep içi çe yiz. Hep kar de şiz. Sa kın ha

sa kın mez hep ay rı lı ğı var di ye bir düş man lık Müs lü man lar

bir bir le ri ne yap ma sın lar. Hep si tak va mez hep ler dir. Hep si di -

ne ti tiz olan mez hep ler dir. Hiç ay rı mız, gay rı mız yok. He pi -

miz ay nı Al lah'a ina nı yo ruz. Ay nı pey gam be re ina nı yo ruz.

Ay nı kıb le ye dö nü yo ruz. Ay nı pey gam ber le ri se vi yo ruz. Her

şe yi miz aşa ğı yu ka rı ay nı. Te fer ru at ta ki ay rı lık lar dan do la yı

böy le bir mu ha le fet ru hu çok çok çir kin olur. Şey ta nın oyu nu -

na gel mek olur. Bu na şid det le dik kat et me le ri la zım kar deş le -

ri mi zin. Bir de bir bir le ri ni çok sev me le ri, bü tün Müs lü man la -

rın bir bi ri ni sev me si. Me se la bir Sün niy le bir Şi i kar şı laş tı ğı

za man he men sa rı lıp sa fa et me si, hal ha tır sor ma sı, me se la

Va ha bi kar deş le ri miz le kar şı laş tı ğın da on la rın evi ne gi dip on -

la ra sa rıl ma la rı, ye mek le ri ni ye me le ri. Hat ta na maz kı lar ken

ba zen du yu yo rum na maz kıl mı yor lar ar ka sın da, bu çok anor -

mal bir şey. Ar ka la rın da gö nül hu zu ruy la na maz kıl ma la -

rı la zım. Şi i de olur, Va ha bi de olur, Sün ni... Hiç

fark et mez he pi miz kar de şiz... Müs lü ma na

bu ya kış maz. 
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Bir lik Müs lü man la ra 
Güç Ka zan dı rır 

Önceki sayfalarda Müs lü man lar ara sın da ki

çe kiş me nin ve ya da ğıl ma nın, on la rı ma ne vi ola rak

güç ten dü şü re cek bir ge liş me ola ca ğı na de ğin miş tik.

Bu, Al lah'ın Ku ran'da iman eden le re bil dir di ği sır lar dan

bi ri dir ve bu nun la önem li bir ger çe ğe da ha dik kat çe kil mek -

te dir: Na sıl ki ay rı lık lar ve çe kiş me ler Müs lü man la rı ma ne vi

ola rak güç ten dü şü rü yor sa, bir lik ve te sa nüd (da ya nış ma) de

Müs lü man la ra güç ka zan dı ra cak tır. Al lah Ku ran'da, iman eden -

le rin "hak la rı na te ca vüz edil me si" du ru mun da bir lik olup kar şı

koy ma la rı nı bu yur muş tur:

Ve hak la rı na te ca vüz edil di ği za man, bir lik olup kar şı ko -
yan lar dır. (Şu ra Su re si, 39)

Bu, iman eden le re İla hi bir emir dir ve pek çok hik me ti var dır.

İn kar cı ide olo ji le rin fik ren yok edil me si de, an cak Müs lü man la rın

it ti fak et me le ri ile müm kün dür. 

An cak el bet te unut ma mak ge re kir ki, iman eden le rin it ti fa -

kı nı güç lü kı lan as lın da on la rın iman la rı ve ih las la rı dır.

Ger çek dost luk ve it ti fak an cak sa mi mi iman ile

ku ru lur. Mü min ler, bir bir le ri ni ara ya hiç -

bir çı kar ya da men fa at bek len ti si
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kat ma dan, ha lis ni yet le ve sa de ce

Al lah rı za sı için se ver, Al lah rı za sı için

dost olur ve Al lah rı za sı için bir lik olur lar. Te -

me li dün ya üze rin de ki en sağ lam kay na ğa, Al lah

sev gi si ne ve Al lah kor ku su na da ya lı olan bu bir li ğin

bo zul ma sı, da ğı lıp yı kıl ma sı Al lah'ın di le me si dı şın da

hiç bir şe kil de müm kün ol maz. Böy le si ne sağ lam bir it ti fa -

kın, Müs lü man la ra dün ya da eşi ne az rast la nır bir güç ka zan -

dı ra ca ğı ise açık tır. Rab bi miz, "... Ni ce kü çük top lu luk, da ha

çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah

sab re den ler le be ra ber dir." (Ba ka ra Su re si, 249) aye tin de ba şa rı -

ya ulaş mak için sa yı ca bü yük ol ma nın önem li ol ma dı ğı na işa ret

et miş tir. Müs lü man la rın iman ve ih la sa da ya lı kur duk la rı bir lik -

te lik, on la ra çok bü yük ba şa rı lar el de et me le ri ni sağ la ya cak bir

şevk ve ira de ka zan dı ra cak tır.

Al lah bir baş ka ayet te ise, in kar eden le rin bi ra ra da ha re ket

edi yor muş gi bi gö rün me le ri ne rağ men as lın da bir lik ku ra ma dık -

la rı nı bil dir miş tir: 

… Ken di ara la rın da ki çar pış ma la rı ise pek şid det li dir. Sen
on la rı bir lik sa nır sın, oy sa kalp le ri pa ram par ça dır. Bu,
şüp he siz on la rın ak let me yen bir ka vim ol ma la rı
do la yı sıy la böy le dir. (Haşr Su re si, 14)
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Sa mi mi yet üze ri ne, ha lis ni yet le in şa edil me miş bir lik te lik -

ler her ne ka dar da ya nış ma için de gi bi gö rün se ler de te mel de pa -

ram par ça dır lar. Çün kü on la rın it ti fak la rı, bir tür men fa at bir lik -

te li ği dir ve men fa at le ri nin za rar gör me si ih ti ma li bu bir lik te li ğin

he men so nu nu ge ti rir. Müs lü man lar, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di -

ği bu sır ra va kıf tır lar. Müs lü man la rın bir lik te li ği, dün ye vi ka yıp -

lar la sar sıl maz tam ter si ne da ha da güç le nir. Bu ruh ve bi linç

Müs lü man it ti fa kı nı çok güç lü kı lar. Bü yük İs lam ali mi Sa id

Nur si de, Müs lü man la rın ih las ve sa mi mi yet le oluş tu ra cak la rı

bir lik le ne ka dar bü yük kuv vet ka za na cak la rı nı şu ör nek le ifa de

et miş tir:

El bet te dört ferd den bin yüz on bir ma ne vi kuv vet sağ la yan ih las sır rı -
nı ka zan mak ile, da ya nış ma ya ve ha ki ka te inan ma ya muh ta cız ve mec -
bu ruz. Evet üç elif bir leş mez se, üç kıy me ti var. Ra kam la rın sır rı ile bir -
leş se, yüz on bir kıy met alır. Dört ke re dört ay rı ay rı ol sa, on al tı kıy -
me ti var. Eğer kar deş lik sır rı ve bir lik ga ye si ve bir leş me va zi fe si ile
denk ge lip bir çiz gi üs tün de omuz omu za ver se ler, o va kit dört bin dört
yüz kırk dört kuv ve tin de ve kıy me tin de ol du ğu gi bi ha ki ki ih las sır rı ile,
on al tı fe da kar kar deş le rin kıy met ve kuv vet-i ma ne vi ye si dört bin den
geç ti ği ne, pek çok ta ri hi olay şa hit lik edi yor. 

Bu sır rın sır rı şu dur ki: Ha ki kî, sa mi mî bir bir lik te her bir ferd, di ğer
kar deş le rin gö züy le de ba ka bi lir ve ku lak la rıy la da işi te bi lir. Gü ya on
ger çek bir leş miş ada mın her bi ri yir mi göz le ba kı yor, on akıl la dü şü -
nü yor, yir mi ku lak la işi ti yor, yir mi el le ça lı şı yor bir tarz da ma ne vî
kıy me ti ve kuv vet le ri var dır.11

Bu ra ya ka dar ele al dı ğı mız bil gi ler, İs lam dün ya sı nın bir leş -

me si ve Müs lü man la rın güç lü bir it ti fak oluş tur ma sı ge rek ti ği ni

gös ter mek te dir. Ki ta bın bun dan son ra ki bö lü mün de ise Türk İs -

lam Bir li ği'nin özel lik le ri nin ne ler ol ma sı ge rek ti ği üze rin de du ra -

ca ğız. 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
KIRIM GAZETELERİ RÖPORTAJI,

14 KASIM 2008

Ad nan Ok tar: Türk İs lam Bir li ği bir ke re

ütop ya ola cak bir şey de ğil. Bu, "Kon ya ile İs -

tan bul, Er zu rum'la An ka ra na sıl bir leş ti?" de -

me ye ben zi yor. Za ten bö lün müş ol ma sı çok

anor mal bir şey. Biz den adam lar, Er zu rum'u al -

sa, Kon ya'yı al sa lar, "si zin bir leş me niz ha yal de -

se ler" şim di bu nun bir man tı ğı olur mu? Adam lar za -

ma nın da bir da yat may la ayır mış lar bi zi, bir mil let

var sa ve ay nı di li kul la nı yor sa ve ay nı din den se za ten

bun lar tek bir mil let tir. Bu na sıl olur ay rı ay rı?... Ta bi i

ki dev let ler ay rı ola cak tır. Me se la, Azer bey can

ay rı ola cak tır. Ama iki dev let, bir mil let.

Ker kük de ta bi î ki ay rı ola cak tır.

Ama iki dev let, bir mil let. Ay -

nı şe kil de Kı rım da öy le,

iki dev let bir mil let,

ya ni tek

144

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



mil le tiz biz. "Bu na sıl olur?" Pe ki Or tak Pa zar

na sıl olu yor? Av ru pa Bir li ği na sıl olu yor? Ya ni Müs -

lü man la ra ge lin ce mi bu iş ol ma ya cak ha le ge li yor?

Hem dil bir olu yor, din bir olu yor, so yu muz bir, her şe -

yi miz bir, ör fü müz, ana ne miz, ge le ne ği miz, her şe yi miz

bir, biz be ra ber ola maz mı şız? Pe ki, Av ru pa na sıl be ra ber

olu yor? NA TO, na sıl be ra ber olu yor? NA TO'da, kim ki mi

ta nı yor da be ra ber olu yor? Be ra ber ay nı saf ta sa vaş ve ri -

yor bu adam lar, ya ni bir mü ca de le ge rek ti ğin de omuz

omu za sa vaş ve ri yor lar. Ca nı nı ve ri yor adam, bu adam -

lar bu ka dar bir lik ola bi li yor da, Türk İs lam Bir li ği ni çin ol -

ma sın? Ya ni, bu ce vap da hi ve ril me ye cek son de re ce

man tık sız bir şey, ta bi i ki ola cak. Bu sos yo lo jik bir ger çek.

Ama bu nu ya par ken çok sa mi mi ol mak la zım. Şim di eğer

bir adam çı kar da "biz Türk İs lam Bir li ği'ni ku ra ca ğız,

dün ya ya ha kim ola ca ğız, Türk ır kı en bü yük ırk tır. En üs -

tün ırk tır. Bü tün dün ya yı biz yö ne te ce ğiz" der se böy le bir

şey ol maz. Ama çı kar sın der sin ki, "Türk Mil le ti ne cip ve

gü zel ah lak lı bir mil let tir, sev gi do lu dur, ba rış yan lı sı dır,

fe da kar dır", de ğil mi, "böy le bir zor luk anın da, ca nıy la

ma lıy la bü tün im kan la rıy la o du ru mu izo le et mek is ter, gü -

zel leş tir mek is ter" der sin. Ve biz bü tün dün ya mil let le ri ne

şef kat le, sev giy le ba kı yo ruz. Bu nu söy ler sin, me se la

di yor lar ki Türk İs lam Bir li ği ol du ğun da Rus ya

güm bür güm bür yı kı lır. Ni ye yı kıl sın?

Ni ye Rus ya'nın yı kıl ma sı ge re -

145

Harun Yahya - Adnan Oktar



ki yor? Rus lar ne ka dar gü zel in -

san lar, ni ye adam lar mut suz ol sun? Ni -

ye ora da bir acı ol sun, acı nın üze ri ne biz mut lu -

luk ku ra lım? Ya ni, bi ri si nin ız dı ra bı nın, acı sı nın üze -

ri ne mut lu luk olur mu? Rus ya yı kıl dı mı biz bay ram ede -

ce ğiz, ola cak iş mi şu? Rus ya mü ref feh ol sun, bü yü sün,

ge liş sin, güç len sin o bi zim mut lu lu ğu mu zu art tı rır. Dost

ola lım, be ra ber ola lım, ya ni Rus ya za ten bir ne vi bir Türk

dev le ti dir. Her ye ri Türk Rus ya'nın. Bir ne vi bir İs lam ül ke -

si dir. Her yer de Müs lü man kay nı yor. Ni ye düş man ol ma -

mız ge re ki yor? Bir ke re bu man tı ğı bı ra ka cak lar. Bu çok

man tık sız. Ka tı lık bı ra kı la cak, o za man dün ya dev let le ri

za ten bu gü zel li ğe se ve rek yak la şır lar. Çün kü Türk İs lam

Bir li ği bü tün Av ru pa'nın, Ame ri ka'nın, Çin'in ve Rus ya'nın

le hi ne. Çün kü dün ya ne is te mi yor? Te rör is te mi yor, te rö rü

or ta dan kal dı rır bu bir lik. Bü tün dün ya da kal dı rır. Sırf İs -

lam ale min de de ğil her yer de kal dı rır. Müt hiş bir eko no -

mik güç mey da na ge ti rir. Müt hiş bir yer al tı zen gin li ği

mey da na ge ti rir. Ve müt hiş bir in san gü cü mey da na ge ti -

rir. Ve mu az zam bir sa nat ve es te tik gü cü mey da na ge ti -

rir. Ve sev gi ru hu mey da na ge ti rir. 

Bu nun çok iyi vur gu lan ma sı la zım. Bu na dün ya da

kim se kar şı çık maz. Ko mü nis ti de kar şı çık maz,

efen dim, akıl lı sı da de li si de kim se kar şı çık -

maz böy le bir şe ye. Ama sen ego ist çe

or ta ya çı kar san, "en bü yük be -

146

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



nim" der sen ve "her ke si

eze ce ğim" der sen, ada ma bir da ki ka

der ler dün ya nın her ta ra fın da. Biz ni ye ate ist Si yo -

niz me kar şı yız? Bü tün dün ya şid det le kar şı, psi ko pat -

ça adam la rın ba kış açı sı o yüz den. Ama İs ra il'i biz se -

vi yo ruz. İn san la rı nı se vi yo ruz, Mu se vi le ri biz se vi yo ruz, on -

lar bi zim kar de şi miz, ca nı mız, ci ğe ri miz. Be re ket, bol luk

için de ya şa sın lar, Al lah hep si ne uzun ömür ver sin, ha yır ver -

sin. Bi zim on lar la bir alıp ve re me di ği miz yok. Er me ni ler de

öy le bi zim ca nı mız, ci ğe ri miz, es ki dost la rı mız, es ki kar deş -

le ri miz. Biz den zor la ayır dı lar on la rı. Biz on la ra Mil let-i Sa -

dı ka di yor duk, sa dık mil let. Pa şa la rı mız var bi zim Er me ni,

sa nat çı la rı mız var, bi lim adam la rı mız var. Ya ni, ade ta bir

ada mın ci ğe ri ni sö ker gö tü rür ler ya öy le ol du. Ni ye ay rıl sın

Er me nis tan biz den? 

Türk İs lam Bir li ği için de ye ri ni al ma sı ge re ken bir ül ke -

dir Er me nis tan. Gür cis tan da öy le. Ku cak la şa lım, hep be ra -

ber ola lım. Ti ca ret ya pa lım. Sa na yi de iş bir li ği ya pa lım.

Has ta ne ler, okul lar aça lım, te sis ler ku ra lım. Yol lar ya pa lım.

Yar dım la şa lım, mut lu ol sun lar, on la rın mut lu lu ğu nu gö rüp

biz de se vinç du ya lım. Biz in san la rın mut lu lu ğun dan zevk

alan bir mil le tiz. İn san lar mut lu olun ca biz mut lu olu ruz. İn -

san la rın acı sı üze ri ne biz ne şe yi, se vin ci, mut lu lu ğu

ku ra ma yız. Bü tün me se le bu nu an lat mak ta. Bu -

nu an lat tık tan son ra Ame ri ka da, Rus ya

da hep si bu nu gö rün ce ka bul

eder. Edi yor lar da. 
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19. yüz yıl so nu ve 20. yüz yı lın ba şın da ya şa nan iki

bü yük dün ya sa va şı, bu sa vaş lar da ha ya tı nı kay be den

mil yon lar ca in san, ya kı lıp yı kı lan şe hir ler, yer le bir olan

yer le şim alan la rı, vah şe tin ne re dey se ola ğan kar şı lan dı ğı

top la ma kamp la rı in san lık için ib ret ve ri ci ol du. Bu sa vaş -

la rın biz zat için de yer alan Ba tı dün ya sı, sa vaş son ra sı ku -

ru lan dü zen de, bu ta ri hi dram dan çok önem li ders ler çı -

kar mış tı. Bun la rın ba şın da, ge le cek te ya şa na bi le cek muh -

te mel so run la rın üs te sin den da ha ko lay ve kı sa sü re de ge -

le bil me nin en et ki li yol la rın dan bi ri nin, ku ru la cak it ti fak -

lar ol du ğu gö rü şü yer al mak tay dı. Bun dan ön ce de, çe şit -

li Av ru pa ül ke le ri ara la rın da itt fak lar oluş tur ma ya ça lış -

mış an cak bu it ti fak lar, ki mi za man men fa at iliş ki le ri ve

ki mi za man da ide olo jik ge rek çe ler le uzun ömür lü ol ma -

mış tı. An cak bu se fer Ba tı dün ya sı, ku ru la cak it ti fa kın bir

eko no mik iş bir li ğin den ya da or tak sa vun ma pak tın dan

çok da ha öte ol ma sı ge rek ti ği nin, Av ru pa'nın or tak kül tü -

rel de ğer ler çev re sin de bir leş me si nin zo run lu ol du ğu nun

far kın day dı. El bet te bu uzun ve zor lu bir sü reç ti. 

Sa vaş Av ru pa'nın bü yük güç le ri nin eko no mi le ri ni

çö kert miş, sa na yi ne re dey se yer le bir ol muş tu. Yı kı lan

yüz ler ce şeh rin ye ni den in şa edil me si, alt ya pı nın ona rıl -

ma sı, eği tim ve sağ lık ku rum la rı nın ye ni den dü zen li iş ler

ha le ge ti ril me si ge re ki yor du. Üs te lik Av ru pa'da sa vaş so -

na er miş, an cak sö mür ge ler de ba ğım sız lık ha re ket le ri baş -

la mış tı. Tüm bu ko şul lar al tın da is tik ra rın sağ lan ma sı ve

bu da ğı nık ya pı için de bir bir lik oluş tur mak çok zor gö rü -



nü yor du. 1951 yı lın da, sa na yi nin kal kın ma sı nı sağ -

la mak ana ama cıy la ku ru lan Av ru pa Kö mür ve Çe -

lik Top lu lu ğu bu gi ri şi min ilk adı mı ol du. Son ra -

dan Av ru pa Eko no mik Top lu lu ğu'na, da ha son ra

Av ru pa Top lu lu ğu'na, en son ola rak da Av ru pa

Bir li ği'ne dö nü şen bu top lu luk, üye ül ke ler ara sın -

da ürün le rin, hiz me tin, ser ma ye ve iş gü cü nün ser -

best do la şı mı nı sağ la yan, tek pa ra bi ri mi ne, or tak

hu kuk sal an la yı şa ve hat ta bir bi ri ile uyum lu dev -

let sel ör güt len me ye sa hip güç lü bir bir lik ha li ni al -

dı. Bu gün Av ru pa Bir li ği, dün ya si ya se ti nin yön -

len di ri ci un sur la rın dan bi ri dir.

56 Müs lü man ül ke nin üye ol du ğu İs lam Kon -

fe ran sı Ör gü tü, Müs lü man la rı ça tı sı al tın da top la -

yan –üye sa yı sı ve üye le ri nin coğ ra fi da ğı lı mı açı -

sın dan- en bü yük Müs lü man ör güt tür. Bu ör güt dı -

şın da da, or tak coğ raf ya lar da ya şa yan Müs lü man

ül ke ler ara sın da çe şit li ti ca ri ve as ke ri iş bir lik le ri

bu lun mak ta, böl ge sel it ti fak lar ku rul mak ta dır.

Bun la rın her bi ri önem li fa ali yet ler de bu lu nan ya -

pı lan ma lar dır ve var lık la rı fay da lı dır. An cak İs lam

dün ya sı nın, da imi ku rum la rı bu lu nan, bağ la yı cı

ka rar lar al ma yet ki si ne sa hip, or tak po li ti ka ge liş ti -

re bi le cek ve bun la rı ka rar lı lık la uy gu la ya cak, tüm

Müs lü man dün ya sı nın or tak se si ola cak, yal nız ca

be lir li böl ge le rin de ğil tüm Müs lü man la rın so run -

la rı ile il gi le nip bu so run la ra çö züm üre te cek da ha

kap sam lı bir bir li ğe ih ti ya cı var dır. Bu bir li ğin fa ali -

yet ala nı eko no mik, as ke ri ve sos yal alan la rı kap sa -

ma lı dır. Bu bir lik sa ye sin de, Müs lü man ül ke ler ara -
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İslam dünyasının siyasi, askeri ve ekonomik olarak
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sında büyük bir kültürel ve ekonomik kalkınma ya-
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sın da mu ta ba kat ve uz laş ma or ta mı in şa edi le cek, da ya nış ma ru -

hu ge liş ti ri le cek tir. Böy le ce ön ce lik le bir lik al tın da top lan mış ül -

ke le rin gü ven lik so run la rı gi de ril miş ola cak, da ha son ra da ku -

ru la cak çok yön lü iş bir lik le ri ile üye le rin re fah se vi ye si nin yük -

sel me si sağ la na cak tır. İs lam dün ya sı -doğ ru dan ve ya do lay lı

ken di si ile il gi li ge liş me ler de- tek bir vü cut ola rak ha re ket ede -

cek, do la yı sıy la Müs lü man top lum la rın le hi ne stra te ji ler ge liş ti -

ril me si müm kün ola cak tır. 

20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da baş ta Fi lis tin ol mak üze re Bos -

na, Ko so va, Ka ra bağ, Keş mir, Açe gi bi böl ge ler de ya şa nan ge liş -

me ler Müs lü man dün ya sı nı önem li bir ger çek le kar şı kar şı ya ge -

tir miş tir. Bin ler ce si vi lin ha ya tı nı kay bet ti ği, ço cuk la rın ye tim

kal dı ğı, vah şe tin ve şid de tin do ru ğa tır man dı ğı bu böl ge ler de,

Ba tı dün ya sı nın ya şa nan in san lık dra mı na ya hiç ya da çok geç

tep ki gös ter me si ve ge re ken ted bir le rin alın ma sı ko nu sun da ağır

dav ran ma sı, İs lam dün ya sı nın üst len me si ge re ken so rum lu lu ğu
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Müs lü man la ra bir kez da ha ha tır lat mış tır: Müs lü man halk la rın

hak la rı nın ko run ma sı, ih ti yaç la rı nın gö ze til me si her kes ten ön ce

di ğer Müs lü man la rın so rum lu lu ğu dur ve İs lam dün ya -

sı nın bu ko nu da son de re ce ak tif ve atak ol ma sı zo -

run lu dur. Müs lü man ül ke le rin, tüm Müs lü man la rın

gü ven li ği ni ga ran ti al tı na ala bi le cek le ri bir güç ko nu -

mu na gel me si an cak İs lam dün ya sı nın ulus la ra ra sı si -

ya set sa ha sın da tek bir ses ola rak tem sil edil me si ile

müm kün ola cak tır. 

İs lam dün ya sı as ke ri, si ya si ve eko no mik ola rak

tek blok ol mak zo run da dır. Ken di için de be ra ber li ği

sağ la mış İs lam dün ya sı, dün ya ba rı şı nın da gü ven ce -

si ola cak, ba zı ra di kal un sur lar ve "me de ni yet ler ara -

sı ça tış ma dan" ya na olan lar te ori le ri ne ge rek çe ola rak

öne sü re bi le cek le ri or ta mı bu la ma ya cak lar dır. 

Harun Yahya - Adnan Oktar



SA YIN AD NAN OK TAR'IN
DEN GE TV RÖ POR TA JI, 

TEM MUZ 2008

Ad nan Ok tar: Müs lü man ül ke le rin hep si

müt hiş ge li re sa hip ol ma la rı na rağ men halk fa kir dir.

Ne re dey se bü tün İs lam ül ke le rin de böy le dir, halk fa kir -

dir. Ve ya şam ka li te si dü şük tür. Ya ni ek se ri yet le böy le dir.

Hal bu ki bu nun için hiç bir se bep yok. Ama bir Türk İs lam Bir li ği

oluş sa. Ak lı ba şın da bir Türk İs lam Bir li ği Mec li si oluş tu rul sa bu

so run lar, dert ler kö kün den or ta dan kal kar. Ve İs lam ah la kı nın

dün ya ya ha ki mi ye ti an ve si le si olur. Ve yıl dı rım gi bi olu şur.

Onun için bir lik ko nu su nun üs tün de çok du rul ma sı la zım. Bü tün

Türk Dev let le ri ki hep si Müs lü man dır aşa ğı yu ka rı ve bü tün Müs -

lü man dev let le ri tek bir ça tı al tın da top la yıp böy le bir Türk İs lam

Na to su gi bi, Türk İs lam Or tak Pa za rı gi bi bü yük bir ya pı lan ma

içe ri si ne ge tir mek, hep si ni mil li dev let ler ola rak ay rı ay rı tut mak,

ya ni dev let le rin de ğiş me si ne ge rek yok. Sis tem içe ri sin de akıl cı -

lı ğı, sa mi mi ye ti aş kı ve şev ki esas tut mak. Res mi us lu bu kal dır -

mak çok önem li. Ya ni res mi yet ru hu kı rar. Res mi yet ten ka çın mak

la zım. Aşk bir, sa mi mi yet iki. Son de re ce aşk için de, sa mi mi yet

içe ri sin de bu iş le rin hal lol ma sı la zım. 

SA YIN AD NAN OK TAR'IN KRAL KA RA DE NİZ
TV RÖ POR TA JI, 2 OCAK 2008

Ad nan Ok tar: Bi zim mil le ti mi zin ye di den yet mi şe

gön lün de ya tan bir ül kü var dır. Ço cuk lu ğu muz -

dan be ri biz bu nu bi li riz Türk İs lam Bir li ği.

Biz Os man lı'nın ev lat la rı yız. On la -

rın to run la rı yız. Biz de -
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de miz den ne gör düy sek bu nu

ya pa ca ğız. Türk İs lam Bir li ği'nin oluş ma -

sı için şu an şart lar tam an la mıy la oluş tu. Tam

an la mıy la var. Türk İs lam Bir li ği oluş tu ğun da, sı nır lar

açıl dı ğın da, Irak, Su ri ye, Azer bay can, Tür kis tan, Ta ci -

kis tan, Ka za kis tan, Er me nis tan, Gür cis tan, Kaf kas lar,

hep si Al lah'ın iz niy le, bu bi zim iş te bay ra mı mız. Bay ram gü -

nü müz ola cak. Biz bu ra dan ara ba ya bi ne ce ğiz, ba sıp gi de ce ğiz

ta Ha zar'a ka dar, de ni zin ke na rı na ma sa yı ku ra ca ğız, ye me ği -

mi zi yi ye ce ğiz. Ora dan ba sa ca ğız Tür kis tan'a, ora dan ba sa ca -

ğız Er me nis tan'a, her ye re gi de ce ğiz. Sı nır ka pı la rın dan sa de ce

bir se lam ver me miz ge re kir, bu ka dar. Ya ni pa sa por ta vi ze ye,

hiç bir şe ye ge rek yok. Sı nır ka pı la rı nın şöy le en az 10 met re ka -

dar ge niş ol ma sı ge re ki yor, en az. Şöy le boy dan bo ya. Bu bir li -

ğin gü zel yö nü bun da ırk çı lık yok, bun da sev gi var... Fa kat bu

man tık ta, be nim an lat tı ğım da coş kun bir sev gi, mu hab bet, Al lah

sev gi si ve Al lah'ın kul la rı na yar dım et me dü şün ce si var dır. Bu ra -

da Hı ris ti yan la rı da, Mu se vi le ri de ku cak la yan bir sis tem var. Bü -

tün Arap ale mi ni, bü tün İs lam ale mi ni ku cak la yan, İs lam'ın o sı -

cak sev gi si ile sa ran bir ya pı var... Bu Türk İs lam Bir li ği, Os man -

lı'dan, ec da dı mız dan ge len ruh tur bu. Ec da dı mı zın bi ze öğ ret ti -

ği bir ruh tur bu. Bu mü ba rek bir lik, bu gü zel bir lik mut la ka olu şa -

cak. Bu bi zim ka de ri miz, ama bu, aşk, hırs işi dir. Tür ki ye'de bu -

nu is te yen le rin sa yı sı %90'ı bul du mu bu ko nu bit miş tir. Za ten

kalp ler de oluş tu mu, ka pı yı aç mak 10 da ki ka sür mez. Ya ni

ka pı yı aç mak so run de ğil, bu nun kalp ler de ka bu lü ve

kalp ler de ya şan ma sı çok önem li dir. En faz la on,

on beş da ki ka sü re cek tir ka pı nın açıl ma sı, o

ka dar. 
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Türk İs lam Bir li ği'nin Ge nel Ya pı sı

Türk İs lam Bir li ği, üye ül ke le rin ulu sal ba ğım sız lık la rı nı ve

mil li sı nır la rı nı mu ha fa za et tik le ri, her ül ke nin ken di ulu sal hak

ve çı kar la rı nı ko ru ya bi le ce ği bir ya pı ol ma lı dır. Ama tüm bu

ege men ül ke le ri, or tak bir "İs lam kül tü rü" için de bir leş ti re cek bir

viz yon, bu viz yon uya rın ca or tak po li ti ka lar ge liş ti re cek ve uy -

gu la ya cak ka rar ve yü rüt me or gan la rı oluş tu rul ma lı dır. Amaç,

dev let le rin ya pı sal ola rak bir leş me le ri de ğil, or tak po li ti ka ve

men fa at ler çev re sin de bir le şil me si ve bu po li ti ka la rın ha ya ta ge -

çi ril me sin de bir li ğin yap tı rım gü cü nün ol ma sı dır. 

İn şa et ti ği mo dern dev let an la yı şı ile Tür ki ye Cum hu ri ye -

ti'ni Müs lü man ül ke le rin en is tik rar lı de mok ra si si ha li ne ge ti ren

Ata türk'ün, İs lam dün ya sı nın na sıl bir ya pı için de bir lik ve be ra -

ber li ği ni sağ la ya bi le ce ği yö nün de de önem li de ğer len dir me le ri

var dır. Bir dev le tin en önem li un sur la rın dan bi ri nin mil li sı nır lar

için de var ol ma hak kı ol du ğu nu ifa de eden Ata türk'ün tes pit le -

ri nin doğ ru lu ğu, ge çen za man içe ri sin de is pat lan mış tır. Bi lin di -

ği gi bi, Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun yı kı lış sü re cin de, Os man lı

top rak la rın da ya şa yan halk la rın bir kıs mı yan lış yön len dir me le -

re ka pı la rak Os man lı'nın ya nın da yer al mak ye ri ne, dış güç ler le

iş bir li ği yap mış lar dır. An cak çe şit li im ti yaz lar ka za na cak la rı nı

uma rak bu yo lu se çen ler, iş bir li ği yap tık la rı ül ke le rin he ge mon -

ya sı al tı na gir miş ve sö mür ge leş ti ril miş ler dir. Bu halk lar dan ba -

zı la rı, Cum hu ri ye tin ilk yıl la rın da Mus ta fa Ke mal'e tem sil ci ler

gön de re rek, ken di le ri ni sö mür ge du ru mu na dü şü ren li der le ri -

nin ba si ret siz li ğin den şi ka yet et miş ve hat ta ba zı la rı Tür ki ye

Cum hu ri ye ti ile bir leş me ta lep le ri ni di le ge tir miş ler dir. Ata -

türk'ün bu tek lif le re ver di ği kar şı lık, Türk İs lam Bir li ği'nin te me -

li nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni gös te ren önem li bir ce vap tır:
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"Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım

vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun

rüyaları içinde kapayacağım. TÜRK BİRLİĞİ’NE İNANI-

YORUM, ONU GÖRÜYORUM. Yarının tarihi, yeni fasılla-

rın� Türk Birliği’yle açacaktır. Dünya sükununu bu fa-

sıllar içinde bulacaktır.

Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak,

Güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek." 
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Bü tün İs lam ale mi nin ma nen ol du ğu ka dar mad de ten de bir lik için -
de ve müt te fik ha le gel me sin den sa de ce se vinç du ya rız. Bu nun için
de bi zim ken di hu dut la rı mız içe ri sin de ba ğım sız ol du ğu muz gi bi,
Su ri ye li ler ve Irak lı lar da mil li ha ki mi ye te da ya lı ba ğım sız bir güç
ola rak or ta ya çı ka bil me li dir ler. 12 

Gö rül dü ğü gi bi Ata türk'ün be lir le di ği ön ce lik, bu ül ke le rin

de ba ğım sız lık la rı nı ka zan ma la rı dır. Türk İs lam Bir li ği'nin öne -

mi nin bi lin cin de olan Ata türk, bu bir li ğin ken di sin den bek le nen

et ki ye sa hip ola bil me si için, üye le ri nin mil li sı nır la rı için de ba -

ğım sız lı ğı nı ka zan mış, mil li ira de ye da ya nan ve ken di ayak la rı

üze rin de du ra bi len dev let ler ol -

ma la rı ge rek ti ği ne dik kat çek -

miş tir. Do la yı sıy la bu gün de,

ku ru la cak bu ör gü tün üye le ri -

nin top rak bü tün lü ğü nü ve ba -

ğım sız lık la rı nı ko ru ma sı son

de re ce önem li dir. 

Bu bir lik sa ye sin de dün ya

Müs lü man la rı bir bir le ri ile

doğ ru dan iliş ki için de ola cak,

bir bir le ri nin so run la rı nı ya kın -

dan ta nı ya cak ve da ya nış ma

içi ne gi re cek ler dir. Ay rım cı, hi -

zip ci, kav mi yet çi tüm an la yış -

lar bir ke na ra bı ra kı la rak, "tüm

Müs lü man lar kar deş tir ler" il -

ke si te mel alı na cak tır. Gü nü -

müz de İs lam dün ya sı na ha kim

olan bir bi rin den fark lı gö rüş ler,

yo rum lar ve mo del ler ara sın da
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mu ta ba kat sağ la na ma mış ol ma sı, Müs lü man la rın bir lik te ha re -

ket et me le ri ne en gel ol mak ta dır. Bu ör gü tün be ra ber lik çağ rı sı,

et nik kö ke ne, eko no mik ko şul la ra ya da coğ ra fi du ru ma gö re ya -

pıl ma ya cak; ırk, dil ve kül tü rel özel lik ler den kay nak la na bi le cek

her tür lü hu su met bu bir li ğin ça tı sı al tın da or ta dan kal dı rı la cak -

tır. Söz ko nu su ör gü tün be ra ber lik an la yı şı, bir top lu mun di ğe ri -

ne, bir kül tü rün öte ki ne, bir gru bun baş ka sı na üs tün gel me si ne

da ya lı de ğil, hep si nin bir di ğe ri ile eşit ol du ğu şefkat, sev gi ve

dost lu ğa da ya lı da ya nış ma ru hu ola cak tır. 

Türk İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sın da ki te mel amaç lar dan

bi ri, Müs lü man la rın ge ne li ne yön ve re bi le cek mer ke zi bir oto ri -

te nin oluş tu rul ma sı ol ma lı dır. Bu nun için bu mer ke zin mut la ka

tüm Müs lü man la ra hi tap ede cek bir ya pı da ol ma sı, di ğer bir de -

yiş le bü tün fark lı an la yış la rı şem si ye si al tın da top la ya bil me si

şart tır. Türk İs lam Bir li ği, te mel İs la mi de ğer le ri ve inanç la rı esas

al ma lı, uy gu la ma ve gö rüş fark lı lık la rı nı şefkatle ve an la yış la

kar şı la ma lı, bu fark lı lık la rı bir kül tür zen gin li ği ne dö nüş tü re bil -

me yi ba şar ma lı dır. Bu fark lı lık lar or tak ka rar al ma yı ve si ya si

ira de yi fa ali ye te ge çir me yi en gel le yi ci un sur lar ha li ne ge ti ril me -

me li dir. Müs lü man ül ke ler ara sın da ki tüm ih ti laf lar bu mer kez -

de çö zü me ka vuş tu rul ma lı, an laş maz lık lar or ta dan kal dı rıl ma lı -

dır. Ken di iç so run la rı nı çö ze bi len bir İs lam dün ya sı, di ğer me -

de ni yet le rin üye le riy le ya şa ya bi le ce ği so run la rı da ko lay lık la çö -

ze bi le cek bir im ka na sa hip ola cak tır. Bu şe kil de tüm Müs lü man -

la rı bir leş ti ren bir mer ke zin, or tak po li ti ka lar üret me si ve bu po -

li ti ka la rın uy gu la ma ya ge çi ril me si ni sağ la ma sı müm kün olur. 

Gü nü müz de İs lam dün ya sı nın or tak ha re ket et me si ni ge rek -

ti ren ve acil çö züm bek le yen ko nu lar, dün ya si ya se ti nin te mel

gün dem mad de le ri dir. Fi lis tin, Keş mir, Irak gi bi si ya si so run lar,

te rö riz me kar şı yü rü tü le cek fik ri mü ca de le, ge ri kal mış lık, fa kir lik,
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sağ lık ve eği tim, bu ko nu la rın ba şın da gel mek te dir. Bun lar böl ge -

sel ya da sa de ce o top rak lar da ya şa yan halk la rı il gi len di ren so run -

lar de ğil dir. Tüm Müs lü man la rı doğ ru dan il gi len di ren, do la yı sıy -

la çö zü me ka vuş tu rul ma sı için İs lam dün ya sı nın da ya nış ma sı nı

ge rek ti ren so run lar dır. Hiç kim se Mes cid-i Ak sa'da ya şa nan la rın

yal nız ca Fi lis tin li le ri il gi len dir di ği ni, Keş mir'de zul me uğ ra yan si -

vil Müs lü man la rın ken di baş la rı nın ça re si ne bak ma la rı ge rek ti ği -

ni ya da İs lam dün ya sı nın her han gi bir böl ge sin de aç lık sı nı rın da

ya şa yan ço cuk la rın o ül ke nin so ru nu ol du ğu nu öne sü re mez.

Müs lü man lar inanç la rı ge re ği bu du ru mu ka bul le ne mez ler.

An cak Müs lü man lar ara la rın da güç lü bir bir lik oluş tu ra ma -

dık la rı için, on la rın ye ri ne bu ve ben ze ri ko nu lar da di ğer ül ke ler

çe şit li çö züm öne ri le ri or ta ya koy mak ta dır. Ne var ki bu öne ri ler

de ço ğun luk la Müs lü man la rın men fa at le ri nin göz ar dı edil di ği

ya da kı sa va de li çö züm ler içe ren plan lar dan öte ye git me mek te -

dir. Ça tış ma la rın ve an laş maz lık la rın ya şan dı ğı pek çok böl ge de,

Müs lü man la rın güç lü ko num da ol ma ma sı, or ta ya ko nu lan öne -

ri ler de yön len di ri ci ol ma la rı na en gel ol mak ta dır. "Ba rış pla nı"

adı al tın da Müs lü man la ra su nu lan pro je ler, ço ğu za man on la rı

da ha da sı kın tı ve zor lu ğa dü şü re cek mad de ler içer mek te dir. Bu

Müs lü man la rın hak la rı nın ko ru na bil me si için, İs lam dün ya sı or -

tak bir ta vır ge liş tir mek le yü küm lü dür. 

Bu nun gi bi Türk İs lam Bir li ği'ni bek le yen da ha pek çok so -

rum lu luk, bu mer ke zin ol duk ça ak tif ça lış ma sı ge rek ti ği ni gös -

ter mek te dir. Bir li ğin dü zen li fa ali yet gös te re bil me si için, da imi

bir mer ke zi nin bu lun ma sı, bir bir le ri ile ko or di ne li ola rak ça lı şa -

cak ka rar ve yü rüt me mer kez le ri nin oluş tu rul ma sı, ge rek li tüm

alt bi rim le rin ku rul ma sı ve tüm bu ku rum la rın dü zen li ça lış ma -

sı sağ lan ma lı dır. Za man la ma sı doğ ru, ne ti ce le ri isa bet li ka rar la -

rın alın ma sı için ge re ken alt ya pı te sis edil me li dir. Bu bir lik fa ali -
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yet le ri ile gü ven ver me li, üye ler de ken di hak la rı nın bir lik ta ra -

fın dan en iyi şe kil de ko ru na ca ğın dan emin ol ma lı dır lar. 

Türk İs lam Bir li ği de ği şen si ya si ko şul la ra ko lay lık la uyum

sağ la ya bi le cek bir es nek li ğe ve ge rek li stra te ji le ri ge liş ti re bi le cek

bir ile ri gö rüş lü lü ğe sa hip ol mak zo run da dır. Dün ya da ki ge liş -

me ler kar şı sın da yal nız ca re ak tif tep ki ler ve ren, kı na mak ya da

ka na at be lirt mek le ye ti nen bir or ga ni zas yon de ğil, ini si ya tif kul -

la na bi len ak tif bir mer ke ze ih ti yaç du yul du ğu açık tır. Bu mer ke -

zin sü rek li ta kip ve ko or di nas yon gö re vi ni üst len me si, fa ali yet le -

ri nin tüm üye ül ke le rin men fa at le ri ni ku şa tı cı ol ma sı ge re kir. Bu

bir lik   tüm ge liş me le ri ob jek tif bir yak la şım la de ğer len di re rek,

tüm İs lam dün ya sı nın ta lep le ri ni göz önün de bu lun dur ma lı dır.

Üye ül ke ler ara sın da olu şa bi le cek bu na lım la rı gi de ri ci, çı kar ça -

tış ma la rı nı or ta dan kal dı rı cı ve Müs lü man la rın di ğer top lum lar -

la iliş ki le rin de on la rı ko ru yu cu bir me ka niz ma ola rak gö rev ya -

pa cak Türk İs lam Bir li ği, İs lam dün ya sı nın kül tü rel, eko no mik

ve si ya si et kin li ği ni ar tı ra cak tır. 

Türk İs lam Bir li ği'nin Müs lü man la rı tek bir güç ha li ne ge ti -

re bil me si ve Müs lü man ül ke le ri bir bi ri ile bü tün leş ti ren bir ya pı

ola bil me si için, çağ daş top lum sal de ğer le ri ko ru ma sı, hu ku ka ve

in san hak la rı na say gı lı ol ma sı, de mok ra tik an la yış

üze ri ne in şa edil me si de son de -

re ce önem li dir. Bu de ğer le -

rin İs lam ah la kı nın özü

ol du ğu unu tul ma ma lı -

dır. 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN
TASCA (TÜRK-ARAP BİLİM,

KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ)
RÖPORTAJI, 21 Kasım 2008

Ad nan Ok tar: Türk İs lam Bir li ği'nde bü tün ül ke ler bü -

tün lü ğü nü ko ru ya cak. Pa kis tan, Pa kis tan ola rak ka lır, Tür ki -

ye, Tür ki ye ola rak ka la cak. İran, İran ola rak ka la cak. Ya ni bir

re jim de ği şik li ği id dia sı da yok. Fa kat bun da coş ku, sev gi, mu -

hab bet ve kar deş li ğin bü tün ta ba na ya yıl ma sı, bu nun bir mil li

po li ti ka ola rak uy gu lan ma sı var. Kalp le rin bir leş me si, mu hab be -

tin bir leş me si ile olu şa cak bir bir lik tir bu.Ger çek Türk İs lam bir li -

ği bu dur as lın da. İn san lar iki tür lü dü şü nü yor lar; bir dev let zo ruy -

la, bas kıy la, kor ku ta rak, yıl dı ra rak bir bir lik dü şü ne bi lir bir kı sım

in san lar.Hal bu ki İs lam'ın özün de sev gi var, mu hab bet var, hu zur

var, ka fa ra hat lı ğı var, iç açıl ma sı var, se vinç var. Bay ram fe rah -

lı ğı var. Dost luk var. Bun la rı Müs lü man ül ke ler ara sın da oluş tur -

mak, Türk dev let le ri ara sın da oluş tur mak. Türk dev let le ri nin ön cü -

lü ğün de Tür ki ye'nin li der li ğin de bir Türk İs lam Bir li ği oluş tur mak.

Bu ra da iyi ni ye tin hâ kim ol ma sı, sa mi mi ye tin hâ kim ol ma sı, kar -

şı lık lı sa na yi de, bi lim de, tek no lo ji de, her tür lü ya tı rı mın ta ma men

öz gür ce uy gu la na bil me si, bu nun için de biz pa sa port ve vi ze so -

ru nu nun kalk ma sı nı is ti yo ruz. Bu zo run lu lu ğun kalk ma sı nı is ti yo -

ruz ki ra hat ra hat ti ca ret ol sun, ra hat ra hat ya tı rım ol sun, ra hat

ra hat sev gi ve dost luk alış ve ri şi ol sun. Ya ni kim li ği ni çı kar tan

sı nır dan içe ri ye gi re bil sin. As lın da kim se ye gös ter me si -

ne bi le ge rek yok. Ya ni ben nü fus cüz da nı mı alıp

Azer bay can'a gi de bil me li yim. Su ri ye'ye gi -

de bil me li yim. Ka za kis tan'a gi de bil me -

li yim. Fas'a, Tu nus'a, Ce za -

yir'e gi de -
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bil me li yim. Bu ra dan ge mi ye bi ne -

rim ben, Tu nus'a, Ce za yir'e ge li rim. Ve ora -

da kar deş le rim le soh bet ede rim. Ak şam ye mek ye -

riz bir lik te, Al lah'ı ana rız. Er te si gün dö ne rim. Ve ti ca -

ret de yap mam ge re ki yor sa ti ca ret de ya pa rım. Böy le bir

sis tem, ya ni sev gi bir li ği. Ha zır dev let ler var ken, ha zır iş le -

yen bir sis tem var ken on lar ni çin bo zul sun? ... Bu sev gi or ta -

mın da, te rör de, kar ga şa da, kav ga da, fa kir lik de hep si kal -

kar. Ya ni da yat ma de ğil de sev gi esas tır ve sa mi mi yet esas tır.

Sev gi ve sa mi mi yet ol du mu, İs lam ah la kı her ye re ha kim ol du

de mek tir. Bir de ta bi elin de kı lıç la bu olay la rı hal let me ye kal -

kan lar var. Bu ol maz iş te, bu şe kil de ol maz. 

Muhabir: Sizce Türkiye, madem ki Türkiye ve Türkler

öncülüğünde diyorsunuz, Türkiye böyle bir göreve hazır mı? 

Ad nan Ok tar: Ha zır. Bir de ta ri hi şart lar da bu nu zor lu -

yor. Şu an bü tün İs lam ül ke le ri ve Tür ki ye, ra hat sız du rum da.

Tür ki ye de için de ra hat sız. Me se la; PKK so ru nu var, ha yat pa -

ha lı lı ğı var. Ne şe siz lik var bi zim mil le ti miz de, ne şe si kaç tı mil -

le tin. İs lam ül ke le ri de öy le, baş sız her sis tem de bu olur. Ba şı

ol ma yan bir göv de ya şa mı yor. Ba şı olan bir sis tem ol du ğun da

Tür ki ye li der li ği çok gü zel ya pa bi le cek bir ül ke. Os man lı'dan

ge len bir tec rü be si var. Ol gun ve ye tiş miş kad ro la rı var. Ak lı

ba şın da, bü yük bir ida re ci sı nı fı var Tür ki ye'de. Bu çok ba şa -

rı lı bir güç de mek tir, bü yük bir güç de mek tir. Ve bu na iti raz

eden de yok. İn san lar mut lu ol duk tan son ra, Tür ki ye'nin ağa -

bey li ğin den, li der li ğin den bü yük bir hiz met al dık tan son ra

ve bü yük bir fay da gör dük ten son ra Tür ki ye'ye ni ye iti -

raz et sin ler? Tür ki ye'ye fay da sı şu olur. Te rör du rur.

Anın da du rur. Ve zen gin le şir Tür ki ye. Ama İs -

lam ül ke le rin de bü tün zu lüm du rur. 
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Ba rış se ver ve Uz laş ma cı Bir Türk İs lam Bir li ği

Türk İs lam Bir li ği, yal nız ca Müs lü man la ra de ğil tüm in san -

lı ğa ba rış ge tir me yi he def edin me li, al dı ğı ka rar lar da ve uy gu la -

ma la rın da ba rış se ver ve uz laş ma cı bir ta vır ser gi le me li dir. İs -

lam'ın özü, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gü zel ah lak tır. Bu ah lak

iman eden le rin, se ve cen, yu mu şak huy lu, şef kat li, adil, an la yış lı,

sa bır lı ve fe da kar ol ma la rı nı ge rek ti rir. İs lam, in san la rı hu zur ve

ba rış do lu bir dün ya ya da vet eder, Ba ka ra Su re si'nin 208. aye tin -

de şöy le bu yu rul mak ta dır:

Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca 'ba rış ve gü ven li ğe
(Silm'e, İs lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin.
Çün kü o, si ze apa çık bir düş man dır.

Müs lü man Al lah'ın emir le ri ne uyan, Ku ran ah la kı nı ti tiz lik -

le uy gu la ma ya ça lı şan, dün ya yı gü zel leş ti ren, imar eden, ba rı şı

ve hu zu ru ha kim kı lan in san dır. Ama cı in san la ra gü zel lik te, iyi -

lik te ve ha yır lı dav ra nış lar da bu lun mak tır. Müs lü man lar Rab bi -

miz'in son suz mer ha met ve şef ka ti nin ken di le rin de de te cel li et -

me si için gay ret eder ler. Al lah Ku ran'da et ra fı na da ima ha yır ge -

ti ren, çev re sin de ki olay la ra kar şı il gi li olan, in san la rı doğ ru yo la

ça ğı ran bir ah la kı mak bul ola rak gös ter miş tir. Bir ayet te çev re si -

ne hiç bir fay da sı do kun ma yan ki şi ler ile, da ima ha yır üze rin de

ha re ket eden in san lar ara sın da ki fark şöy le bir kı yas la açık lan -

mış tır:

Al lah şu ör ne ği ver di: İki ki şi; bun lar dan bi ri si dil siz, hiç -
bir şe ye gü cü yet mez ve her şe yiy le efen di si nin üs tün de (bir
yük), o, onu han gi yö ne gön der se bir ha yır ge tir mez; şim di
bu, ada let le em re den ve dos doğ ru yol üze rin de bu lu nan la
eşit ola bi lir mi? (Nahl Su re si, 76)

Bu ayet te bil di ri len hik met, Türk İs lam Bir li ği için de yol

gös te ri ci ol ma lı dır. Türk İs lam Bir li ği'nde din ah la kı nın in san la -

ra ka zan dır dı ğı fe da kar lık, kar deş lik, dost luk, dü rüst lük, ada let,
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sa da kat, ve fa ve hiz met an la yı şı en gü zel şe kil de tem sil edil me li -

dir. 

İn san la rın fi kir, dü şün ce ve ya şam öz gür lü ğü nü gü ven ce al -

tı na alan İs lam ah la kı, in san lar ara sın da ger gin li ği, an laş maz lı ğı,

bir bir le ri nin hak kın da olum suz ko nuş ma yı ve hat ta olum suz dü -

şün ce yi (zan nı) da hi ya sak lar. Müs lü man la rın oluş tur du ğu bir

bir li ğin de, bu esas la rı te mel ala rak dün ya ba rı şı için fa ali yet gös -

ter me si ge rek li dir. 

Ku ran ah la kı Müs lü man la rın sa vaş tan ve her tür lü ça tış ma -

dan ka çın ma la rı nı, an laş maz lık la rı gö rüş me ve mü za ke re ler le gi -

der me le ri ni, uz laş ma cı ol ma la rı nı ge rek ti rir. Sa vaş, Ku ran'a gö re

sa de ce zo run lu ol du ğun da baş vu ru la cak ve mut la ka be lir li in sa -

ni ve ah la ki sı nır lar için de yü rü tü le cek bir "is ten me yen zo run lu -

luk"tur. Mü min ler ya şa nan so run lar da hep ba rı şı ve uz laş ma yı

ter cih et mek le, an cak kar şı ta raf tan bir sal dı rı gel me si du ru mun -

da ken di le ri ni sa vun mak amaç lı sa vaş mak la yü küm lü dür ler.

Bir ayet te, yer yü zün de sa vaş la rı çı ka ran la rın boz gun cu lar

ol du ğu, Al lah'ın ise boz gun cu la rı sev me di ği şöy le açık la nır:

... On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev len dir di ler se
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Al lah onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz -
gun cu lu ğa ça lı şır lar. Al lah ise boz gun cu la rı
sev mez. (Ma ide Su re si, 64)

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in ha ya -

tı na bak tı ğı mız da da, sa va şın an cak zo run lu hal ler -

de ve sa vun ma amaç lı ola rak baş vu ru lan bir yön -

tem ol du ğu nu gö re bi li riz. 

Ku ran'ın Pey gam be ri miz (sav)'e vah yi tam 23

yıl sür dü. Bu nun ilk 13 yı lın da Müs lü man lar Mek -

ke'de ki put pe rest dü ze nin için de azın lık ola rak ya -

şa dı lar ve çok bü yük bas kı lar la kar şı laş tı lar. Pek

çok Müs lü ma na fi zik sel iş ken ce ler ya pıl dı, ba zı la rı

öl dü rül dü, ço ğu nun evi ve mal la rı yağ ma lan dı, sü -

rek li ha ka ret ve teh dit ler le kar şı laş tı lar. Bu na rağ -

men Müs lü man lar şid de te baş vur ma dan ya şa ma ya

de vam et ti ler ve put pe rest le ri hep ba rı şa ça ğır dı lar.

So nun da put pe rest le rin bas kı la rı da ya nıl maz  bir

nok ta ya var dı ğın da, Müs lü man lar da ha öz gür ve

dos ta ne bir or ta mın bu lun du ğu Yes rib (son ra dan

Me di ne) şeh ri ne hic ret ede rek bu ra da ken di yö ne -

tim le ri ni kur du lar. Ken di si ya si ya pı la rı nı bu şe kil -

de oluş tur duk tan son ra bi le, Mek ke'nin sal dır gan

put pe rest le ri ne kar şı sa va şa gi riş me di ler. 

İs lam top lu mu nun özel li ği iti dal li ve den ge li

ol ma sı, in san la ra iyi li ği em re dip on la rı kö tü lük ten

sa kın dır ma sı dır. Ba ka ra Su re si'nin 143. aye tin de
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Rab bi miz, Müs lü man la rın in san la ra şa hit ve ör nek

ol mak üze re, "or ta" bir top lum ol duk la rı nı bil dir -

miş tir. Bir baş ka ayet te ise, Müs lü man la rın in san lı -

ğa ha yır lı bir top lum ol ma la rı ge rek ti ği şu şe kil de

bil di ril miş tir:

Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı bir üm met -
si niz; ma ruf (iyi ve İs lam'a uy gun) ola nı em re -
der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve Al lah'a
iman eder si niz... (Al-i İm ran Su re si, 110)

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği özel lik le ri ya şa yan

Müs lü man la rın mey da na ge tir di ği bir or ga ni zas yo -

nun, bü tün bu gü zel ah lak özel lik le ri nin ko ru yu cu -

su ve en gü zel tem sil ci si ol ma sı ge rek ti ği açık tır.

Tüm bun lar Türk İs lam Bir li ği'nin na sıl bir stra te ji

iz le me si ge rek ti ği ni de açık ça gös ter mek te dir. Türk

İs lam Bir li ği ön ce lik le Müs lü man ül ke ler ara sın da -

ki an laş maz lık la rı çö züp İs lam dün ya sı na sulh ge -

tir me li, öte yan dan dün ya ge ne lin de ça tış ma ve sa -

va şı kış kır tan her tür lü ha re ke tin kar şı sın da yer al -

ma lı, sa va şı kö rük le yen her tür lü gi ri şi me kar şı en -

gel le yi ci bir güç ol ma lı dır. Gü nü mü zün en önem li

so run la rı ara sın da yer alan te rö rizm ve ulus la ra ra sı

suç ör güt le ri ile mü ca de le, kit le im ha si lah la rı nın

kont ro lü gi bi ev ren sel me se le ler de de ulus la ra ra sı

top lu luk ile iş bir li ği için de ol ma lı ve hat ta bu un -

sur lar la mü ca de le de li der li ği üst len me li dir. 
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SA YIN AD NAN OK TAR'IN 
TEM PO TV RÖ POR TA JI, 

3 ARA LIK 2008 

Ad nan Ok tar: En güç lü si lah sev gi dir. Sev gi nin aça -

ma ya ca ğı hiç bir ka pı yok tur. Sev gi yi kul lan ma la rı la zım,

bom ba de ğil, si lah de ğil her yer de sev gi, sev gi her ül ke -

ye diz çök tü rür, her ül ke yi ken di ne esir eder. Me se la Ame -

ri ka Türk İs lam Bir li ği'ne mü saa de eder mi? Eder ama bir

si lah ge re ki yor. Bu si lah ne dir? Sev gi, sev gi nin kar şı sın da

Ame ri ka du ra maz. Sev gi nin kar şı sın da Rus ya du ra maz.

Sev gi nin kar şı sın da Çin du ra maz.

Sev gi esas ol duk tan ve iyi  ni yet

esas ol duk tan son ra Türk İs lam

Bir li ği'ni ka bul et me ye cek

hiç bir ül ke yok tur. Ama tam

an la mıy la bir sa mi mi yet

ve yo ğun bir in san sev gi -

si ol ma sı ge re ki yor ve

in san lar ara sın da ayı -

rım yap ma mak. Hep -

si ne Al lah'ın ya rat tı -

ğı kul lar ola rak hep -

si ne şef kat ve sev gi

duy mak.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN
TIMOTHY FURNISH RÖPORTAJI, 

14 ARALIK 2008

Ad nan Ok tar: Be nim de di ğim bir lik te lik te sev gi, ba -

rış, kar deş lik, ma kul dü şün ce, sa nat ve es te ti ğe, gü zel li -

ğe önem ver me ha kim. Re fa ha, hu zu ra, in san la rın hür -

ri ye ti ne, de mok ra si ye önem ver me ha kim ve Hı ris ti yan -

la ra, Mu se vi le re kar şı da de rin bir şef kat, sev gi ve mu -

hab bet ha kim. Me se la be nim dü şün cem de Er me ni ler

de, İs ra il de Türk İs lam Bir li ği'nin içe ri sin de ler. Do la yı -

sıy la bir ırk üs tün lü ğü, bir kan üs tün lü ğü, ge ne tik üs tün -

lük id dia sı yok. Bu ra da bir şef kat ve sev gi bir li ği var.

Do la yı sıy la sert lik yok, in san la rı te dir gin ede cek, hu zur -

suz ede cek bir şey yok. İn san la rın mut lu lu ğu ve se vin ci

için gay ret eden bir sis tem var. 
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Çö züm Üre ten Bir Mer kez Ol ma lı

Yu ka rı da İs lam dün ya sı nın çö züm bek le yen ko nu la rın dan

(Fi lis tin, Keş mir, Afganistan, Irak vs) kı sa ca bah set tik ve Türk İs -

lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sı ile bu so run la rın hız la çö zü me ka -

vu şa ca ğı na de ğin dik. Türk İs lam Bir li ği'nin bu an lam da üst le ne -

ce ği so rum lu luk çok bü yük tür ve bu bir lik mu hak kak çö züm

üre ten bir mer kez ol mak la yü küm lü dür. 

İçin de bu lu nu lan or tam yal nız ca Müs lü man la rı de ğil, dün -

ya nın dört bir ya nın da pek çok ma sum in sa nı olum suz yön de et -

ki le mek te dir. Yok sul luk, yol suz luk, ah lak sız lık, ge lir da ğı lı mın -

da den ge siz lik, acı ma sız lık, zu lüm, ça tış ma, ada let siz lik mil yon -

lar ca in sa nı mağ dur et mek te dir. Aç lık tan ha ya tı nı kay be den be -

bek ler, so ka ğa terk edil miş ço cuk lar ve yaş lı lar, ya şam la rı nı ça -

dır lar da ve ya ba ra ka lar da de vam et tir me ye mec bur bı ra kıl mış

mül te ci ler, ye ter li pa ra sı ol ma dı ğı için te da vi ola ma yan has ta lar

sa de ce Müs lü man ül ke le rin de ğil, -ge ri kal mış ül ke ler de da ha

yo ğun ol mak la bir lik te- ge liş miş ol du ğu söy le nen pek çok ül ke -

nin de so ru nu dur. 

İh ti yaç için de olan maz lum in san lar ken di le ri ne uza na cak

bir yar dım eli bek le mek te dir ler. Müs lü man la rın bu ko nu da

üzer le ri ne dü şen so rum lu luk bir ayet te şu şe kil de bil di ril miş tir:

Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da ve: "Rab bi miz, bi zi hal kı
za lim olan bu ül ke den çı kar, bi ze Ka tın dan bir ve li (ko ru -
yu cu sa hib) gön der, bi ze Ka tın dan bir yar dım eden yol la"
di yen er kek ler, ka dın lar ve ço cuk lar dan za yıf bı ra kıl mış lar
adı na mü ca de le et mi yor su nuz? (Ni sa Su re si, 75) 

Müs lü man ül ke le rin Türk İs lam Bir li ği'nin şem si ye si al tın da

top lan ma sı, Müs lü man lar la Müs lü man ol ma yan lar ara sın da ya -

şa nan ger gin lik ler gi bi, Müs lü man lar ara sın da ya şa nan an laş -

maz lık lar da da çö zü cü ola cak tır. Gü nü müz dün ya sın da Müs lü -
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man lar ara sın da ki an laş maz lık lar da hi Ba tı lı ül ke ler ve ya on la rın

de ne ti min de ki ulus la ra ra sı ku rum lar ta ra fın dan gi de ril me ye ça -

lı şıl mak ta dır. Müs lü man ül ke le rin kül tü rü ne ve ta ri hi ne ya ban cı

olan dış güç le rin -ki mi za man fay da sağ la sa lar da- İs lam me de -

ni ye ti nin me se le le ri ne çö züm ge tir me le ri pek müm kün gö rün -

me mek te dir. Oy sa Müs lü man ül ke ler, tüm so run la rı nı ken di iç -

le rin de hal le de bi lir ler. Böy le ce so run lar, hem ulus la ra ra sı are na -

ya ta şın ma dan çö zü le cek, hem ge ti ri len çö züm tüm Müs lü man -
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la rın men fa ati ne ola cak, hem de İs lam dün ya sı nın

bir lik için de ha re ket edi yor ol ma sı güç ve is tik rar işa -

re ti ola cak tır. Bu gün İs lam dün ya sı nın en bü yük sı kın tı -

la rın dan bi ri, iş te bu or tak po li ti ka la rı üret me de ki za yıf lı ğı, ken -

di si ni doğ ru dan il gi len di ren ko nu lar da da hi et ki li stra te ji ler ge -

liş ti re me me si dir.

Türk İs lam Bir li ği, baş ta Müs lü man ül ke ler ol mak üze re,

tüm in san la rın dert le ri ne ça re bul mak la, on la ra ara yı şı için de ol -

duk la rı hu zu ru ve gü ven li ği sağ la mak la yü küm lü dür. Her Müs -

lü man ül ke nin ken di si ya si, de mog ra fik ve eko no mik so run la rı

var dır. Dün ya nın fark lı böl ge le rin de de, bu böl ge le re has çe şit li

so run lar ya şan mak ta dır. Bu so run la rın her bi ri için fark lı ted bir -

ler alın ma sı, fark lı çö züm ler uy gu lan ma sı ge re ke bi lir. An cak te -

mel de ki so run ve bu so ru na ge ti ri le cek esas çö züm her yer için

ay nı dır. İn san la ra sı kın tı ve ra hat sız lık ve ren pek çok ge liş me,

Ku ran ah la kı nın ge re ği gi bi ya şan mı yor ol ma sın dan kay nak lan -

mak ta dır. Ve bu so run la ra çö züm üre ti le me me si nin te me lin de

de, olay la rın Ku ran'ın reh ber li ğin de de ğer len di ril mi yor ol ma sı

var dır. Bu ne den le tüm bu so run la rın çö zü mün de, Ku ran ah la kı -

nın in san la ra ka zan dır dı ğı; açık gö rüş lü lük, pra tik lik, ge niş dü şü -

ne bil me gi bi va sıf lar ve dü rüst lük, fe da kar lık, ada let, iyi lik se ver -

lik gi bi ah la ki er dem ler, Müs lü man la ra yol gös te re cek tir. 

Ger çek ten eko no mik so run la rın çö zü mü ile top lum sal ah lak

ara sın da önem li bir iliş ki var dır. Ör ne ğin, eko no mik so run la rın

en önem li le rin den bi ri olan sos yal ada let siz lik, te mel de ah la ki bir

so run dur. İs lam ah la kı nı özüm se miş bir top lum da sos yal ada let -
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siz lik ya şan maz. Al lah Ku ran'da in san la rın ih ti yaç la -

rın dan ar ta ka la nı, ih ti ya cı olan lar la pay laş ma la rı nı

bil dir miş tir. Ay rı ca is raf Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir fi il dir.

Mad di im kan la rın be lir li in san la ra im ti yaz sağ la yan bir un sur

ha li ne gel me me si, yal nız ca bir grup in san ta ra fın dan pay la şı lan

bir ay rı ca lık ol ma ma sı Ku ran ah la kı nın ge re ği dir. Ku ran ah la kı

sos yal da ya nış ma yı ge rek ti rir ve in san la rın bir bir le ri nin ih ti yaç la -

rı nı gö zet me le ri ni em re der. Hat ta, iman eden ler –ken di ih ti yaç la -

rı ol sa da hi- el le rin de ki ye me ği ön ce lik le fa kir le re ve esir le re ik -

ram ede cek ka dar fe da kar bir ah la ka sa hip tir ler. Üs te lik bu nu

kar şı la rın da ki nin mem nu ni ye ti için de ğil Al lah'ın rı za sı nı ka zan -

mak için ya par lar. Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la,
ye ti me ve esi re ye di rir ler. "Biz si ze, an cak Al lah'ın yü zü (rı -
za sı) için ye di ri yo ruz; siz den ne bir kar şı lık is ti yo ruz, ne bir
te şek kür." (İn san Su re si, 8-9)

Bi rey ler ara sın da ki da ya nış ma ve yar dım laş ma ko lay lık la

mil let ler ara sı iliş ki ler de de sağ la na bi lir. Bu ra da da İs lam ah la kı,

Türk İs lam Bir li ği'ne üye ül ke le re yol gös te re cek tir. Bir yan da

abar tı lı lüks tü ke tim de bu lu nan bir ül ke var ken, di ğer ta raf ta ye -

ni doğ muş bin ler ce be be ğin aç lık tan ölü yor ol ma sı ka bul edi le bi -

lir bir du rum de ğil dir. Vic dan sa hi bi her in san bu du rum dan ra -

hat sız lık du yar. 

Bu gün pek çok ha yır ku ru mu ve ulus la ra ra sı ku ru luş, bu ül -

ke le re yar dım cı ola bil mek için fa ali yet gös ter mek te dir. Ne var ki

bu gi ri şim ler, böl ge ye yar dım pa ket le ri ulaş tır mak tan öte ye gi -

de me mek te dir. Ço ğu za man bu yar dım la rın doğ ru ki şi le re ulaş -
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tı rıl ma sı da hi müm kün ola ma mak ta dır. Ya pıl ma sı ge re ken, ge ri

kal mış ül ke le rin sis te min de ki ak sak lık la rın kö kün den or ta dan

kal dı rıl ma sı, bu ül ke ler de ki maf ya ve çe te ör güt len me le ri nin

önü nün alın ma sı, top lum da da eği tim yo luy la vic da na ve sağ du -

yu ya da ya lı yep ye ni bir bi linç ge liş ti ril me si dir. 

Al lah'ın Ku ran'da em ret ti ği ah la kın ge re ği ola rak is raf ön -

len di ğin de, da ya nış ma ru hu ge liş ti ril di ğin de, in san lar pay laş -

ma ya teş vik edil di ğin de ve özel lik le in san lar vic dan la rı nı kul lan -

ma yı öğ ren dik le rin de, eko no mik den ge siz lik le ri ta ma men or ta -

dan kal dır mak müm kün ola cak tır. Bu çö züm le ri İs lam dün ya sın -

da en et ki li bi çim de uy gu la ya bi le cek ya pı ise Türk İs lam Bir li ği

ola cak tır.  
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Bi rey sel Hak la ra 
Say gı lı ve Adil Ol ma lı dır

Ger çek İs lam ah la kı nın ege men ol du ğu bir top lum da bi rey sel

hak ve öz gür lük ler bü yük önem ta şır. Ki şi sel hak ve hür ri yet ler

ga ran ti al tı na alı nır, in san la rın öz gür ve onur lu bir ha yat ya şa ma -

sı he def le nir. Al lah, Ku ran'da Müs lü man la ra tüm in san la rın Al lah

Ka tın da eşit ol duk la rı nı (üs tün lü ğün an cak tak va ile ol du ğu nu)

bil dir miş ve in san la ra kar şı adil, af fe di ci ve an la yış lı ol ma la rı nı

em ret miş tir. Fark lı lık la ra say gı gös ter mek ve bun lar ara sın da ada -

let le hük met mek önem li mü min ala met le rin den bi ri dir. 

Pey gam be ri miz (sav) ta ra fın dan ilk İs lam top lu mun da ya pı -

lan uy gu la ma lar, top lum ya pı sı ve yö ne ti mi ko nu sun da Müs lü -

man lar için yol gös te ri ci ol muş tur. Müs lü man la rın ilk ana ya sa sı

ola rak ka bul edi len ve dö ne min ko şul la rı göz önün de bu lun du -

rul du ğun da çok ile ri bir hu kuk an la yı şı nın gös ter ge si olan "Me -

di ne Ve si ka sı", İs lam top lu mu nun bi rey sel hak lar ve ada let an la -

yı şı nı gös te ren önem li bir ör nek tir. Me di ne Ve si ka sı ile, bu kent -

te ki fark lı inanç la ra sa hip in san la rın hep si ne te mel hak ve öz gür -

lük ler ta nın mış, ki şi le rin mal ve can var lık la rı, ai le le ri, iba det ha -

ne le ri gü ven ce al tı na alın mış tır. Fark lı inanç top lum la rı nın or tak

bir si ya si ya pı için de ya şa ma sı nı sağ la yan bu an laş ma ile, bir bir -

le ri ne kar şı yıl lar ca kin ve düş man lık bes le yen ka bi le ler de uz laş -

tı rıl mış tır. Me di ne Ve si ka sı dı şın da da müş rik le re her za man için

ada let le dav ra nıl mış, on la rın ko run ma ve hi ma ye ta lep le ri Pey -

gam be ri miz (sav) ta ra fın dan ka bul edil miş tir. Hz. Mu ham med

(sav) en gin şef kat ve mer ha me tiy le in san lar ara sı iliş ki le rin da -

ima dost ça ve uy gar ca ol ma sı nı ön gör müş tür.

İs lam, mo dern dün ya dan 1400 yıl ön ce bi rey sel hak lar, hu -

kuk dev le ti, ka nun lar önün de eşit lik, eko no mik öz gür lük ler gi bi

de ğer le ri in san lı ğa ka zan dır mış tır. 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN
TÜRKMENELİ TV RÖPORTAJI, 

22 NİSAN 2008

Ad nan Ok tar: En mü kem mel ya pı la -

cak şey Türk İs lam Bir li ği'ni oluş tur mak tır. Ya ni

bü tün İs lam ül ke le ri nin li der li ği ni al mak, bü tün Türk

il le ri nin li der li ği ni al mak, çün kü bü tün Türk il le ri za ten

Müs lü man ge ne lin de Müs lü man lar. Ama ay nı za man da

böl ge nin de ağa be yi ol ma sı Tür ki ye'nin ya ni Er me nis tan'ın

men fa at le ri ni ko ru ma sı, on la rın da zen gin ol ma sı için gay -

ret et me si, Fi lis tin'e hu zur ge tir me si, İs ra il'i de ko ru ma sı, böl -

ge ye ba rış ge tir me si, her yön den böl gede ağa bey lik yap -

ma sı. Bu en acil gö rev, bu Av ru pa Bir li ği açı sın dan da çok

önem li. Av ru pa Bir li ği'nin te rör den kur tul ma sı, te rör en di şe -

sin den kur tul ma sı on lar için çok bü yük bir ni met ve lüks tür.

Bu nu bir ke re Türk İs lam Bir li ği çok sağ lam sağ lar, ke sin

sağ lar. İs lam ale min deki bü tün çi le ler bi ter, bü tün kar ga şa

bi ter. Türk İs lam dev let le ri Av ru pa aya rın da hat ta onu da

ge çen bü yük bir me de ni yet ham le si ya par lar. Çün kü Türk

İs lam dev let le ri po tan si yel yön ünden çok zen gin dev let ler.

Çok zen gin coğ raf ya. Fa kat iyi or ga ni ze edi le mi yor lar. Ya -

ni me se la bu gün Türk me nis tan, Azer bay can, bu ra lar

mu az zam po tan si ye li olan yer ler. Bun la rın Bir li ği

de mek dün ya nın en bü yük me de ni ye ti de -

mek tir. 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
AZERBAYCAN APA HABER AJANSI

RÖPORTAJI,16 AĞUSTOS 2008

Ad nan Ok tar: Türk İs lam Bir li ği'nin ol ma dı ğı dö -

nem hep acı dö ne mi ola cak tır. Ya ni bu nun ça re si

yok. Bu nu Kaf kas lar da da gö rü rüz, baş ka böl ge de de

gö rü rüz, ha len gör me ye de vam edi yo ruz. Bu nun önü so nu ke -

sil mez, bu kan dur maz. Bu nun tek çö zü mü Türk İs lam Bir li ği'dir.

Bu nu ge cik tir mek ve bal al tın da bı ra kır in san la rı. Onun için, bi zim

mil let ola rak, Türk mil le ti ola rak bu nun için var gü cü müz le ça lış ma -

mız ge re ki yor. Ka za kis tan, Azer bay can, Tür ki ye, Do ğu Tür kis tan,

bü tün Türk Dev let le ri, Kır gı zis tan, he pi miz bir ke re bu bir li ği acil

bir ara ya ge lip hal let me miz ge re ki yor. Ge çen her gün za ra rı mı za

ve aley hi mi ze olur Al lah esir ge sin. Ba kın bu gün Gür cis tan'da

akan kan lar, Ab haz la rın sı kın tı sı, Rus la rın çek ti ği ız dı rap, bun la rın

hep si nin kö ke nin de Türk İs lam Bir li ği'nin ol ma ma sı ya tı yor. Tür ki ye

bu gün tek lif et sin, "iki dev let, bir mil let ola rak Azer bay can'la bir -

le şe lim" di ye, ina nın 24 sa at son ra bu nun ce va bı olum lu ge lir, in -

şa Al lah. Su ri ye ile de öy le, Irak ile de öy le, ya ni bu nu ka bul et me -

ye cek hiç bir İs lam ül ke si yok, hiç bir Türk dev le ti yok. Böy le bir be -

re ket li, gü zel, hu zur lu bir li ği bi ri si nin red det me si için ya ni ru hen

bir ra hat sız lı ğı ol ma sı ge re kir. Akıl ala cak gi bi de ğil bu. Bü tün

dün ya nın le hi ne biz bu yol da de vam edi yo ruz, in şa Al lah

bu bir lik ger çek le şe cek bu bun la rın ala me ti, Al lah

gös te ri yor. Bu bir lik ol ma dı ğın da ne ler olur onu

gös ter i yor. 
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İs lam'ın ya yı lı şı sı ra sın da fet he di len top rak lar da uy gu la nan

ada let de, tüm top lum la ra ör nek ol muş tur. Gü nü müz de de pek

çok Ba tı lı dü şün ce ada mı nın tak dir le ve say gıy la an dık la rı bu

ada let an la yı şı, o dö nem de çok sa yı da in sa nın ve hal kın, ken di ta -

lep le ri ile Müs lü man la rın ida re si ne geç me le ri ne ve bir ço ğu nun

da İs lam'ı ka bul et me si ne ve si le ol muş tur. Pey gam be ri miz Hz.

Mu ham med (sav) Ku ran'da bil di ri len ada let an la yı şı nı en gü zel

şe kil de uy gu la mış, ken di si ni iz le yen sa ha be ve son ra ki Müs lü -

man lar da Pey gam ber Efen di miz (sav)'in bu üs tün ah la kı nı uy gu -

la ma ya de vam et miş ler dir. Bu ta vır la rıy la Al lah'ın "Ya rat tık la rı -

mız dan, hak ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan (uy gu la -

yan) bir üm met var dır." (Araf Su re si, 181) aye tin de bil dir di ği gi -

bi, in san lar ara sın da ada le ti sağ la yan bir üm met ol muş lar dır. 

İs lam'ın in san lı ğa öğ ret ti ği er dem ler den bi ri de, fi kir öz gür -

lü ğü ve yö ne ti me ka tı lım dır. Bu, İs lam'ın sos yal alan da ki te mel

emir le rin den bi ri olan is ti şa re de or ta ya çı kar. Al lah, Müs lü man -

la ra iş le ri ni is ti şa re ile yü rüt me le ri ni, ya ni bir bir le ri ne da nı şa rak

ha re ket et me le ri ni em ret miş tir:

Rab le ri ne ica bet eden ler, na ma zı dos doğ ru kı lan lar, iş le ri
ken di ara la rın da şu ra ile olan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak
ver dik le ri miz den in fak eden ler. (Şu ra Su re si, 38)

İs ti şa rey le ha re ket edil di ğin de, hem bi rey ler eşit söz hak la -

rı nı kul lan mış olur lar, hem de bir ka rar alı na ca ğı za man ge liş me -

le ri çok yön lü de ğer len dir me im ka nı olu şur. Bu da, ha ta pa yı nı

azal tır, isa bet li ka rar lar alın ma sı nı sağ lar. 

İs ti şa re nin en önem li yö nü ise, fark lı fi kir ler ge ti ren le rin bir -

bir le ri ne kar şı say gı lı ve an la yış lı dav ran ma sı dır. İs ti şa re or ta mın -

da önem li olan ki min fik ri nin ka bul edil di ği de ğil, en doğ ru fik -

rin ka bul edil miş ol ma sı dır. Di ğer bir de yiş le, is ti şa re nin ana

ama cı top lum için en ha yır lı, en isa bet li ka rar la rın alın ma sı nı sağ -
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la mak tır. İs lam ah la kı, iman eden le rin ken di gö rüş le rin de ıs rar cı

ol ma ma la rı nı, vic da na, ada le te ve hay ra en uy gun olan fik re kim -

den ge lir se gel sin uy ma la rı nı ge rek ti rir. Mü min ler "be nim fik rim

ka bul edil sin", "be nim dü şün cem en doğ ru su" gi bi ki bi re ve inat -

çı lı ğa da ya lı ıs rar cı lık tan sa kın ma lı dır lar, bun lar Al lah Ka tın da

gü zel ol ma yan dav ra nış lar dır. "... Ve her bil gi sa hi bi nin üs tün -

de da ha iyi bir bi len var dır." (Yu suf Su re si, 76) aye tiy le de bu yu -

rul du ğu gi bi, bir Müs lü man, her za man için ken di sin den da ha iyi

bi len bi ri ola bi le ce ği ni, en isa bet li dü şün ce ye ken di si nin sa hip ol -

du ğu nu id dia et me nin bü yük bir yan lış ol du ğu nu bil me li dir. 

İş te İs lam ah la kı nın söz ko nu su is ti şa re pren si bi, gü nü müz de

Türk İs lam Bir li ği için önem li bir ışık tut mak ta dır. Türk İs lam Bir -

li ği de, Müs lü man la rın is ti şa re hak kı nı kul lan dık la rı, ya ni hiç bir

bas kı ve zor or ta mı ol ma dan fi kir le ri ni ifa de ede bil dik le ri, hak la rı -

nın her yö nüy le ko run du ğu, her ke sin dü şün ce si nin anlayış ile

kar şı lan dı ğı me de ni ve hür bir si ya si kül tür üze ri ne in şa edil me li -

dir. Böy le ce Türk İs lam Bir li ği'nin ön cü lü ğün de Müs lü man top -

lum lar, in san la rın bir bir le ri nin gö rüş le ri ne say gı gös ter dik le ri,

eşit lik, ada let ve hür ri ye tin ege men ol du ğu, zu lüm ve hak sız lı ğın

ta ma men or ta dan kal dı rıl dı ğı top lum lar ola cak tır. Böy le ce İs lam

dün ya sı sa de ce Müs lü man la rın hu zu ru nu ve gü ven li ği ni sağ la -

mak la kal ma ya cak, dün ya da kül tür ve uy gar lı ğın da

ön de ri ko nu mu na ge le cek tir.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
ASIA RFA RADYOSU RÖPORTAJI, 

14 Haziran 2008

Ad nan Ok tar: Bu bir lik bir iş gal bir li ği de ğil, bir

ego ist bir lik de ğil. Bu bir sev gi bir li ği bir dost luk bir li ği ve

yar dım laş ma bir li ği ve an la yış şefkat ılım lık bir li ği ve la ik ze -

min de ola cak tır. Ya ni ze mi ni la ik ze mi ne otu ra cak, bu çok

önem li. La ik ol duk tan son ra, ba rış çıl ol duk tan son ra, de mok ra -

si yi sa vu nan bir sis tem ol duk tan son ra Çin'in bun dan çe kin me -

si için bir se bep yok. Bu ta bi İs ra il'in de fe rah la ma sı de mek tir.

Bü tün böl ge de ça tış ma nın bir an da dur ma sı de mek tir. Çün kü

Fi lis tin de bi li yor su nuz ız dı rap için de, ama İs ra il de ız dı rap

için de. Her an baş la rı na bir bom ba düş me si ih ti ma li olu yor.

Her an bir şey ol ma sı ih ti ma li var. Du var la rın için de ya şı yor İs -

ra il. Ade ta esir ol du lar, ken di ken di le ri ni esir et ti ler. Du va rın

içi ne hap set ti ler. Yı ka lım o du var la rı aça lım. Gü rül gü rül ora ya

ti ca ret ara ba la rı git sin. Oto büs ler git sin, kam yon lar git sin. Ge -

mi ler git sin de niz yo luy la bir fe rah lık ol sun. Çin'i de bu ko nu -

da ik na et mek için ta bi bu da ha çok si vil top lum ku ru luş la rı nın

ça lış ma sıy la ola bi lir bi raz... Çin'i bu ge rek siz kor ku la rın dan

kur ta ra cak, kla sik dev let po li ti ka la rın dan vaz geç me si ni sağ la -

ya cak bir dü şün ce bu. Çün kü kla sik dev let po li ti ka sın da ne ya -

par sın, çı ka rı olan bir yer var dır gi der ora yı iş gal eder sin.

Adam la rı da ezer sin, ora da ya şar sın. Kan eme rek ya şa -

ma ya ge rek yok. Bu sev giy le olur, dost luk la olur.

Ya ni ya ra sa ya gi der kan eme rek ya şa mak.

Çin'e ya kış maz bu... Bir pan Tür ki zm,
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bir pan İs la mizm var dır. Bir de Türk İs lam Bir li -

ği var dır. Pan Tür ki zim'de eğer in san is ter se bu nu

Türk ır kı nın dün ya ırk la rı nın üs tün de ol du ğu nu ve bü tün

dün ya ırk la rı nın ona kö le ola ca ğı şek lin de yo rum la ya bi lir.

Bun dan ta bi ki kor kar in san lar. Ya hut me se la İs lam Bir li ği ola -

rak dü şü nür. O ka tı ku ral la rın ha kim ol du ğu çok acı ma sız bir

sis te me dö nüş tür me ye kal ka bi lir şa hıs lar. Ta ri hin ka ran lık la rın -

da biz bu nu gör dük. Da ha ön ce ki dö nem ler de gör dük. Ne o

ne o bu ra da kas te di len. Bir ke re bu ra da la ik lik si gor ta sı var.

Sis tem tam bir la ik si tem üze ri ne otu ra cak bu çok önem li. Bu -

dist bi rin ci sı nıf in san ola cak, ate ist bi rin ci sı nıf in san ola cak,

bi rin ci sı nıf va tan daş ola cak. Müs lü man bi rin ci sı nıf va tan daş

ola cak. Hı ris ti yan bi rin ci sı nıf va tan daş ola cak. Mu se vi bi rin -

ci sı nıf va tan daş ola cak. Bu la ik lik le sağ la na cak. Ama bir coş -

kun sev gi or ta mı ve gü ven ve ta bi güç lü bir as ke ri bir lik, as ke -

ri ya pı lan ma. Ne re de te rör var. Kan akıt ma ya da ge rek yok.

Ar ka daş der sin te rö rü kes. Adam dur du rur, ya ni cay dı rı cı güç

kar şı sın da bir in san uzat maz. Dün ya nın ne re sin de olur sa ol -

sun te rör ol du ğun da il gi li şah sı ça ğı rır sın, ar ka da şım ayıp ya -

pı yor su nuz bu nu yap ma yın de di ğin de ko nu bi ter. Aman sız

bir güç ola cak tır çün kü Türk İs lam Bir li ği'nin as ke ri gü -

cü, akıl al maz bir güç ola cak tır. Ki me ri ca et se

ko nu bi ter. Do la yı sıy la kar ga şa bi te cek tir.

Ada let siz lik bi te cek tir. Onun için

kim se bu na iti raz et mez. 
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İs lam Dün ya sı nın Kal kın ma sı nı 
He def Edin me li 

İs lam dün ya sı nın en önem li so run la rın dan bi ri de, Müs lü man

ül ke le rin bü yük ço ğun lu ğu nun ge ri kal mış lı ğı dır. Bu ne den le Türk

İs lam Bir li ği'nin ön ce lik li he def le ri ara sın da, İs lam dün ya sı nın kal -

kın dı rıl ma sı, fa kir ül ke le rin des tek le ne rek eko no mik so run la rı nın

çö zül me si gel me li dir. Tüm Müs lü man ül ke ler de;

- Yok sul luk la mü ca de le edil me li,

- Ye ni ya tı rım lar teş vik edi le rek iş im kan la rı oluş tu rul ma lı,

- Top lum sal dü zen ve is tik rar sağ lan ma lı,

- Sos yal ada let ga ran ti al tı na alın ma lı, eko no mik eşit siz lik ler

or ta dan kal dı rıl ma lı,

- Ulus la ra ra sı ve böl ge sel iliş ki ler ve iş bir lik le ri güç len di ril -

me li dir. 

İs lam dün ya sı için de mad di fark lı lık lar dan kay nak la nan sı -

kın tı la rın azal tıl ma sı ge rek li dir. Eko no mi de, si ya si alan da ve hep -

sin den önem li si kül tü rel sa ha da Müs lü man ül ke ler ara sın da ger -

çek leş ti ri le cek bir bü tün lük, ge ri kal mış olan la rın hız la iler le me si -

ne, ge rek li im ka na ve alt ya pı ya sa hip olan la rın bun la rı en ve rim li

şe kil de kul la na bil me le ri ne ola nak ta nı ya cak tır. Böy le bir bü tün lü -

ğün sağ la ya ca ğı fay da lar dan bi ri de eko no mi de bü yü me ile bi lim

ve tek no lo ji ala nın da ya şa na cak ge liş me ola cak tır. 

Eko no mik bü yü me, bi lim ve tek no lo ji ye ya pı la cak ya tı rım -

la rı ar tı ra cak, tek no lo ji nin iler le me si eko no mi nin da ha da hız la

bü yü me si ni sağ la ya cak tır. Eko no mi nin ge li şi mi ile bir lik te eği -

tim se vi ye sin de de do ğal bir yük sel me ola cak, top lum çok yön -

lü ge li şe cek tir. Türk İs lam Bir li ği ça tı sı al tın da bi rey le rin vi ze ve

sı nır en ge li ol ma dan ra hat ça ha re ket ede bil dik le ri, ti ca ret ser -

best li ği nin ol du ğu, ser best gi ri şim ci li ğin des tek len di ği bir sis -

tem, İs lam dün ya sı nın hız la kal kın ma sı na ara cı ola cak tır. 
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Azerbaycan ve Endonezya'daki
petrol çıkarma çalışmaları.
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Çöl le rin ta rım ya pı la bi lir alan la ra çev ril me si için yü rü tü len
pro je ler, Müs lü man ül ke le rin eko no mik kal kın ma sı açı sın -
dan bü yük önem ta şı mak ta dır. Mı sır, Ür dün ve Fas'ta bu
yön de yü rü tü len pro je ler de önem li iler le me ler sağ lan mış -
tır. Müs lü man ül ke ler ara sın da ku ru la cak eko no mik iş bir -
li ğiy le, bu ve ben ze ri pro je ler den çok da ha ve rim li so nuç -

lar al mak müm kün ola cak tır.
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Bu kal kın ma ha re ke ti, do ğal ola rak Müs lü man ül ke le rin

hız la mo dern leş me le ri ni ve ile ri top lum lar se vi ye si ne ulaş ma la -

rı nı sağ la ya cak tır. Müs lü man la rın eko no mi kül tü rü nün Ba tı top -

lum la rın bir kıs mı na ege men olan he do nist (zevk mer kez li) eko -

no mik kül tür den fark lı ol du ğu nu ve ola ca ğı nı da bu ra da he men

be lirt mek ge re kir. İs lam'da da Ba tı top lum la rın da ol du ğu gi bi

ser best eko no mi ge çer li dir. Özel mül ki yet hak kı var dır ve her kes

di le di ği gi bi te şeb büs te bu lu na bi lir. An cak, el de edi len ka zan cın

de ğer len di ril me si ko nu sun da, İs lam ah la kı, bi rey le re ah la ki so -

rum lu luk lar ge ti re rek, top lum da sos yal ada let ku rul ma sı nı sağ -

lar. Zen gin le rin ka zan cın da fa kir ler için de bir pay var dır ve en

önem li si, bu zen gin ler den zor la top la nan bir ver gi de ğil, on la rın

inanç la rı ne de niy le gö nül rı za sıy la ver dik le ri bir ba ğış tır. İs -

lam'da sos yal ada let, sos ya list sis tem le rin de ne yip de ba şa ra ma -

dı ğı gi bi mer ke zi plan la may la ve yö ne tim le rin bas kı sıy la de ğil,

top lu ma ege men olan ah la ki de ğer ler le sağ la nır. Öte yan dan İs -

lam ah la kı, zen gin le ri aşı rı tü ke tim den ve is raf tan da sa kın dı rır.
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Din ah la kın dan uzak la şan top lum lar da ya şa nan ah la ki
çö kün tü ve de je ne ras yon gü nü müz de pek çok ül ke nin

önem li so run la rı ara sın da yer al mak ta dır.
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Bu, kuş ku suz, tek ama cı da ha çok tü ket mek olan, ola bil di -

ğin ce ben cil, da ha çok el de ede bil mek için di ğer le ri ni ez mek ten

sa kın ma yan, in san la ra say gı sı nı ve sev gi si ni kay bet miş bi rey ler -

den olu şan ma ter ya list top lum mo de lin den çok fark lı dır. Bu top -

lum mo de li, son iki yüz yıl dır Ba tı dün ya sı nın bir kıs mın da gi de -

rek ege men ha le gel mek te, ah la ki de ğer le ri de je ne re ede rek in -

san la rı yoz laş tır mak ta dır. Ve bu gün pek çok Ba tı ül ke si bu çü rü -

me nin ne ti ce si olan uyuş tu ru cu, fu huş, rüş vet, ku mar, al kol, or -

ga ni ze suç lar gi bi so run lar la mü ca de le ede bil mek için ça ba har -

ca mak ta dır. Bu nun da öte sin de, Ba tı top lum la rın da di ni inanç la -

rın za yıf la ma sı so nu cun da bir "an lam kri zi" doğ muş tur: Ha ya tı

sa de ce bir ta kım mad di zevk ve men fa at le ri ka zan ma ya odak la -

yan ma ter ya list fel se fe, in san la rın ru hu nu tat min et me mek te, on -

la rı boş lu ğa ve amaç sız lı ğa sü rük le mek te dir. Öz gür lük adı al tın -

da, in sa nı ken di tut ku la rı nın esi ri ha li ne ge tir mek te dir. 

İs lam ah la kı ise in san la rı, zi hin le ri üze rin de bas kı oluş tu ran

her tür lü en di şe den ve kor ku dan kur ta rır. İman eden ler, yal nız ca

Al lah'tan kor kar  ve yal nız ca O'nun rı za sı nı ka zan mak için gay ret

eder ler. Rab bi miz'e kar şı so rum lu luk la rı nın far kın da dır lar, her

za man vic dan la rı nın em ret ti ği gi bi ya şar lar ve bu vic da ni ra hat lık

sa ye sin de hu zur lu ve den ge li dir ler. Çev re le ri ne sü rek li ha yır ve

gü zel lik su nar lar. İs lam ah la kı, in san la rı, on la rı ma ne vi bas kı al tı -

na alan kıs kanç lık, hırs, ge le cek kor ku su, ölüm kor ku su gi bi din

ah la kı na uy gun ol ma yan an la yış ve kor ku lar dan kur ta rır, on la ra

Al lah'a tes li mi ye tin öz gür lü ğü nü ve ra hat lı ğı nı ya şa tır. 

Do la yı sıy la Türk İs lam Bir li ği'nin teş vik ede ce ği ve baş la ta -

ca ğı kal kın ma ve ge liş me de, Ba tı'da ki kal kın ma nın bi re bir ay nı -

sı ol ma ya cak tır. Ba tı'nın kal kın ma sı sı ra sın da, çok bü yük top -

lum sal ada let siz lik ler ya şan mış tır. Ör ne ğin Ba tı'nın ge li şi mi -

nin ön cü sü olan İn gil te re'de, 18. ve 19. yüz yıl lar bo yun ca, kor -
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452 met re yük sek li ğin de ki 
Ma lez ya'da ki Pet ro nas İkiz 
Ku le le ri, dün ya nın en uzun

binalarıdır. 
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İs lam ah la kı, in san la rı aşı rı tü ke tim -
den ve is raf tan sa kın dı rır. Bu, İs lam
ah la kı nın ya şan dı ğı top lum lar da,
sos yal ada let ku rul ma sı nı sağ lar. İs -
lam'da sos yal ada let, top lu ma ege -
men olan ah la ki de ğer ler le sağ la nır.
Do la yı sıy la, ger çek Ku ran ah la kı nın
ya şan ma sı ve Müs lü man la rın bir lik
için de ol ma la rı, İs lam dün ya sı nın
çok da ha mü ref feh ve ay dın lık ol -
ma sı na ve si le ola cak tır.



kunç bir sö mü rü ha kim ol muş tur. Ça lı şan sı nı fa çok kö tü şart lar -

da iş ve ya şam im ka nı su nul muş, 7-8 ya şın da ki kü çük ço cuk lar

bi le pis kö mür ocak la rın da gün de 16 sa at ça lış tı rıl mış, bun la rın

ço ğu 20 ya şı na va ra ma dan öl müş tür. 1840'lı yıl lar da Manc hes -

ter'da bir ma den iş çi si nin or ta la ma öm rü nün 17 yı la ka dar düş -

tü ğü bi lin mek te dir. Öte yan dan zen gin ler ise abar tı lı bir lüks ve

is raf için de ya şa mış lar dır. Tüm sa na yi le şen Ba tı ül ke le ri nin bu

acı de ne yim le ri ya şa dı ğı, Ba tı'nın yük se li şi nin mil yon lar ca fa kir

in sa nın ezil me siy le sağ lan dı ğı, ta ri hin bi li nen bir ger çe ği dir. 

İs lam ah la kı nın ege men ola ca ğı bir top lu mun kal kın ma mo -

de li ise, sos yal ada le ti de için de ba rın dı ra cak tır. Ba tı'da ki ada let -

siz lik ler, o dö nem de Ba tı'ya ege men olan ma ter ya list fel se fe le rin

"in san do ğa sı" hak kın da ki yan lış ta nı mın dan doğ muş tur. İs lam

ah la kı ise in san la rın, hem atak ve gi riş ken, hem de mer ha met li,

öz ve ri li ve ada let li ol ma la rı nı sağ lar. Ni te kim ta rih te de böy le ol -

muş tur. İs lam me de ni ye ti nin bü yük yük se li şi bo yun ca, Müs lü -

man lar ay nı za man da eko no mi de de dün ya li de ri ol muş, özel lik -

le ti ca ret te bü yük ba şa rı lar ka zan mış lar dır. An cak bu zen gin leş -

me, bir grup zen gi nin elin de kal ma mış, İs lam ah la kı ge re ğin ce

tüm top lu ma ya yıl mış tır. İs lam me de ni ye ti nin sos yal yar dım laş -

ma ku rum la rı olan va kıf lar, kül li ye ler, aş ev le ri, ker van sa ray lar,

hal ka açık ha mam lar, kü tüp ha ne ler; İs lam'da re fa hın ve kül tü -

rün sa de ce bir züm re nin elin de kal ma dı ğı nı, tüm top lu ma ya yıl -

dı ğı nı gös ter mek te dir. Ça ğı mız da da Türk İs lam Bir li ği'nin or ta -

ya ko ya ca ğı kal kın ma mo de li bu ol ma lı dır. 

Türk İs lam Bir li ği'nin kal kın ma mo de li hak kın da be lir til me si

ge re ken bir di ğer hu sus ise, açık gö rüş lü lük tür. İs lam ah la kı, Müs lü -

man la rın açık gö rüş lü ol ma la rı nı, ya ni di ğer kül tür ler le ilişki için de

bu lun ma la rı nı ve on la rın tüm ka za nım la rın dan ya rar lan ma la rı nı ön -

gö rür. Ni te kim bu ne den le İs lam'ın ilk yüz yıl la rın da Müs lü man
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Nadir Di van Be gi
Med re se si, 1622,

Buhara
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17. yüz yı la ait bir ker -
van sa ray, Pen cap

Alaaddin Kervansarayı, 1229, Aksaray

Shir Dar ve Til la Ka ri Med re se le ri, Semer kand
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dü şü nür ler ve bi lim adam la rı, Es ki Yu nan, Çin, Hint gi bi es ki me de ni -

yet le rin eser le ri ni in ce le miş, bu ra dan pek çok bil gi edin miş ve son ra da

bu bil gi le ri İs la mi bir bi linç le ge liş ti rip zen gin leş tir miş ler dir. Bu gün de

İs lam dün ya sı, baş ta Ba tı ol mak üze re, dün ya nın di ğer me de ni yet le ri -

nin kül tür le ri ni ya kın dan in ce le mek, bi ri kim le rin den ya rar lan mak,

bun la rı kul la na rak ve özüm se ye rek da ha ile ri gö tür mek du ru mun da -

dır.  

İs lam dün ya sı nı di ğer kül tür ler den izo le et mek, içi ne ka pa lı ha le ge -

tir me ye ça lış mak ise kuş ku suz, Müs lü man la ra fay da ge tir me ye cek bir

yön tem dir. Ya pıl ma sı ge re ken, Müs lü man la rın tek no lo ji nin tüm im kan -

la rı nı din ah la kı na en uy gun ola cak şe kil de kul lan ma la rı dır.  Ör ne ğin İs -

lam ah la kı na kar şı ma ter ya list bir ah la kı em po ze eden ba zı film le re kar şı

ya pıl ma sı ge re ken, Müs lü man la rın ken di si ne ma en düst ri le ri ni kur ma la -

rı, in san la ra doğ ru yu ve gü ze li öğ re te cek film ler yap ma la rı dır. Eğer ba zı

sa nat an la yış la rı bir ta kım olum suz un sur lar içe ri yor sa, bu nun çö zü mü, o

sa nat tan da ha gü ze li ni ve gör kem li si ni İs la mi bir içe rik le üret mek tir. Eğer

in san lar kent le rin gör ke mi ne, te miz li ği ne, kon fo ru na, can lı lı ğı na hay ran -

lık du yu yor lar sa, Müs lü man lar da ha gü zel kent ler kur ma lı, dün ya yı

da ha çok gü zel leş tir me li dir ler. 

Müs lü man la rın, geç miş te in şa et tik le ri bü yük me de ni ye tin bir

ben ze ri ni bu gün de in şa et me le ri el bet te müm kün dür. Bu nun için

Ku ran ah la kı nın ge tir di ği es te tik ve sa nat an la yı şı nın, açık gö rüş -

lü lü ğün, ada le tin ve iti da lin ya şan ma sı ge rek li dir. İs lam'ın sa na -

tı, kül tü rü, me de ni ye ti yal nız Müs lü man la ra de ğil tüm in san -

lı ğa re fah ge ti re cek tir. Dün ya nın en bü yük kü tüp ha ne le ri,
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en gör kem li bi na la rı, en te miz so kak la rı, en ay dın lık cad de le ri, en

iyi okul, has ta ne ve üni ver si te le ri ku ru la cak, tüm in san lar bu im -

kan lar dan ve gü zel lik ler den eşit ola rak fay da la na cak lar dır. 

İs la mi bir mer ke zin ön der li ğin de İs lam me de ni ye ti nin ye ni den

yük se li şi sağ la na bi lir ve 21. yüz yıl İs lam dün ya sı için ay dın lık bir

yüz yıl ola bi lir. Kü re sel leş me nin gün geç tik çe hız ka zan dı ğı bu dö -

nem de, Müs lü man ül ke ler de ara la rın da ki her tür lü en ge li kal dı rıp,

bi lim de, tek no lo ji de, ti ca ret te or tak gi ri şim ler de bu lun ma lı, İs lam

dün ya sı nın men fa ati için bir lik ha lin de ha re ket et me li dir ler. 

Ha tır la tıl ma sı ge re ken son bir ger çek de, as lın da Müs lü man -

la ra gö re dün ya nın "Ba tı lı lar" ve "Müs lü man lar" di ye ku tup la ra ay -

rıl mış ol ma dı ğı dır. Ön ce lik le, Ba tı lı lar bü yük öl çü de Ki tap Eh li'dir -

ler ve do la yı sıy la Müs lü man lar la pek çok or tak ima ni ve ah la ki de -

ğe ri pay laş mak ta dır lar. Bu ne den le Ba tı kül tü rü nün için de ki pek

çok un sur da -ör ne ğin inanç öz gür lü ğü, de mok ra si, ai le de ğer le ri

gi bi- İs lam ah la kı nın özü ne uy gun dur. Öte yan dan Ba tı'da pek çok

in san İs lam'ı seç miş tir ve seç me ye de de vam et mek te dir. Bu gü ne

ka dar Ba tı dün ya sı na İs lam ah la kı nın  doğ ru bir şe kil de ve tam an -

la mıy la an la tı la ma dı ğı göz önün de bu lun du ru lur sa, ge le cek te Ba -

tı'da da ha pek çok ki şi nin Müs lü man ola ca ğı tah min edi le bi lir.

Müs lü man la rın Ba tı'ya ve onun kül tü rü ne bu göz le bak ma la rı ge -

rek mek te dir. Unut ma mak ge re kir ki, son iki yüz yıl dır ma -

ter ya list fel se fe nin et ki si al tın da ki Ba tı dün ya sın da ki ba -

zı çev re le rin de bu ya nıl gı dan kur ta rıl ma sı ge rek -

mek te dir ve bu da Müs lü man lar için bir so -

rum lu luk tur.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
ASSOCIATED PRESS OF 

PAKISTAN RÖPORTAJI, 
6 EYLÜL 2008

Ad nan Ok tar: Bir ta ne tuğ la yı alır sak, hiç bir şey

ol maz, ikin ci tuğ la yı alır sak yine bir şey ol maz. Ama tuğ -

la la rın hep si ni bi ra ra ya ge ti rir sek, sı var sak, süs ler sek, ah şap

kap lar sak, sa ray ya pa rız. Şim di İs lam ale mi de böy le, tuğ la lar

ha lin de, da ğı nık. Öy le olun ca da bir sa nat, me de ni yet, gü zel lik,

es te tik ve akıl or ta ya çık mı yor. Bir lik ve be ra ber ol du ğun da, top lu ha -

re ket edil di ğin de bu gü zel lik or ta ya çı kar. Bu nun için de bu bir li ğin

bü tün İs lam ül ke le rin ce res mi ola rak des tek len me si la zım ve hiç ge cik -

ti ril me den. Me se la Gür cis tan ile Rus ya ara sın da bir so run çık tı. Türk

İs lam Bir li ği ol sa böy le bir şey ol maz. He men hal le di lir, çün kü Rus -

ya'ya da say gı ge re kir, bun lar gü zel in san lar Rus lar, Gür cü ler de gü -

zel in san lar. Bun la ra da say gı ge re kir. Ara bu lu cu ola cak kim se yok

şim di böl ge de. Hal bu ki ma kul bir akıl var dır, de ğil mi? Tu tar lı bir akıl

var dır, en ma kul ka rar lar ve ri lir, en ma kul ne ti ce ler alı nır ve her iki ta -

ra fın le hi ne, her iki ta ra fın fay da sı na ka rar lar çı ka rı la bi lir. Ama böy -

le ol mu yor, her iki ta ra fın da aley hi ne ka rar lar çı kı yor. Her iki ta raf

da so nun da ra hat sız olu yor ve so nun da bu tip kar ga şa lar olu yor. Türk

İs lam Bir li ği, böl ge nin ve dün ya nın ağa bey i ol muş ola cak. Bir ma ne -

vi fe da kar lık sis te mi bu, bir çı kar sis te mi de ğil bu. Ama gü zel ah lak lı

olun ca ta bi oto ma tik ola rak bir be re ket ve bol luk da olur Al lah'ın iz -

niy le. Ta bi i ki pet rol ler, ma den ler en mü kem mel şek liy le iş le ne cek tir.

Bun lar dan hem Av ru pa is ti fa de ede cek tir, hem Çin, hem Rus ya, hem

Türk İs lam ale mi is ti fa de ede cek tir. Ama şu an me se la, Af ga nis tan'ın

ne ma den le ri, ne pet rol le ri iş le ne mi yor. Me se la Do ğu Tür kis tan'da ki

ma den ler, pet rol ler ta ma men ye ral tın da şu an ve iş le ne mi yor. Tür -

ki ye'nin de ta bi ka pa si te si ma lum, ya ni be lir li bir ka pa si te si

var. Bu ka dar gü cün bi ra ra ya gel me si, ya ni ina nıl maz

bir güç de mek tir ve muh te şem bir me de ni ye tin kö ke -

ni ni için de ta şı yor. Bu nu gö rü yo ruz. Muh te şem

bir me de ni ye tin bu kö ken den çı ka ca ğı

açık açık an la şı lı yor.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN
KUŞADASI TV RÖPORTAJI, 

14 TEMMUZ 2008

Su nu cu: Türk İs lam Bir li ği ile il gi li bi ze ne -

ler söy le ye bi lir si niz, ya ni bir çok ki şi bu nu üto pik ola -

rak de ğer len di ri yor. Bir çok ki şi böy le ba kı yor ola ya. Bu -

nun ola ca ğı na ger çek ten ina nı yor mu su nuz? 

Ad nan Ok tar: Şim di Kon ya, İz mir, Ada na Al lah esir ge sin

biz den ay rı ol say dı, biz de de sey dik ki "Biz kar de şiz, na sıl olu -

yor bu iş? Biz bir le şi riz." Bi ri de de se ki "Bu üto pik, olur mu öy le

şey, ne ala ka sı, bun lar ay rı ay rı" de se, bu nun bir man tı ğı var mı,

yok. Ay nı şe kil de Türk dev let le rin den de bi zim ay rı ol ma mı zın hiç -

bir man tı ğı yok. Ya ni ay nı din de niz, ay nı di li ko nu şu yo ruz, ay nı

ırk tan ge li yo ruz. Her şe yi miz ay nı. Kül tü rü müz, ana ne miz, ör fü -

müz, ay rı ol ma sı için hiç bir se bep yok. Onun için bu ül ke le rin ara -

sın da, Türk dev let le ri nin ve İs lam ül ke le ri nin ara sın da bir ke re pa -

sa port ola yı nın kalk ma sı ge re kir, vi ze ola yı nın da kalk ma sı ge re -

kir. İs te di ği gi bi gi dip gel sin in san lar. Ti ca ret ala bil di ği ne ra hat ol -

sun, bağ lan tı lar ala bil di ği ne ra hat ol sun. Av ru pa Bir li ği'nde olu -

yor da bu Türk İs lam Bir li ği'nde ni ye ola mı yor muş? Av ru pa Bir li -

ği'nde is te yen is te di ği ül ke ye gi di yor, is te di ği gi bi yer le şi yor. Pa -

sa port kul lan mı yor, vi ze de kul lan mı yor. Pe ki biz kar deş ler ola rak

ni çin bu nu ya pa mı yo ruz? Ya ni hiç bir se bep yok, ta bi i ki olur. En

gü zel man za ra la rı olan, en gü zel coğ raf ya sı olan ül ke ler dir Türk

İs lam dev let le ri nin ol du ğu ül ke ler ve dün ya nın en zen gin ma -

den kay nak la rı var bu coğ raf ya da. En  zen gin pet rol

kay nak la rı var bu coğ raf ya da. Un var, yağ var,

şe ker var, sa de ce hel va ya pı la cak. Bu bü tün

Türk hal kı nın is te ği. 
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Ubadiye
Mescidi,
Malezya
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Gü nü müz de dün ya si ya se ti, ül ke le rin ulus la ra ra sı bir

bir lik için de yer al ma sı nı, bir ül ke nin ulu sal gü ven li ği ve

eko no mik çı kar la rı için za ru ri ha le ge tir miş tir. Ge nel de

coğ ra fi ko num la rın te mel alın dı ğı bu dev let le ra ra sı iş bir -

lik le rin de, yer al tı kay nak la rı, ti ca ret alan la rı ve hat ta kül -

tü rel de ğer ler de önem li bir rol oy na mak ta dır. Ay nı coğ -

raf ya için de yer alan pek çok ül ke, bu tarz ör güt le rin ça tı sı

al tın da kay nak la rı nı bir leş tir mek te, or tak sa vun ma pakt la -

rı oluş tur mak ta, fark lı alan lar da iş bir li ği ne git mek te dir.

Ku ru lan bu teş ki lat lar la, ba rı şın ko run ma sı, si lah lan ma nın

kont rol al tı na alın ma sı, uyuş maz lık la rın dip lo ma si yo luy -

la çö züm len me si, eko no mik ve sos yal kal kın ma nın sağ lan -

ma sı, in san hak la rı ve de mok ra si gi bi ev ren sel de ğer le rin

ko run ma sı he def len mek te dir. NA TO (Ku zey At lan tik Ant -

laş ma sı Teş ki la tı), AGİT (Av ru pa Gü ven lik ve İş bir li ği

Teş ki la tı), AB (Av ru pa Bir li ği), NAF TA (Ku zey Ame ri ka

Ser best Ti ca ret Ala nı), OPEC (Pet rol İh raç Eden Ül ke ler

Bir li ği), ASE AN (Gü ney do ğu As ya Ül ke le ri Bir li ği), G-7 (7

Sa na yi leş miş Ül ke), D-8 (Kal kın mak ta Olan 8 Ül ke), APEC

(As ya Pa si fik Eko no mik İş bir li ği) gi bi teş ki lat lar ulus la ra -

ra sı si ya si, as ke ri ve eko no mik iş bir lik le ri nin ön de ge len

ku rum la rın dan dır. 

Bu ku ru luş lar za man için de üye sa yı sı nın art ma sı,

kap sa dık la rı coğ ra fi alan da de ği şik lik ler ol ma sı, et kin lik

sa ha la rı nın ge niş le me si gi bi ne den ler le ya pı sal de ği şi me

uğ ra mak ta dır lar. Hep si 20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba -

ren ku rul muş olan bu teş ki lat lar, ger çek ten de dün ya da is -

tik rar ve dü ze nin sağ lan ma sı na önem li kat kı da bu lun muş -

lar, eko no mik ve sos yal kal kın ma da bü yük rol oy na mış lar -



dır. Bu ku ru luş la ra üye olan ül ke ler, ken di le ri ni hem eko no mik

ve as ke ri ola rak ko ru ma al tı na al mak ta hem de ken di böl ge le rin -

de ve ulus la ra ra sı sa ha da da ha et kin bir po zis yon ka za na bil mek -

te dir ler. Ge liş miş ül ke ler da hi bu tarz or tak lık la ra ih ti yaç duy -

mak ta dır. Ser best ti ca ret alan la rı nın oluş tu rul ma sı, böl ge sel ti ca -

ri an laş ma lar, güm rük le rin kal dı rıl ma sı ve hat ta or tak pa ra bi ri -

mi ne ge çil me si (AB'de ol du ğu gi bi) üye ül ke le rin ge le cek le ri ni

gü ven ce al tı na al mak ta dır. Or tak sa vun ma pakt la rı ise, üye le rin

as ke ri gi der le ri ni sı nır lan dır ma la rı na im kan ta nı mak ta, bu ala na

ya pı la cak ya tı rım lar kül tür ve eği tim ala nı na kay dı rı la bil mek te -

dir.

Ben zer bir teş ki lat lan ma nın Müs lü man ül ke ler için de önem -

li fay da la rı ola ca ğı açık tır. Hem eko no mik hem de tek no lo jik ola -

rak kal kın ma ya ih ti yaç du yan Müs lü man ül ke ler de is tik ra rın

sağ lan ma sı için atı la cak en önem li adım, İs lam dün ya sı nın mer -

ke zi bir teş ki lat, ya ni Türk İs lam Bir li ği al tın da bir leş me si ola cak -

tır. 

Eko no mik Güç len me ve Re fah Ar tı şı

Eko no mik iş bir li ği, hem is tik ra rın sağ lan ma sı hem de kal -

kın ma açı sın dan önem li dir. Pek çok Müs lü man ül ke nin acil ih ti -

ya cı, eko no mi si nin is tik ra ra ka vuş ma sı ve sağ lam te mel ler üze ri -

ne otur tul ma sı dır. İs lam dün ya sın da en düst ri nin ge li şi mi ne

önem ve ril me si, ge rek li ya tı rım la rın ya pıl ma sı za ru ri dir. Bü tün

ola rak bir kal kın ma pro je si ge liş tir mek ge rek ti ği de açık ça gö rül -

mek te dir. Eği tim, eko no mi, kül tü rel ya pı, bi lim ve tek no lo ji bi ra -

ra da ge liş me li dir. Bir yan dan ça lış ma alan la rı tek no lo jik ola rak

ge liş ti ri lir ken, öte yan dan ça lı şan la rın eği tim dü ze yi nin ve ka li -

te si nin ar tı rıl ma sı sağ lan ma lı dır. Top lum lar da ha üre ti ci ol ma ya

özen di ril me li dir. Ço ğu Müs lü man ül ke de ya şa nan yok sul lu ğun,
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eği tim siz li ğin, ge lir da ğı lım den ge siz li ği nin ve di ğer sos yo-eko -

no mik sı kın tı la rın or ta dan kal dı rıl ma sın da eko no mik iş bir lik le -

ri nin bü yük kat kı sı ola cak tır. Ser best ti ca ret alan la rı oluş tu ru la -

rak, güm rük bir li ği sağ la na rak ve or tak pa zar lar mey da na ge ti ri -

le rek bu iş bir li ği ku ru la bi lir. 

Müs lü man ül ke le rin bü yük ço ğun lu ğu hem jeo-stra te jik ola -

rak avan taj lı dır, hem de do ğal gaz ve pet rol baş ta ol mak üze re de -

ğer li ener ji kay nak la rı na ve do ğal zen gin lik le re sa hip tir. Ne var

ki, bu kay nak lar ve stra te jik im kan lar ço ğu za man ge re ği gi bi de -

ğer len di ri le me mek te dir. İs lam dün ya sın da in san la rın %86'sı nın

yıl lık ge li ri 2000 do la rın al tın da, %76'sı nın ge li ri 1000 do la rın al -

tın da, %67'si nin ge li ri ise 500 do la rın al tın da dır. Bu du rum, İs lam

dün ya sı nın top lam da sa hip ol du ğu im kan lar la bü yük bir te zat

oluş tur mak ta dır.13 Ba tı ta ra fın dan tü ke ti len pet ro lün yak la şık ya -

rı sı bu coğ raf ya dan ih raç edil mek te, dün ya ta rım ürün le ri nin

%40'ı da yi ne bu böl ge de üre til mek te dir.14 Dün ya eko no mi si nin

baş ta Bas ra Kör fe zi böl ge si ol mak üze re, İs lam coğ raf ya sın dan ih -

raç edi len pet rol ve ga za ba ğım lı ol du ğu, pek çok eko no mist ve

stra te jist ta ra fın dan da açık ça

ifa de edil mek te dir.15

Sa de ce Bas ra Kör fe zi böl -
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ge si, bu gü ne ka dar keş fe dil miş dün ya pet rol re zerv le ri nin

2/3'si ni ba rın dır mak ta dır. Ya pı lan araş tır ma lar yal nız ca Su udi

Ara bis tan'ın is pat lan mış 262 mil yar va ril re zer vi ol du ğu nu gös -

ter mek te dir ki, bu da dün ya pet ro lü nün %25.4'ü de mek tir. Dün -

ya pet rol re zerv le ri nin %11'i Irak, %9.6 Bir le şik Arap Emir lik le ri,

%9.2'si Ku veyt, %8.6'sı İran, %13'ü di ğer OPEC ül ke le ri ne ve ge -

ri ka lan %22.6'sı da dün ya nın di ğer ül ke le ri ne ait tir.16 Üs te lik

ABD Ener ji Ba kan lı ğı ta ra fın dan ya pı lan araş tır ma lar, Kör fez

böl ge si nin pet rol ih ra ca tı nın 2000 ile 2020 yıl la rı ara sın da %125

ar ta ca ğı nı gös ter mek te dir.17 Bu, tıp kı bu gün ol du ğu gi bi ge le cek -

te de, dün ya ener ji ih ti ya cı nın bü yük öl çü de Kör fez'den sağ la na -

ca ğı an la mı na gel mek te dir. Pet ro lün ya nı sı ra, Or ta do ğu'nun

dün ya gaz re zer vi nin yak la şık %40'ına sa hip ol du ğu ger çe ği nin

de göz ar dı edil me me si ge re kir. Bu nun %35'e ya kı nı Kör fez böl -

ge sin de dir.18

Öte yan dan Ce za yir, Lib ya ve di ğer ba zı Ku zey Af ri ka ül ke -

ri nin top lam re zerv le ri ise dün ya re zerv le ri nin %3.7'si dir. 

Ay rı ca Kaf kas ya ve Or ta As ya ül ke le ri de do ğal gaz ve pet -

rol açı sın dan ol duk ça zen gin kay nak la ra sa hip tir. Ör ne ğin Ka za -

kis tan'da şu ana ka dar tes pit edil miş pet rol mik ta rı nın 10-17.6

mil yar va ril ol du ğu bil di ril mek te dir. Do ğal gaz ka pa si te si ise 53-

83 tril yon küp ola rak tah min edil mek te dir. Türk me nis tan'ın do -

ğal gaz ya tak la rın da ki mik tar ise 98-155 tril yon küp ola rak he -

sap lan mak ta dır ve Türk me nis tan dün ya nın dör dün cü en bü yük

do ğal gaz üre ti ci si dir.19 İs lam ül ke le ri nin ba zı la rı da çok de ğer li

ma den ya tak la rı na sa hip tir. Ör ne ğin Öz be kis tan ve Kır gı zis tan

al tın üre ti min de dün ya nın ön de ge len ül ke le rin den dir. Tür ki ye,

öne mi son yıl lar da da ha da iyi an la şıl mış olan bor ma de ni açı sın -

dan dün ya nın en zen gin re zerv le rin den bi ri ne sa hip tir. Ta ci kis -

tan dün ya nın en bü yük alü min yum iş le me te sis le ri ne sa hip tir. 
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Müs lü man ül ke le rin bu avan ta jı, ba zı la rın ca ener ji yüz yı lı

ola rak ad lan dı rı lan 21. yüz yıl da da ha da önem ka za na cak tır.

Ener ji, gü nü müz top lum la rın da sa na yi, ulaş tır ma, kent leş me ve

as ke ri ba kım dan top lum ha ya tı nın te mel taş la rın dan bi ri dir.

Üre tim ve ik ti sa di fa ali yet le rin ger çek le şe bil me si için ön ce lik li

ola rak ener ji ye ih ti yaç var dır. Bu ne den le 21. yüz yıl da ener ji kay -

nak la rı nın de ne tim al tı na alın ma sı ve bu alan da üs tün lük sağ la -

mak için bü yük bir ça ba har ca na cak tır. Ne var ki İs lam coğ raf ya -

sı sa hip ol du ğu bu avan taj dan ge re ği gi bi fay da la na ma mak ta dır.

Ço ğu ül ke de -kay nak lar zen gin ol ma sı na rağ men- üre ti mi ar tı ra -

cak ya da çı ka rı lan kay na ğın ül ke sa na yi sin de kul la nıl ma sı nı

sağ la ya cak ge rek li alt ya pı ve tek no lo jik im kan la rın ye ter siz ol -

ma sı, bu zen gin lik le rin ül ke eko no mi si ne kat kı sı nı sa de ce ih ra -

cat la sı nır la mak ta dır. Bu ül ke ler ken di sa na yi komp leks le rin de

pet ro lü iş le yip kul lan ma, sa na yi le ri ni ge liş tir me im ka nı na sa hip

de ğil ler dir. Bu nun da öte sin de, ki mi Müs lü man ül ke ler, yer al tı

kay nak la rı ko nu sun da ge rek li araş tır ma yı ya pa cak, mev cut kay -

nak la rı tes pit edip çı ka rıl ma sı nı sağ la ya cak im kan dan da hi yok -

sun dur lar. Ya ban cı lar ta ra fın dan ya pı lan araş tır ma lar ve in ce le -

me ler, -bi li nen nok ta lar dı şın da da- di ğer ba zı Müs lü man ül ke -

ler de de pet rol ve do ğal gaz ol du ğu nu or ta ya koy mak ta, an cak

bu ül ke ler bu kay nak lar dan hiç fay da la na ma mak ta dır lar.  

El bet te yer al tı kay nak la rı nın doğ ru de ğer len di ri le me -

me si, Müs lü man ül ke le rin tek eko no mik so ru nu de ğil dir. An -

cak bu nok ta dan ha re ket le, di ğer pek çok so ru na çö züm ge liş -

tir mek müm kün dür. Müs lü man ül ke le rin eko no mi le ri nin iş -

le yi şi ve eko no mik ya pı la rı ara sın da fark lı lık lar var dır. Ba zı

ül ke le rin eko no mi si yer al tı zen gin lik le ri ne (pet rol zen gi ni

ül ke ler de ol du ğu gi bi) da ya lı iken, ba zı la rı nın eko no mi si

(coğ ra fi ya pı la rı nın el ve riş li ol ma sı ne de niy le) ta rı ma da ya lı -
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1990 yı lın da Sov yet ler Bir li ği'nden ay rı lan ve 1991 yı -
lın da ba ğım sız lı ğı nı ilan eden Ka za kis tan'da, ol duk ça

zen gin do ğal gaz ve pet rol ya tak la rı bu lun mak ta dır. Bu -
nun ya nı sı ra, Sov yet ler'in top lam eki le bi lir ala nı nın

1/5'ine sa hip olan Ka za kis tan ta rım açı sın dan da ge niş
im kan la ra sa hip tir. Uza ya ilk in san lı me ki ğin gön de ril di -

ği Bay ko nur Uzay Üs sü de Ka za kis tan sı nır la rı için de
yer al mak tadır. 
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İs lam ül ke le ri ara sın da ki or tak gi ri şim ler sa -
ye sin de, hem ül ke ler kar şı lık lı ola rak bir bir -
le ri nin tec rü be le rin den is ti fa de ede cek ler,
hem de oluş tu ru lan ya tı rım sa ha la rı her iki
ta ra fın eko no mi si için de ge lir kay na ğı ola -

cak tır. Her ül ke nin sa hip ol du ğu fark lı coğ ra -
fi ve eko no mik ko şul lar bi rer zen gin li ğe dö -

nü şe cek, bol luk ve be re ket ar ta cak tır. 
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dır. Bu fark lı lık kıs mi de ol sa top lum ya pı la rı için de ge çer li dir.

Ki mi ül ke ler de ço ğun luk kır sal ke sim de ya şar ken, ki mi ül ke ler -

de şe hir kül tü rü da ha ha kim dir. An cak bir ül ke nin di ğe ri ni ek sik

yön de des tek le me si, bi ri nin di ğe ri nin ih ti ya cı nı kar şı la ma sı, her -

ke sin uz man laş tı ğı ko nu lar da di ğer le ri ne yar dım cı ol ma sı ile bu

fark lı lık lar önem li bir zen gin lik kay na ğı na dö nüş tü rü le bi lir. Bu

da Türk İs lam Bir li ği ile sağ la na bi lir. 

Ya pı la cak or tak ya tı rım lar ve or tak gi ri şim ler bu nok ta da

önem li bir adım ola cak tır. Or tak gi ri şim ler sa ye sin de, hem ül ke -

ler kar şı lık lı ola rak bir bir le ri nin tec rü be le rin den is ti fa de ede cek -

ler, hem de oluş tu ru lan ya tı rım sa ha la rı her iki ta ra fın eko no mi -

si için de ge lir kay na ğı ola cak tır. Müs lü man ül ke le rin bir bir le ri -

ne eko no mik des tek ver me le ri, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi,

İs lam ah la kı na da uy gun dur. İh ti yaç için de ola na yar dım et mek

ve sos yal da ya nış ma Müs lü man la rın önem li özel lik le rin den dir.

Ku ran'da pek çok ayet te, ih ti yaç için de olan la rın ko run ma sı bil -

di ril miş tir. Top lum için de ki sos yal yar dım laş ma nın top lum la ra -

ra sı dü zey de de yü rü tül me si ge re kir. Üs te lik bir iş bir li ği kap sa -

mın da ger çek le şe cek ül ke le ra ra sı yar dım laş ma tek yön lü ol ma -

ya cak tır. Böy le ce hem iş im kan la rı ar ta cak hem de her iki top -

lum da da ge lir se vi ye si yük sel me ye baş la ya cak tır. Bir ül ke de

pet rol üre ti lir ken, bel ki bir di ğe rin de bu pet rol iş le ne cek, ta rım

im kan la rı sı nır lı olan bir İs lam ül ke si nin ih ti yaç la rı ta rım zen gi -

ni ül ke ler ta ra fın dan gi de ri le cek tir. İş gü cü sı nır lı olan bir ül ke -

nin bu ek sik li ği bir baş ka İs lam ül ke si ta ra fın dan kar şı la na cak, iş

gü cü olan an cak sa na yi si ge liş me miş ül ke ler de de, ge liş miş olan -

lar çe şit li ya tı rım lar ya pa bi le cek ler dir. Ya tı rı mın ya pıl dı ğı ül ke

gi bi, ya tı rı mı ya pan ve ya ya tı rı ma kat kı da bu lu nan lar da bu du -

rum dan ge lir el de ede cek ler dir. Bil gi bi ri ki mi ve tec rü be pay la şı -

mı be re ke ti ar tı ra cak, tek no lo jik ge liş me ler den tüm Müs lü man -

lar ge re ği gi bi ya rar la na cak lar dır. 
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İs lam dün ya sı nın im kan la rı nı ve gü cü nü bir leş tir me si ni

sağ la ya cak or tak gi ri şim ler le, yük sek tek no lo ji ürü nü olan pek

çok mal ze me Müs lü man ül ke ler de de üre ti le bi le cek tir. Oluş tu ru -

la cak İs lam or tak pa za rı sa ye sin de, bir ül ke de üre ti len ürün ler,

güm rük, ko ta gi bi sı nır sal en gel le re ta kıl ma dan bir di ğer ül ke de

ko lay lık la pa zar la na bi le cek tir. Ti ca ret ala nı ge niş le ye cek, tüm

Müs lü man ül ke le rin pa zar pa yı ar ta cak, ih ra cat ge li şe cek, bu,

Müs lü man ül ke ler de ki sa na yi leş me sü re ci ni hız lan dı ra cak, eko -

no mi de sağ la na cak kal kın ma ile tek no lo ji de de ge liş me ya şa na -

cak tır. Müs lü man ül ke ler di ğer ya tı rım grup la rı na kar şı or tak bir

güç ola rak ha re ket ede bi le cek ve kü re sel eko no mi nin önem li bir

par ça sı ha li ne ge le cek ler dir. 

Müs lü man halk la rın re fah se vi ye si ve ya şam stan dar tı yük -

se le cek, İs lam dün ya sın da ki eşit siz lik ler or ta dan kal ka cak tır.

221

Harun Yahya - Adnan Oktar



222

Tunus

Fas

Fas

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



223

Tunus

Amman

Harun Yahya - Adnan Oktar



Kör fez, Pa si fik ve Ku zey Af ri ka ül ke le ri ara sın da za ten mev cut

böl ge sel ser best ti ca ret an laş ma la rı bu lun mak ta dır. Tür ki ye'nin

de da hil ol du ğu eko no mik iş bir lik le ri İs lam dün ya sın da yü rü -

mek te dir. Ba zı yer ler de ise iki li iş bir lik le ri söz ko nu su dur. An -

cak bun la rın kap sam la rı nın ge niş le til me si, tüm Müs lü man ül ke -

le rin hak la rı nın ve men fa at le ri nin ko run du ğu, hep si nin kal kın -

ma sı nın sağ lan dı ğı bir iş bir li ği nin ku rul ma sı da ha ya rar lı ola -

cak tır. 

Tüm bun lar an cak mer ke zi bir ku ru mun ön der li ği ve ko or -

di nas yo nuy la ger çek leş ti ri le bi lir. Bu nun sağ lan ma sı ise, ön ce lik -

le İs lam ül ke le ri nin ger çek Ku ran ah la kı nın ve Pey gam be ri miz

(sav)'in sün ne ti nin ge rek tir di ği ah lak ya pı sı nı top lum la rın da

yer leş tir me le ri, kı sa ca sı İs la mi bir kül tü rel uya nış la müm kün -

dür. Türk İs lam Bir li ği, hem bu kül tü rel uya nı şa, hem de onun

so nuç la rı olan si ya si ve eko no mik iş bir lik le ri ne ön cü lük et me li -

dir. İs lam'ın Müs lü man lar ara sın da ki da ya nış ma ko nu sun da ki

hü küm le ri, bu ko nu da tüm Müs lü man lar ta ra fın dan dik ka te

alın ma lı dır. Al lah Ku ran'da in san la ra mal hır sın dan ko run ma yı,

ih ti yaç için de olan la rı ko ru yup gö zet me yi ve yar dım laş ma yı em -

ret miş tir. İman eden le rin mal la rın da, ih ti yaç için de olan lar için

bir pay var dır. (Za ri yat Su re si, 19) Ko nuy la il gi li ba zı ayet ler şu

şe kil de dir:

Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve
Al lah yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma sın -
lar, af fet sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la ma sı nı
sev mez mi si niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Nur
Su re si, 22)
Ge niş-im kan la rı olan, na fa ka yı ge niş im kan la rı na gö re ver -
sin. Rız kı kı sıt lı tu tu lan da, ar tık Al lah'ın ken di si ne ver di ği
ka da rıy la ver sin. Al lah, hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka -
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sıy la yü küm lü lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan
bir ko lay lı ğı kı lıp-ve re cek tir. (Ta lak Su re si, 7)

Ay rı ca Ku ran'da Rab bi miz, iman eden le rin bir bir le ri nin ve -

li le ri ol du ğu nu bil dir miş tir. (Tev be Su re si, 71) Dost, yar dım cı,

des tek çi, ko ru yu cu gi bi an lam lar içe ren "ve li" söz cü ğü, Müs lü -

man top lum lar ara sın da ki da ya nış ma nın ve des te ğin öne mi ni

vur gu la mak ta dır. İs lam ül ke le ri ara sın da, kar deş ol ma nın bi lin ci

ile ku ru la cak iş bir lik le ri, Müs lü man la ra re fah ve bol luk ge ti re -

cek, İs lam dün ya sı nın yıl lar dır önem li so run la rın dan bi ri olan

yok sul lu ğun or ta dan kal dı rıl ma sı nı sağ la ya cak tır. Unut ma mak

ge re kir ki, Ku ran ah la kı nın ha kim ol du ğu top lum lar da, aç lık,

yok luk ve fa kir lik gi bi so run lar la kar şı la şıl maz. Müs lü man lar,

akıl cı, ile ri gö rüş lü po li ti ka lar iz le ye rek, di ğer top lum lar ve ül ke -

ler le iyi iliş ki ler ku ra rak, ti ca ret ve kal kın ma ya önem ve re rek, di -

ğer kül tür le rin bi ri kim le rin den ya rar la na rak, ken di top lum la rı nı

ge liş ti rir ler. Ta rih te böy le ol muş tur ve ya kın ge le cek te de Türk

İs lam Bir li ği ön der li ğin de, Al lah'ın iz ni ile, yi ne böy le ola cak tır.  
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
MPL RÖPORTAJI, 

21 KASIM 2008

Ad nan Ok tar: Os man lı de yin ce be nim ak lı ma

hep ada let, sev gi, be re ket, bol luk, hu zur, say gı, ih ti -

şam, ne za ket, es te tik, o gü ze lim Os man lı kub be le ri, Os -

man lı mü zi ği, Os man lı ye mek le ri, Os man lı ada bı, Os man lı

ede bi, Os man lı ca nın gü zel hi tap la rı, Os man lı ca o gü zel söz ler ve

dün ya ya ada let sa çan muh te şem bir si ya si me ka niz ma ak lı ma ge -

lir Os man lı de nin ce bü tün bun lar ge li yor. Dün ya nın ye ni bir Os man -

lı ya, mo dern bir Os man lı ya ih ti ya cı in sa nın su ya ih ti ya cı gi bi. Ya ni

Türk İs lam Bir li ği, Tür ki ye'nin li der li ğin de, Türk dev let le rin des te ğin -

de bü yük bir Türk İs lam Bir li ği. Bu dün ya nın ade ta cen net ha ya tı na

dön me si de mek tir. Eko no mik yön den fev ka la de zen gin ol ma sı de -

mek tir, Av ru pa'nın, Ame ri ka'nın, Rus ya'nın ve Çin'in. Çün kü bü tün

İs lam ül ke le ri nin, bü tün Türk ül ke le ri nin pet ro lü ve ma den le ri bu ül ke -

le re aka cak tır. Ora lar dan alı na cak tek nik alet ler le, tek nik im kan lar -

la on lar da ti ca ret le ri ni ge liş tir miş ola cak lar dır. Ge lip has ta ne ler ku -

ra cak lar, te sis ler, yol lar aça cak lar. Biz gi de ce ğiz on la rın iş yer le rin -

de, di ğer uy gun ça lış ma ya pı la cak yer le rin de fay da lı fa ali yet ler ya -

pa ca ğız, fay da lı ça lış ma lar ya pa ca ğız. Kar şı lık lı hem tek no lo ji hem

bi lim hem sa nat alış ve ri şi ola cak. Te rör ani şe kil de du ra cak tır. Kö -

kün den ve ke sin lik le du ra cak tır. Te rö re har ca ma di ye bir ko nu ol ma -

ya cak tır. Bu nun so nu cun da hu zur ve is tik rar da ola ca ğı için be re ket

ve bol luk, ri va yet le rin açık la ma sı ile ya ni yağ mur gi bi ola cak. Müt -

hiş bir fe rah lık ola cak tır. Ça ğı mız Os man lı ça ğı dır. Türk lük ça ğı -

dır. Türk İs lam Bir li ği ça ğı dır. İs lam'ın sos yal ada le ti nin, gü zel

ah la kı nın ha kim ol ma ça ğı dır. Bun la rın hep si ni önü müz -

de ki 10 yıl 15 yıl içe ri sin de gö re ce ğiz in şa Al lah...

İş te Türk İs lam Bir li ği bu ne şe siz li ği de kı -

ra cak, ya ni bir mut lu luk ve se vinç pat la -

ma sı ola cak tır, bir bay ram ha -

va sı ola cak,
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gün ler bay ra ma dö nü şe cek tir. Türk

İs lam Bir li ği'nde me se la Su ri ye, Su ri ye ola -

rak ka lır ya ni dev le tin üni ter ya pı sı ay nen ko ru -

na cak. Ama coş kun bir sev gi do lar, bü yük bir be re -

ket do lar. Ka pı la rın açık ol ma sı, bas kı nın kalk ma sı is tik -

rar de mek, ver gi le rin dü şü rül me si de mek, in san la rın bey -

nin de ki bü tün bas kı la rın çö zül me si de mek tir ya ni müt hiş bir fe -

rah lık olur. Yok sa in san lar çok ye te nek li dir  sev gi ye de, can lı lı ğa

da, çoş ku ya da, ti ca re te de, sa na ta da. Sa de ce ka fa sı nın üs tün -

de bas kı ol ma ma sı ge re kir. İn sa nın üs tün de ki bas kı yı kal dır dın mı

onun di ma ğı açı lır, bey ni açı lır, Al lah ona müt hiş bir te lif gü cü ve -

rir ve mu az zam şey ler yap ma ya baş lar. Me se la müt hiş yol lar ya -

par, sa nat sal gü zel eser ler ya par, bah çe ler ya par, bağ lar park -

lar her şey ya par. Ama üs tü ne ge lin me me si ge re kir. Ya ni ağır ver -

gi ler le bu nal tıl ma ma sı, fa iz le bu nal tıl ma ma sı ve ya hut sos yal bas -

kı lar la bu nal tıl ma ma sı ge re kir. Hür or tam da in san lar çok gü zel

şey ler ya par lar Al lah'ın di le me siy le. Onun için Türk İs lam Bir li -

ği'nde bu ko nu la rı in ce in ce dü şün me ye ge rek yok tur. Sa de ce bu

ko nu la rın hal le dil me si ge re ki yor, pa sa port ve vi ze nin kalk ma sı

ya ni ül ke ler ara sın da ve coş kun bir sev gi ve kar deş lik an la yı şı nın

ha kim ol ma sı ge re ki yor Al lah kor ku su na ve Al lah sev gi si ne da ya -

lı. Çün kü he pi miz Al lah'ın te cel li le ri yiz. Hı ris ti yan la rı da Al lah ya -

ra tı yor, Mu se vi le ri de Al lah ya ra tı yor. Ka der le ri ni on lar ya şı yor -

lar. Hep si ne biz şef kat du yu yo ruz Al lah'ın ya rat tı ğı kul lar ola rak.

Bu nun uy gu lan ma sı de mek te rö rün  de ken di li ğin den or ta dan kalk -

ma sı de mek. Çün kü te rör sen dur de me den du rur böy le bir or -

tam da. Ya ni te rö rün bü tün tek nik alt ya pı sı kay bol muş de -

mek tir böy le bir du rum da. İde o lo jik te me li de kal mı -

yor, sos yal te me li de kal mı yor, fel se fi te me li de

kal mı yor hiç bir şe yi kal ma mış olu yor. Ken -

di li ğin den çö ker, ge lip tes lim olur -

lar ko nu bi ter.

Harun Yahya - Adnan Oktar
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Hu zur ve Gü ven li ğin Sağ lan ma sı

Dün ya nın ba zı böl ge le rin de ki is tik rar sız lık lar, yal nız ca

bu böl ge yi et ki le mek le kal maz tüm dün ya yı olum suz yön de

et ki ler. İs lam coğ raf ya sı iş te böy le bir böl ge dir. İs lam dün ya -

sı nın her han gi bir böl ge sin de ya şa nan so run da, tüm bu coğ -

raf ya yı doğ ru dan et ki le mek te dir. Bu yüz den İs lam top rak la -

rın da yer alan ül ke le ri bir bi rin den ba ğım sız mış gi bi dü şün -

me mek ge re kir. Or ta do ğu'da olu şan bir ge ri li min, Ku zey Af -

ri ka'da et ki si his se di lir. Ha zar'da ya şa nan lar Or ta do ğu böl ge -

si nin ge le ce ği ni et ki ler. Bas ra Kör fe zi'nde mey da na ge len ler

Gü ney do ğu As ya'yı doğ ru dan il gi len di rir. Bu da, Müs lü man

coğ raf ya sı nın her han gi bir böl ge sin de ça tış ma, so run, ge ri lim

var sa bu nun ra hat sız lı ğı nın tüm İs lam dün ya sın da his se di le -

ce ği an la mı na ge lir. El bet te ay nı şey ba rış için de ge çer li dir.

Uzun sü re li ger gin lik le rin -ör ne ğin Arap-İs ra il so ru nu nun-

ba rış la ne ti ce len me si nin, tüm İs lam dün ya sın da olum lu bir

et ki si olur. 

20. yüz yıl bo yun ca İs lam dün ya sı nın bü yük bö lü mü, da -

imi bir sa vaş, ça tış ma ve is tik rar sız lık için de kal dı. Bu dö nem

kay nak la rın bo şa har can ma sı na, eko no mik iler le me nin ne re -

dey se dur ma sı na, ya şam stan dar tı nın çok dü şük dü ze ye in me -

si ne, hep sin den önem li si mil yon lar ca Müs lü ma nın ha ya tı na

mal ol du. Ha len de ba zı Müs lü man ül ke ler ara sın da an laş maz -

lık lar de vam et mek te, za man za man ge ri lim art mak ta dır. Müs -

lü man ül ke ler le Müs lü man ol ma yan güç ler ara sın da ki sa vaş ve

ça tış ma lar da bü yük bir hu zur suz luk ve is tik rar sız lık ne de ni -

dir. Türk İs lam Bir li ği'nin sağ lan ma sı nın Müs lü man la ra ge ti re -

ce ği önem li ya rar lar dan bi ri ise bu bir li ğin, Müs lü man dün ya -

sın da hu zur ve gü ven li ğin ha ki mi ye ti ne ara cı ol ma sı dır. Türk
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İs lam Bir li ği, hem Müs lü man lar ara sın da ki ça tış ma ve uz laş maz -

lık la ra çö züm ge tir me li, hem de Müs lü man lar ile baş ka güç ler

ara sın da ki sa vaş, ça tış ma ve ger gin lik hal le ri ni uz la şı ve ba rış

sağ la ya rak or ta dan kal dır ma lı dır. Ba rı şın, ör ne ğin bir Arap-İs ra -

il ba rı şı nın, İs lam dün ya sı na ge ti re ce ği gü zel lik le ri kı sa ca şöy le

mad de le ye bi li riz:

1. Ba rış, her ül ke nin si lah lan ma ya ayır dı ğı büt çe nin azal tıl -

ma sı nı, bu pa ra nın top lum la rın re fa hı için har can ma sı nı sağ la ya -
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cak tır. Tüm Müs lü man ül ke ler or tak sa vun ma

pak tı nın üye si ola cak la rın dan, da ha az büt çe ile

da ha güç lü bir sa vun ma ve ko run ma sağ la na cak -

tır. Si lah sa na yi ve tek no lo ji si için ya pı lan ya tı rım -

lar, sağ lık, eği tim, bi lim sel ve kül tü rel ge liş me gi bi

alan la ra kay dı rı la bi le cek tir. Bu sa ye de el de edi le -

bi le cek ka zan cın bü yük lü ğü, ra kam la rın in ce len -

me si ile da ha net or ta ya çı ka cak tır: Or ta do ğu ül ke -

le ri nin si lah lan ma ya ayır dık la rı yıl lık top lam tu -

tar, Kör fez Sa va şı'nın pat lak ver di ği 1991 yı lın da

70.7 mil yar do lar dır. Bir son ra ki yıl 52.2 mil yar do -

la ra ge ri le miş, an cak ta kip eden yıl lar da tek rar

yük sel me ye baş la mış tır. 2000 yı lın da 61 mil yar do -

lar olan sa vun ma har ca ma la rı, 2001 yı lın da 72 mil -

yar do lar se vi ye sin de ger çek leş miş tir.

2. İs lam dün ya sı nın ba zı böl ge le rin de ki mev -

cut is tik rar sız lık ve ça tış ma lar di ğer ül ke le re gö çe

ne den ol mak ta dır. Pek çok dok tor, mü hen dis, aka -

de mis yen, bi lim ada mı, dü şü nür, ya zar ül ke le rin de

ken di le ri ni gü ven de his set me dik le ri için Ba tı'ya göç

et mek te ve ça lış ma la rı na ora da de vam et mek te dir.

Ko nuy la il gi li ya pı lan bir araş tır ma, yal nız Arap ül -

ke le rin de ya şa nan dış gö çün Arap dün ya sı na yak la -

şık 200 mil yar do lar kay bet tir di ği ni gös ter mek te dir.

Arap ül ke le rin den Ba tı'ya göç eden le rin 450 bi ni
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yük sek eği tim sa hi bi dir.20 Ba rış or ta mı, Arap dün ya -

sın da ki iç ger gin lik le rin de or ta dan kalk ma sı ile bir -

lik te, bu gö çe en gel ola cak, iyi eği tim al mış bi rey le rin

gö çü nün en gel len me si bu ki şi le rin ça lış ma la rın dan

ön ce lik le Müs lü man la rın fay da lan ma sı nı sağ la ya -

cak tır. 

3. Ba rış sa ye sin de, Müs lü man ül ke le rin bir bir -

le ri nin bil gi bi ri ki mi ve tec rü be le rin den fay da lan -

ma la rı müm kün ola cak tır. Ba rış, Müs lü man la rın

her alan da güç le ri ni bir leş tir me le ri ne, bir bir le ri nin

ek sik yön le ri ni te la fi et me le ri ne, do la yı sıy la çok da -

ha et kin ol ma la rı na se bep ola cak tır. 

4. Ba rış la bir lik te eko no mik kal kın ma da hız

ka za ca nak tır. Gü nü müz de ba zı Müs lü man ül ke ler

ara sın da sı nır prob lem le ri baş ta ol mak üze re çe şit li

so run lar ya şan mak ta dır. Bu so run lar eko no mik sı -

kın tı la rın art ma sı na ne den ola bil mek te dir. Ör ne ğin,

yer al tı kay nak la rı nın ta şın ma sı ve dün ya ya ih ra cın -

da ya şa nan ki mi zor luk la rın te me lin de ula şım gü -

zer gah la rı nın gü ven li ol ma ma sı var dır. Su kay nak -

la rı için de ben zer bir du rum ge çer li dir. Müs lü man

coğ raf ya sı nın önem li bir böl ge si olan Or ta do ğu'da

su, an laş maz lık ko nu la rı nın ba şın da gel mek te dir.

Oy sa Müs lü man ül ke le rin bir bir le ri ne des te ği ve

an laş maz lık la rın uz laş ma yo luy la çö züm len me si ile

bu so run lar ta ma men gün dem den kal dı rı la bi lir. 
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5. İs lam dün ya sı için de ki fark lı kül tür ler ve et ni si te ler,

ba rış or ta mın da bi rer zen gin li ğe dö nü şe cek tir. Anlayış ve di -

ya lo ğun ol du ğu bir or tam da, in san lar da ha açık fi kir li ve da ha

üre ti ci ola cak, fark lı kül tür le rin har man lan ma sıy la çok zen gin

bir me de ni yet in şa edi le cek tir.

6. Ba rış, İs lam coğ raf ya sı dı şın da ya şa yan Müs lü man la -

rın da güç ka zan ma sı na ze min ha zır la ya cak tır. Dün ya nın pek

çok ül ke sin de İs lam en hız lı bü yü yen din ler den bi ri dir. Bu ül -

ke ler de ya şa yan fark lı mil let le re men sup Müs lü man la rın it ti fa -

kı, teb liğ ça lış ma la rı na hız ka zan dı ra cak, Müs lü man la rın için -

de bu lun duk la rı top lum lar da kül tü rel an lam da da ha et kin ol -

ma la rı nı sağ la ya cak tır. Fark lı fark lı mil let ler den kü çük Müs lü -

man top lu luk la rın ay rı ay rı fa ali yet gös ter me siy le olu şa cak et -

ki ile, tüm im kan la rın bir leş ti ril me siy le it ti fak ha lin de gös te ri -

le cek fik ri ça lış ma la rın oluş tu ra ca ğı et ki el bet te çok fark lı dır.

Kuş ku suz Müs lü man lar ken di mil li kim lik le ri ni de ko ru ya cak -

lar dır, an cak bu nun ya nın da or tak bir Müs lü man lık bi lin ci nin

ve ah la kı nın ege men ol ma sıy la, dün ya nın fark lı ül ke le rin de

ya şa yan Müs lü man la rın tek bir vü cut ola rak ha re ket et me le ri

on la rı çok da ha güç lü kı la cak tır.

7. İs lam dün ya sın da in şa edi le cek ba rış, di ğer dün ya ül -

ke le ri için de ör nek bir mo del ola cak tır. Böy le ce, dün ya nın

fark lı böl ge le rin de ya şa nan so run lar İs lam dün ya sı ör nek alı -

na rak ba rış çıl yön tem ler le çö zü me ka vuş tu ru la cak tır. Müs lü -

man lar, ger çek Ku ran ah la kı ya şan dı ğın da in san la rın hu zu ra

ve gü ven li ğe ka vu şa cak la rı nın can lı bi rer ör ne ği ola cak, in san -

lar İs lam'ın ba rış ve esen lik di ni ol du ğu na şa hit lik ede cek ler -

dir. İs lam dün ya sın da ki ba rış bel ki de pek çok in sa nın Ku ran

ah la kı na yö nel me si ne ara cı ola cak tır. 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
PATRONLAR DÜNYASI RÖPORTAJI, 

13 EKİM 2008

Adnan Oktar: Tabi ki, mesela Türk İslam Birliği olsa

ne kriz olur ne ekonomik açmaz olur, ne terör olur ne bir

sıkıntı olur, tam anlamıyla bir zenginlik, bolluk ama akıl al-

maz bir zenginlik ve bolluk olur, yani olağanüstü bir

zenginlik olacaktır ve müthiş bir refah düzeyi olur.

SAYIN ADNAN OKTAR'IN MARAŞ AKSU
TV RÖPORTAJI, 20 KASIM 2008

Adnan Oktar: Ve muazzam bir silah harcaması ve

muazzam bir personel harcaması yapıyor. Bunların hepsi

kalkar, Türk İslam Birliği buradaki güvenlik konusunu

kökünden halleder ve terör diye bir şey yeryüzünden silinir

öyle bir şey kalmaz; bunu Amerika ister, dolayısıyla Rusya

da ister.

SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL 67
RÖPORTAJI, 22 MART 2009

Ad nan Ok tar: Türk İs lam Bir li ği ol du mu, te rö rist le ri

za ten ara san bu la maz sın, ya ni "dur" de me ye bi le vak ti -

miz ol maz, "siz ne ya pı yor su nuz?" de me ye bi le vak -

ti miz ol maz, za ten bu har olur on lar. Türk İs lam Bir -

li ği oluş tu ğun da öy le bir ko nu kal maz, ya ni da -

ha ko ku su nu al dı lar, şu an dan bi le tit re me -

ye baş la dı lar, da ha ko ku su nu

alın ca bi le.
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İh ti şam lı Bir Me de ni ye tin
Ye ni den İn şa Edil me si

Türk İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sıy la bir lik te, hu zur ve

gü ven li ğin sağ lan dı ğı, eko no mik sı kın tı la rın or ta dan kal dı rıl dı ğı

İs lam dün ya sın da, eği tim, bi lim ve kül tü re ay rı lan büt çe ge niş le -

ti le cek ve bü yük bir kül tü rel atı lım ya şa na cak tır. Böy le ce Müs lü -

man lar tüm dün ya ya ör nek ola cak ye ni bir me de ni yet in şa ede -

cek ler dir. Ku ran'da em re di len bir lik ve be ra ber lik ru hu nun ya -

şan ma sı, İs lam ül ke le rin de ki gün lük ya şa ma, sa na ta, es te ti ğe,

tıp, bi lim ve tek no lo ji ko nu sun da ya şa na cak ge liş me le re doğ ru -

dan et ki ede cek tir. Dost luk ve kar deş li ğin yer leş me si, top lum ha -

ya tın da hu zur ve gü ven li ğin sağ lan ma sı, bi rey le rin dü şün me ye

ve araş tır ma ya da ha çok va kit ayı ra bil me le ri ne, bu nu ya par ken

da ha hür fi kir li ve ile ri gö rüş lü ola bil me le ri ne ze min ha zır la ya -

cak tır. Kar ga şa, yok luk ve sı kın tı nın gi de ril di ği or tam lar ye ni fi -

kir le rin ge liş ti ril di ği, ye ni ürün le rin or ta ya çı ka rıl dı ğı, fay da lı

bu luş la rın ya pıl dı ğı ve sü rek li iler le me nin ya şan dı ğı or tam lar -

dır. Müs lü man dün ya sı da Türk İs lam Bir li ği'ni ku ra rak, bu or ta -

mı mey da na ge ti re cek tir. 

İs lam me de ni ye ti nin ta ri hi ni ki ta bı mı zın ilk bö lü mün de ele

al mış tık. Bu me de ni yet, ge le cek te Müs lü man la rın na sıl bir or ta ma

sa hip ola cak la rı na işa ret et mek te dir. Ta rih te Müs lü man la rın kök -

lü bir me de ni yet in şa et miş ol ma la rı nın te me lin de Ku ran ah la kı na

gö re dav ran mış ol ma la rı var dır. Al lah Ku ran'da in san la ra dü şün -

me yi, göz lem yap ma yı, in ce lik le ri fark ede bil me yi em ret miş tir.

Çev re sin de gör dü ğü var lık la rı, için de ya şa dı ğı dü ze ni dü şün mek

ve bun la rın ar dın da ki hik me ti an la ma ya ça lış mak Müs lü ma nın

gö re vi dir. Rab bi miz bir aye tin de şu şe kil de bu yur muş tur:

Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na et -
tik ve onu na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat la ğı yok. Ye ri de
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(na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık ve
on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik.
(Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba -
kan bir iç göz' ve bir zi kir dir. Ve gök ten mü ba rek (be re ket
ve rah met yük lü) su in dir dik; böy le ce onun la bah çe ler ve
bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur -
cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la rı da. (Kaf Su re si, 6-10)

Ku ran ah la kı nı ya şa yan lar dog ma la rın, ba tıl ina nış la rın ve

sap lan tı la rın et ki sin de kal ma dan dü şü nür ler. Çev re le rin de gör -

dük le ri her şe yi ve kar şı laş tık la rı her ola yı çok yön lü de ğer len di rir -

ler. Do la yı sıy la için de bu lun duk la rı çağ dan çok da ha ile ri si ni gö -

re bi lir, dü şü ne bi lir ler. Bu özel lik le ri in san lı ğa ya rar sağ la ya cak

bu luş lar yap ma la rı na, ha ya tı ko lay laş tı ra cak ve kon fo ru ar tı ra cak

sis tem ler ge liş tir me le ri ne ara cı olur. Türk İs lam Bir li ği'nin sağ lan -

ma sıy la bir lik te, bu viz yo nu ka za na cak Müs lü man top lum lar da

bi lim ve tek no lo ji ala nın da ye ni bir çı ğır açı la cak, Müs lü man lar bi -

li mi üre ten bir me de ni yet mey da na ge ti re cek ler dir.

İman eden le rin sa hip ol du ğu in ce dü şün ce ve de rin kav ra -

yı şın ken di si ni gös ter di ği alan lar dan bi ri de sa nat tır. Sa na tın

özün de, dü şün mek, in ce lik le ri fark ede bil mek, gör dük le rin den

zevk alıp bun la rı baş ka la rı nın da zevk ala bi le ce ği şe kil de su na -

bil mek ya tar. İman eden ve Ku ran ah la kı nı ya şa yan bir in sa nın

sa nat an la yı şı çok üs tün dür. Çün kü mü min ler sa na tı İla hi bir gü -

zel lik ola rak dü şü nür ve sa nat sal eser le ri Al lah'ın gü cü nü ve

kud re ti ni, ya ra tı lış ta ki ih ti şa mı yan sı tan araç lar ola rak gö rür ler.

İs lam top lum la rın da sa nat çı lar Al lah'ın ya rat tık la rın da gör dük -

le ri gü zel lik ler den al dık la rı il ham la ben zer siz eser ler or ta ya ko -

yar lar. Ku ran ah la kın dan ve de rin li ğin den kay nak la nan bu eser -

ler de, ben zer siz bir ka bi li yet ve çok zen gin bir akıl gü cü var dır.

Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı sa ye sin de Müs lü man la rın sa nat

zev ki ni yan sı tan çok da ha faz la eser or ta ya ko nu la cak, şe hir ler
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gü zel leş ti ri le cek, ih ti şam lı bi na lar in şa edi le cek, ya şam ka li te si

çok yük se le cek tir. 

İs lam ül ke le ri te miz lik le ri, dü zen le ri, sa nat eser le ri, kül tü rel

ba şa rı la rı, tek no lo jik im kan la rı ile ön pla na çı ka cak lar dır. Müs lü -

man top lum lar tek no lo ji nin sağ la dı ğı her tür lü im kan ve kon for -

dan bol bol ya rar la na cak, bol luk, zen gin lik ve gü zel lik ya şa mın

her ala nı na ha kim ola cak tır. Müs lü man lar hep gü zel lik le kar şı la -

şa cak, ah lak la rı gi bi, ya şa dık la rı yer ler, bah çe le ri, ev le ri nin de ko -

ras yo nu, kı ya fet le ri, din le dik le ri mü zik, eğ len ce şe kil le ri, ti yat ro -

la rı, si ne ma la rı, re sim le ri, soh bet le ri de gü zel le şe cek tir. 

El bet te tüm bun la rın ger çek leş me si için tüm İs lam dün ya sın -

da bü yük bir uya nış ge rek mek te dir. Müs lü man la rı iler le me den

alı ko yan ba tıl ge le nek ler, sos yal ya pı lar, zih ni yet ler kal dı rıl ma lı,

bun la rın ye ri ne, İs lam'ın ilk ne sil le rin de ol du ğu gi bi, Ku ran ah la -

kı na da ya lı, do la yı sıy la akıl cı, şevk li, ka rar lı, ge niş ufuk lu bir ah -

lak ve viz yon yer leş ti ril me li dir. Unu tul ma ma lı dır ki İs lam, dün -

ya yı ta ma men terk et me yi ge rek ti ren bir din de ğil dir. Ak si ne,

Müs lü ma nın gö re vi tüm dün ya yı ger çek yü züy le kav ra mak ve

bu yol la tüm in san lı ğa ışık tut mak ta dır. Dün ya nın ni met le ri ne sa -

hip ol mak ise Müs lü man la rın hak kı dır. Ni te kim sa mi mi ola rak

iman eden ler ve Al lah'ın em ret ti ği gi bi ya şa yan lar, Al lah'ın Ku -

ran'da ina nan kul la rı na müj de le di ği gü zel lik le rin hep si ni ya şa ya -

bi le cek ler dir. Al lah aye tin de iman eden mü min le ri dün ya da da

gü zel bir ha yat la ya şa ta ca ğı nı şöy le bil dir mek te dir:

Si zin ya nı nız da olan tü ke nir, Al lah'ın Ka tın da olan ise ka lı -
cı dır. Sab re den le rin kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le Biz
mu hak kak ve re ce ğiz. Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min
ola rak kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu
gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı -
nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 96-97)
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
BAŞKENT TV RÖPORTAJI,

13 ŞUBAT 2009

Ad nan Ok tar: Ma ne vi ze mi ni ol ma yan bir eko no mik

bir lik za ten git mez. Kim se kim se ye pa ra ver mez, kim se kim -

se ye yar dım cı ol maz, hiç bir İs lam ül ke si kim se ye bir şey ver -

mez. Di ğer Türk dev let le ri de kim se ye yar dım et mez. Müt hiş

bir ego ist lik, ben cil lik olur. Türk İs lam Bir li ği'nin ana ama cı

coş kun ve de li ce bir sev gi dir. Al lah kor ku su, Al lah sev gi si dir

ve ma ne vi he ye can dır. Öy le bir or tam da in san lar da mal hır -

sı kal maz da ğı tır in san. Me se la pet rol mü var, "al gö tür kar -

de şim", der. "Se nin ol sun, hi be edi yo rum. Fi se bi lil lah se nin

ol sun." Ma den, me se la Tür ki ye alır gön de rir Suu di Ara bis -

tan'a. On lar pet rol gön de rir. Bu ra dan iş çi gi der, Al lah rı za -

sı için gi der ça lı şır. On lar, on la ra Al lah rı za sı için oluk gi bi

pa ra ve rir. Bu dost luk ve kar deş lik or ta mın da ta bi akış tır bun -

lar. Zen gin li ği bu sağ lar, bu ze min sağ lar. O cö mert lik, dost -

luk, fe da kar lık, ego ist ve ben cil ol ma ma ru hun dan çı kar zen -

gin lik. Ego ist lik, ben cil lik, mad de ci yak la şım, eko no mik bir -

lik ka fa sıy la yak la şı lır sa ai le ya pı sı na ka dar eko no mik bir

ego ist lik mey da na ge lir. Ai le ler ken di içe ri sin de ego ist le şir,

mil let ler ken di içe ri sin de ego ist le şir, şe hir ler ego ist le şir, ma -

hal le ler ego ist le şir, her kes her kes le bağ lan tı sı nı ke ser

ya ni sev gi yok olur. Sev gi nin ol du ğu or tam da

mec bu ren zen gin lik olur. Ben sev di ğim bir in -

sa na pa ra ve ri rim, im ka nı mı ve ri rim, ara -

ba mı ve ri rim, evi mi ve ri rim, gel

kul lan de rim. Fab -
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ri kam da ka zan dı ğım pa ra nın hep si ni

ve ri rim, si zin ol sun de rim. İn san sev di ği ne

kar şı coş ku lu dur. İçi ra hat et mez. Sev gi ol ma dan

bun lar ol maz. Onun için Al lah sev gi si ne da ya lı ola cak -

tır Türk İs lam Bir li ği. Çok önem li dir bu.

SAYIN ADNAN OKTAR'IN MALATYA TV
RÖPORTAJI, 22 ŞUBAT 2008

Ad nan Ok tar: Kar deş le ri me müj de li yo rum, önü müz -

de ki gün ler çok gü zel ola cak in şa Al lah. Tür ki ye çok bü yük

ola cak, İs lam ale min de Türk lük ale min de bü yük bir bir leş -

me ve bü yük bir iler le me ola cak. Me de ni yet te akıl al maz

bir iler le me ola cak. Hz. Sü ley man dev ri gi bi in şa Al lah.

Onu an dı rır tarz da mü kem mel, gü zel bir şey ola cak. O de -

vir gi bi ola maz. Çün kü Ku ran'da onun bir özel li ği var dır,

ama bü yük lük ve ih ti şam, güç açı sın dan her dev rin ken di -

ne has bir özel li ği var dır. Çok mü kem mel ola cak

in şa Al lah. Kar deş lik, bir lik ve be ra ber li ği iyi ce güç len dir -

mek, tef ri ka dan şid det le ka çın mak, ce ma at ay rı lık la rın dan

te dir gin ol ma mak, bun la rı bir rah met bi lip, kar deş li ği mi zi

iyi ce pe kiş tir me miz ge re ki yor in şa Al lah. Dar wi nizm'e

ma ter ya liz me kar şı cid di bir ta vır koy mak, ki tap la -

rım dan bu yön de is ti fa de ede bi lir ler, za ten üc ret -

siz in ter net ten in di ri le bi li yor bi li yor su nuz.
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İs lam Ah la kı nın Di ğer İn san la ra
Ta nı tıl ma sı

"Siz den; hay ra ça ğı ran, iyi li ği (ma ru fu) em re den ve kö tü -

lük ten (mün ker den) sa kın dı ran bir top lu luk bu lun sun..."

(Al-i İm ran Su re si, 104) aye tiy le, Al lah'ın Ku ran'da iman eden le -

re bil dir di ği önem li so rum lu luk lar dan bi ri de, iyi li ği em re dip

kö tü lük ten sa kın dır mak ve in san la rı İs lam ah la kı na da vet et -

mek tir. Ne var ki, gü nü müz de İs lam dün ya sı nın için de bu lun -

du ğu da ğı nık lık, Müs lü man la rın bu önem li gö rev le ri ni ge re ği

gi bi ye ri ne ge tir me le ri ne en gel ola bil mek te dir. Oy sa özel lik le

son dö nem de di ğer me de ni yet ler de İs lam'a yö ne liş art mış ve in -

san la ra ger çek Ku ran ah la kı nı an lat ma nın öne mi da ha be lir gin -

leş miş tir. Al lah'ın var lı ğı, bir li ği, İs lam ah la kı nın ge rek le ri; Pey -

gam ber Efen di miz (sav)'in ha ya tı; Ku ran'da bil di ri len hü küm -

ler; İs lam top lu mu nun na sıl ol ma sı ge rek ti ği gi bi ko nu lar son

dö nem ler de Ba tı dün ya sı için de en çok tar tı şı lan ko nu lar ara sın -

da yer al mak ta dır. İs la mi ye t'e il gi du yan in san lar kuş ku suz ki

en doğ ru bil gi yi Müs lü man lar dan ala bi lir ler. Bu ne den le Müs lü -

man la rın İs lam'ı en iyi şe kil de tem sil et me le ri ge rek mek te dir.

Müs lü man lar ta ra fın dan in san la ra İs lam'ı en gü zel şe kil de ta nı -

ta cak eser le rin ha zır lan ma sı, bu yön de ge rek li gör sel mal ze me -

nin te min edil me si, top lan tı ve kon fe rans lar dü zen le ne rek

müm kün ol du ğun ca çok sa yı da in sa na ula şıl ma ya ça lı şıl ma sı,

her Müs lü ma nın çev re sin de ki in san la ra bu yön de ör nek ol ma sı

bü yük önem ta şı mak ta dır. 

Bu nun la bir lik te, in san la rın din ah la kın dan yüz çe vir me le -

rin den kay nak la nan pek çok so ru nun or ta dan kal dı rıl ma sın da

da Müs lü man la rın it ti fa kı önem li dir. Din ah la kı na kar şı olan ve

yer yü zün de din siz li ğin ege men ol ma sı için mü ca de le ve ren

çev re ler, ço ğu za man bir lik için de ha re ket et mek te dir ler. Her
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ne ka dar on la rın iş bir li ği bir tür men fa at bir lik te li ği de ol sa,

top lu ha re ket edi yor ol ma la rı he def le ri ne da ha ko lay ulaş ma -

la rı nı sağ la mak ta dır. El bet te, din ah la kı na kar şı olan her fi kir

sis te mi -Rab bi miz'in bir ka nu nu ola rak- ye nil me ye mah kum -

dur. An cak bu fi kir sis tem le ri, Müs lü man la ra da bü yük bir fik -

ri mü ca de le gö re vi yük le mek te dir. Bu ne den le dir ki, dün ya

Müs lü man la rı nın en acil so rum lu luk la rın dan bi ri, ken di iç an -

laş maz lık la rı nı bir ke na ra bı ra ka rak, Ku ran ah la kı nı yay mak

ve in san la rı Al lah'ın yo lu na da vet et mek tir. Rab bi miz, iman

eden le re bu önem li gö re vi, bir ayet te şu şe kil de bil dir miş tir:

İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu yap -
maz sa nız (bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz sa nız)
yer yü zün de bir fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk (fe sat)
olur. (En fal Su re si, 73)

Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı, Ku ran ah la kı nı yay mak

için ya pı la cak bü tün ça lış ma la ra hız ka zan dı ra cak tır. Müs lü -

man la rın bir lik için de ha re ket edi yor ol ma la rı, pek çok ko nu da

ol du ğu gi bi, bu ko nu da da ya pı lan iş le ri be re ket len di re cek tir.

Doğ ru bil gi en hız lı ve en gü zel şe kil de tüm in san la ra ula şa -

cak tır. Şu an da da bi rey sel ve top lu ola rak dün ya nın fark lı böl -

ge le rin de, Müs lü man lar ta ra fın dan İs lam'ı yay mak ve ta nıt -

mak için çe şit li fa ali yet ler ya pıl mak ta dır. An cak Türk İs lam

Bir li ği'nin ku rul ma sı, bu fa ali yet le ri da ha prog ram lı bir ha le

ge ti re cek, Ku ran ah la kı nı yay mak için sis tem li bir ça lış ma yü -

rü tül me si sağ la na cak tır. Ay rı ca söz de İs lam adı na or ta ya çı -

kan, ama ger çek te İs lam dı şı bir sal dır gan lık ve ka ba lık ser gi le -

yen bir ta kım kim se le rin de önü ne ge çi le cek, ger çek İs lam ah la -

kı nın ne ol du ğu ta nım la na rak bir ta kım kim se le rin çiz di ği yan -

lış imaj lar or ta dan kal dı rı la cak tır.
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11 Ey lül ta ri hin de New York Dün ya Ti ca ret Mer ke -

zi'ne ve Pen ta gon'a dü zen le nen, bin ler ce ma sum in sa nın

ölü mü ne, pek çok in sa nın da ya ra lan ma sı na ne den olan

sal dı rı, dün ya dü ze ni nin ye ni den şe kil le ne ce ği bir dö ne -

min baş lan gı cı ol du. Pek çok te oris yen ta ra fın dan fark lı

gö rüş ler or ta ya ko nul du. Bir kı sım uz man lar, bu te rör sal -

dı rı sı nın da ha bü yük ça tış ma la ra ne den ola ca ğı nı öne sü -

rer ken, bü yük bir ço ğun luk da Ame ri ka'nın bun dan son ra

iz le ye ce ği po li ti ka nın iti dal ve ada let üze ri ne in şa edil me -

si nin şart ol du ğu na dik kat çek ti ler. 

Sal dı rı nın ar dın dan, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri te rö -

re kar şı ge niş çap lı bir mü ca de le baş lat tı. He men tüm dün -

ya ül ke le ri ve ulus la ra ra sı top lu luk lar ABD'ye bu mü ca de -

le sin de des tek ver di ler. Te rö re ve te rö re des tek ve ren tüm

un sur la ra kar şı yü rü tü len bu mü ca de le de, ağır lık lı ola rak

as ke ri ted bir le re baş vu rul du. An cak bu gün ge li nen nok ta -

da, ba zı ba şa rı lar el de edil miş ol ma sı na rağ men, söz ko nu -

su mü ca de le nin ke sin çö zü me ula şa ma dı ğı açık ça gö rül -

mek te dir. 

Bu nun te mel ne den le rin den bi ri, te rör le mü ca de le

stra te ji si nin -bü yük öl çü de- as ke ri ted bir ler çer çe ve sin de

be lir len miş ol ma sı ve eği tim ve kül tür ala nın da as ke ri mü -

ca de le yi des tek le ye cek ge rek li gi ri şim le rin ye te rin ce ya pıl -

ma mış ol ma sı dır. Oy sa bir sos yo-psi ko lo jik ve ide olo jik

so run olan te rö rü; sa de ce "te rö re des tek olan re jim le rin de -

ğiş ti ril me si" gi bi as ke ri yön tem ler le çöz me ye ça lış mak

yan lış tır. Bu, hem ara da ma sum in san la rın da     ha yat la rı -

nı kay be de bi le cek le ri bir tra je di dir, hem de ra di ka liz mi ve
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Masum in san la rı he def alan 11
Ey lül sal dı rı la rı, tüm dün ya ta ra -
fın dan ol du ğu gi bi Müs lü man lar

ta ra fın dan da la net len miş tir.



do la yı sıy la te rö riz mi bes le yen ye ni bir et ken olur. Te rö -

rün tam an la mı ile or ta dan kal dı rıl ma sı, an cak te rö rist

grup la rın pro pa gan da la rı nı et ki siz ha le ge ti re cek fik ri bir

mü ca de le ile müm kün dür, as ke ri mü ca de le ise bir nok ta -

ya ka dar fay da sağ la ya bi lir. 

Bu ne den le, te rör le mü ca de le nin ulus la ra ra sı hu kuk

ku ral la rı çer çe ve sin de yü rü tül me si ve ola bil di ğin ce ba -

rış çı yön tem ler iz len me si ge rek li dir. Hu ku ku ve en te mel

in san hak la rı nı göz ar dı eden ve si vil hal kın ha ya tı nı kay -

bet me si ne ne den olan her tür lü fa ali ye tin, hak lı ge rek çe -

ler le baş la yan bu mü ca de le ye göl ge dü şür dü ğü nün unu -

tul ma ma sı ge re kir. 

ABD yö ne ti mi nin de, te rör kar şı sın da ki stra te ji si ni

be lir ler ken bu ger çek le ri göz önün de bu lun dur ma sı

önem li dir. Asıl ola rak te rö rü do ğu ran ide olo ji or ta dan

kal dı rıl ma lı dır. 11 Ey lül'ün ar dın da ol du ğu dü şü nü len

söz de "İs la mi te rör"ü bes le yen ana kay nak, İs lam'ı şid det

ara yış la rı na söz de bir ge rek çe ola rak kul lan mak is te yen

bir ta kım ra di kal grup lar dır. Bu grupların ideolojik yapı-

ları veya ne şekilde eğitildikleri detaylı olarak incelendi-

ğinde, özünde Darwinist zihniyete sahip oldukları he-

men görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu grupların

sözde İslam adına ortaya çıkıyor olmalarının bir manası

yoktur, çünkü bu kimseler aslında Darwinist mantığa sa-

hip olan kimselerdir. Ya pıl ma sı ge re ken öncelikle

Darwinizme karşı güçlü bir fikri mücadele yürütülmesi

ve gerçek din ahlakının, Kuran'ın özünde olan sevginin,

şefkatin, merhametin insanlara öğ re til me si dir.

İs lam ah la kı nın doğ ru an la şıl ma sı ve İs lam'ı yan lış an -

la yıp uy gu la yan la rın bun dan men edil me si ise, asıl olarak
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Müs lü man lar ta ra fın dan ya pı la bi le cek bir iş tir. ABD'nin bu ko -

nu da iz le me si ge re ken po li ti ka, İs lam dün ya sı nın için den ge le -

cek bir çö zü mü -ki ta bın ba şın dan be ri üze rin de dur du ğu muz

gi bi bu çö züm Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı dır- des tek le me -

si, bu nun yo lu nu aç ma sı dır. 

Ame ri kan yak la şı mı nın bu yön de şe kil len me si, hem

ABD, hem İs lam dün ya sı hem de tüm dün ya açı sın dan çok

da ha ha yır lı ola cak tır. Bu nun ak si ni sa vu nan lar, dün ya yı bir

kan gö lü ne doğ ru sü rük lü yor ola bi le cek le ri ni he sa ba ka ta rak

bir kez da ha dü şün me li dir ler. Da ha sı ABD yö ne ti mi, bir ta kım

art ni yet li güç mer kez le ri nin bu ko nu da ki yan lış tel kin le ri ne

de iti bar et me me ko nu sun da dik kat li ol ma lı dır. Söz ko nu su

güç mer kez le ri, İs lam'ı bir din ve me de ni yet ola rak "düş man"

say ma ya nıl gı sı na ka pıl mış, Ba tı ile İs lam dün ya la rı ara sın da

kan lı bir sa vaş ya şan ma sı nı şid det le ar zu eden ba zı ide olog  ve

stra te jist ler dir. Bun lar, ABD yö ne ti mi nin te rör le mü ca de le po -

li ti ka sı nı ıs rar la "İs lam'la mü ca de le" gi bi gös ter mek ve so nuç -

ta da o ha le ge tir mek ça ba sı için de dir ler. Ame ri kan yö ne ti mi -

nin söz ko nu su "Ba tı-İs lam sa va şı" se nar yo la rı nı ke sin bi çim -

de red de den sağ du yu lu açık la ma la rı, 11 Ey lül'den bu ya na

olum lu so nuç lar ver miş tir. An cak bu açık la ma la rın uy gu la -

nan po li ti ka la ra da yön ver di ği nin dün ya ka mu -

oyu ta ra fın dan fark edi le cek şe kil de be lir -

gin leş me si ge rek mek te dir.
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ABD Dün ya Ba rı şı nın Te sis Edil me si ne
Na sıl Kat kı da Bu lu na bi lir? 

11 Ey lül olay la rı ile bir lik te Ame ri kan yö ne ti mi ye ni bir dış

po li ti ka ve ulu sal gü ven lik stra te ji si be lir le di. Te rör sal dı rı la rın -

dan bir haf ta son ra Baş kan Bush'un ulu sa ses le niş ko nuş ma sın da

ana hat la rı ifa de edi len ve "Bush dokt ri ni" ola rak da anı lan bu

stra te ji, pek çok tar tış ma yı da be ra be rin de ge tir di. ABD'nin ken di

ül ke si ni ko ru mak için her za man düş man dan ön ce dav ra na ca ğı

an la mı na ge len -ve bu an lam da bel li nok ta lar da meş ru ka bul edi -

le bi le cek- bu stra te ji si, ye ni bir dö ne min baş lan gı cı de mek ti. Sal -

dı rı la rın ar dın dan olu şan psi ko lo jik or tam da, Ame ri kan Baş ka nı

Ge or ge Bush'un ha mi yet duy gu la rın dan is ti fa de edi le rek be lir le -

nen bu stra te ji, ABD'de ki ba zı sert lik yan lı sı çev re ler ta ra fın dan

fark lı yön le re çe kil mek is ten di. Söz ko nu su çev re ler bu yak la şı ma

da ya na rak ABD'nin, ne re dey se tüm Or ta do ğu'yu he def alan ve

yak la şık 20 yıl sü re cek bir sa va şa ha zır lan ma sı ge rek ti ği ni ile ri

sür dü ler. Bu yak la şı mın bü yük bir ha ta ol du ğu na ve te rö rü kö -

rük le ye ce ği ne dik kat çe ken da ha ılım lı çev re ler ise, bu stra te ji nin

bü yük risk ler içer di ği ne işa ret et mek te dir ler. Bu risk le re geç me -

den ön ce, bu dokt rin de yer alan "ön le yi ci sal dı rı" kav ra mı üze rin -

de kı sa ca dur mak ta fay da var dır. 
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Ame ri kan Sa vun ma
Ba ka nı Yar dım cı sı

Pa ul Wol fo witz, 11
Ey lül sal dır ıla rı son -
ra sın da ge liş ti ri len
Bush dokt ri ni nin
teoris yen lerin den

biridir. 



Bu gün dün ya nın ye ga ne sü per gü cü ko nu mun da ki

ABD'nin, dün ya nın fark lı böl ge le ri için si ya si plan la rı ve stra te ji -

le ri ol ma sı do ğal dır. ABD mü da ha le le ri nin za man za man olum -

lu so nuç lar do ğur du ğu ör nek ler de var dır. Ör ne ğin 1990'lı yıl lar -

da ön ce Bos na-Her sek'i ar dın dan da Ko so va'yı he def alan Sırp

sal dır gan lı ğı nın diz gin len me sin de, ABD'nin Sırp la ra yö ne lik as -

ke ri ve dip lo ma tik mü da ha le le ri nin bü yük ya ra rı ol muş tur. Bu -

ra da önem li olan, ABD'nin mü da hil ol du ğu coğ raf ya lar da; fark lı

grup la rın hak la rı nı gö ze ten, adil, in san hak la rı na say gı lı ve ba rış -

çı bir po li ti ka iz le yip iz le me di ği, kı sa ca ulus la ra ra sı hu ku ka

uyup uy ma dı ğı dır. 
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da ha le, Sırp sal dır gan lı ğı nın diz gin le me sin de önem li rol oy namış tır. 
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Geç ti ği miz yüz yıl mil yon lar ca in -
sa nın ölü mü ne ve çok bü yük

mad di ka yıp la ra ne den olan bü -
yük sa vaş la rın yüz yı lı ol du. Bu

yüz yıl da da ha faz la sa vaş ya şan -
ma ma sı için so run la rın ba rış çıl
yön tem ler le çözül meye çalışıl -

ması son derece önem lidir. 



Ulus la ra ra sı iliş ki ler de bir ül ke nin ken di gü ven li ği ni sağ la -

ma ya yö ne lik al dı ğı ted bir ler be lir li öl çü ler de anlayış ile kar şı la -

nır. El bet te her ül ke, ken di be ka sı nı ve ge le ce ği ni ko ru mak is te -

ye cek, bu nun için çe şit li stra te ji ler ge liş ti re cek tir. An cak bu ko ru -

ma duy gu su, hiç bir za man di ğer mil let le rin ve ya ül ke le rin hak -

la rı na hak sız ye re mü da ha le et me yi kap sa ma ma lı dır. Bir ül ke nin

hem ken di va tan daş la rı, hem de dün ya halk la rı için iz le ye ce ği en

gü ven li ve ba şa rı lı stra te ji; ba rı şı ve hu zu ru ko ru ma ya yö ne lik

olan stra te ji dir. Ba rış se ver her tür lü stra te ji, in san lı ğa re fah ve

gü ven lik ge ti rir. Ba rı şı ve dü ze ni boz ma ya yö ne lik her tür lü gi ri -

şim ise son de re ce teh li ke li ve za rar lı dır. 

ABD yö ne ti mi için de ba zı çev re ler ta ra fın dan sa vu nu lan, ön -

le yi ci sal dı rı an la yı şı da son de re ce risk li bir stra te ji dir. Bu stra te -

ji nin ba zı sa vu nu cu la rı, her dev le tin sa hip ol du ğu meş ru sa vun -

ma hak kı nı faz la sıy la aşan bir yak la şım için de dir ler. Bu yan lış

yak la şı ma gö re, "ile ri de gü ven li ği me kar şı bir teh dit olu şa bi lir"

id di asıy la her tür lü sal dı rı ya ze min ha zır lan mak ta dır. Bu ise, her

tür lü so ru nu as ke ri ted bir ler le çöz me ye yö nel mek de mek tir. Hal -

bu ki, yal nız ca as ke ri ted bir ler uy gu la na rak ke sin ba şa rı ya ula şı la -

ma ya ca ğı açık tır. Dün ya ta ri hi bu nun ör nek le ri ile do lu dur. 

Pek çok ya nıl gı içe ren bu man tı ğa gö re, ulus la ra ra sı iliş ki ler

hu ku ka de ğil gü ce da ya lı dır. Bu kim se le rin ta le bi, Ame ri ka'nın

bir tür "güç" gös te ri sin de bu lun ma sı, düş man la rı na ha len güç lü

ol du ğu nu "en et ki li" şe kil de gös ter me si dir. Sert lik yan lı la rı,

ABD'nin an cak sa va şa rak as ke ri üs tün lü ğü nü sür dü re ce ği ve her

za man için "ilk vu ran" ol ma sı ge rek ti ği ya nıl gı sı na ka pıl mış lar -

dır. El bet te bu teh li ke li yak la şım tüm Ame ri kan yö ne ti mi ni tem -

sil et me mek te dir. 

Sert lik yan lı la rı za man za man Ame ri kan po li ti ka sın da ağır -

lık ka zan mak la bir lik te, yö ne tim ve da nış man kad ro la rın da iti -
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dal li ve ba rış çıl bir po li ti ka iz len me si ge rek ti ği ni sa vu nan çok sa -

yı da ki şi de yer al mak ta dır.

Baş ta ABD ol mak üze re tüm dün ya ül ke le ri nin her za man

ba rış yö nün de ta vır al ma sı, her ko şul al tın da ba rı şı sa vu nup des -

tek le me si ge rek ti ği açık tır. "Güç lü ola nın hak lı ol du ğu", "so run la -

rın güç kul la nı mıy la doğ ru oran tı lı ola rak çö zü le ce ği" gi bi ya nıl -

gı la ra sa hip olan çev re ler, söz ko nu su tel kin le ri ile ken di ül ke le ri -

ni de cid di bir çık ma zın içi ne sü rük le mek te dir ler.

Bu çık ma zın bir bo yu tu, baş ta da be lirt ti ği miz gi bi te rö rün

güç len me si teh li ke si dir. Bir di ğe ri ise sa vaş la rın ABD'ye ge ti re ce -

ği yük tür. Gü nü müz de pek çok stra te jist Ame ri ka'nın hem eko no -

mik hem de si ya si ola rak güç kay bet me ye baş la dı ğı na dik kat çek -

mek te dir. As ke ri güç ABD için çok bü yük bir avan taj ol mak la bir -

lik te, sert lik yan lı sı kim se le rin tel kin le ri doğ rul tu sun da, sü rek li

sa vaş ve se fer ber lik ha li ya şan ma sı nın Ame ri kan eko no mi si ne

çok bü yük bir dar be vu ra ca ğı gö rül mek te dir. Bu nun la bir lik te,

dün ya nın fark lı kö şe le rin de de vam lı sa vaş du ru mun da ka lan bir

Ame ri ka pek çok in sa nın gö zün de, in san hak la rı, de mok ra si ve

hür ri yet gi bi ev ren sel de ğer le rin ko ru yu cu su ol mak ko nu mun -

dan da çı ka cak tır. Sert lik ta raf tar la rı nın po li ti ka la rı ne ti ce sin de,

tüm top lum lar ta ra fın dan say gı du yu lan bir Ame ri ka ye ri ne ken -

di sin den sa de ce kor ku lan bir Ame ri ka or ta ya çı ka cak tır. Bu du -

rum da çe şit li as ke ri za fer ler el de edil se bi le, bun lar eko no mik ola -

rak zor du ru ma dü şe cek ve dün ya ça pın da ima jı sar sı la cak olan

Ame ri kan hal kı için ger çek bir ba şa rı ol ma ya cak tır. As lın da Ame -

ri kan yö ne ti mi nin de böy le bir du ru ma düş mek is te me ye ce ği

açık tır, bu ne den le ya pıl ma sı ge re ken sert lik yan lı sı çev re le rin

yan lış tel kin le ri ne kar şı dik kat li olun ma sı ve iti dal li, sağ du yu lu

bir po li ti ka iz le mek ten vaz ge çil me me si dir. 



Ay rı ca söz ko nu su çev re ler, sa vun duk la rı bu uy gu la ma lar ile

di ğer dev let le re na sıl bir ör nek teş kil ede cek le ri ni de göz önün de

bu lun dur ma lı dır lar. Di ğer ül ke le rin de ken di le ri ni ko ru ma gü dü -

süy le ha re ke te geç me le ri nin ve ulus la ra ra sı hu ku ka ve te amül le -

re ken di le ri ni bağ lı gör me me le ri nin ne le re mal ola ca ğı nı he sa ba

kat ma lı dır lar. Rus ya, Çin, Hin dis tan -ve el bet te İs ra il- gi bi nük le -

er si lah la ra sa hip ül ke le rin de ben zer bir "ön le yi ci sal dı rı" stra te ji -

si ni uy gu la ma ya ge çir me le ri du ru mun da, dün ya nın na sıl bü yük

bir kar ma şa ve ça tış ma içi ne dü şe ce ği aşi kar dır. Böy le bir ola sı lı -

ğın gün de me gel me si bi le bü yük bir teh li ke dir. 

El bet te tüm ül ke ler gi bi ulu sal men fa at le ri ni ko ru mak ve ken -

di si ni po tan si yel teh li ke le re kar şı sa vun mak ABD'nin de hak kı dır

ve ulus la ra ra sı top lum, özel lik le de 11 Ey lül olay la rın dan son ra,

ABD'nin bu hak kı na bü yük say gı gös ter mek te dir. Bu hak kın hem

ABD hem de dün ya ül ke le ri nin fay da sı na ola cak şe kil de kul la nıl -

ma sı ise, atı la cak adım la rın ulus la ra ra sı hu kuk çer çe ve sin de be lir -

len me siy le sağ la na bi lir. Söz ko nu su stra te ji nin key fi uy gu la ma la ra

ne den ol ma sı nı en gel le ye cek en önem li öge, ulus la ra ra sı hu kuk ve

bu hu kuk çer çe ve sin de ulus la ra ra sı top lu mun mu ta ba ka tı nın sağ -

lan ma sı ola cak tır. Ak sin de ise stra te ji nin uy gu la yı cı la rı nın, hem

ken di ül ke le ri ni bü yük bir kri zin içi ne it me le ri hem de dün ya ba -

rı şı nı teh dit edi ci un sur la ra dö nüş me le ri ka çı nıl maz dır. 

Tüm bu ne den le ri göz önün de bu lun du ra rak Ame ri kan yö -

ne ti mi nin bu stra te ji si ni bir kez da ha göz den ge çir me si şart tır.

Dün ya ba rı şı nı ko ru mak ve is tik rar sağ la mak is te yen bir Ame ri -

ka'nın bu nun için baş vu ra ca ğı yol sert lik ve şid det de ğil, iti dal,

sağ du yu ve ada let ol ma lı dır. 

Te rör le mü ca de le de, ABD'nin iz le me si ge re ken ön ce lik li yol,

kül tü rel ça lış ma la rın des tek len me si dir. So run la rın şid de te baş -

vu ra rak çö zül me si ge rek ti ği ni sa vu nan, in san lar ara sı iliş ki le ri
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Sava şın çö züm ol ma dı ğıSava şın çö züm ol ma dı ğı

ger çe ği Ame ri kan va tan ger çe ği Ame ri kan va tan --

daş la rı ve si vil top lumdaş la rı ve si vil top lum

ku ru luş la rı da da hil ol ku ru luş la rı da da hil ol --

mak üze re pek çok çev mak üze re pek çok çev --

re ta ra fın dan ifa de edil re ta ra fın dan ifa de edil --

miş tir. Bun lar dan bi rimiş tir. Bun lar dan bi ri

de yan da açık la ma la rıde yan da açık la ma la rı

yer alan Ame ri kanyer alan Ame ri kan

Ulu sal Ki li se ler Kon se Ulu sal Ki li se ler Kon se --

yi'dir. On lar ca dinyi'dir. On lar ca din

ada mı bu çağ rı la rı ileada mı bu çağ rı la rı ile

din dar Ame rikalılarındin dar Ame rikalıların

barış tan yana ol duk barış tan yana ol duk --

larını ifade et miş ler larını ifade et miş ler --

dir.dir.

Ame ri ka'da ki ba rış ta raf ta rı si vil top lum ku Ame ri ka'da ki ba rış ta raf ta rı si vil top lum ku --
rum la rın dan bi ri de, Emek li As ker ler Bir li rum la rın dan bi ri de, Emek li As ker ler Bir li --

ği'dir. Yu ka rı da söz ko nu su ku ru lu şun sa vaşği'dir. Yu ka rı da söz ko nu su ku ru lu şun sa vaş
kar şıtı yürüyüş leri görül mek tedir. kar şıtı yürüyüş leri görül mek tedir. 

In ter net üze rin den sa vaşIn ter net üze rin den sa vaş

kar şı tı yayın ya pan birkar şı tı yayın ya pan bir

baş ka si vil top lum ku ru mubaş ka si vil top lum ku ru mu

da, Ba rış İçin Bir likda, Ba rış İçin Bir lik

hareketiy di.hareketiy di.



men fa at ten iba ret gö ren, sal dır gan lı ğı meş ru laş tı ran her tür lü

ide olo ji nin fik ri ola rak çö ker til me si, te rö re ze min ha zır la yan or -

ta mın or ta dan kal dı rıl ma sı de mek tir. İn san la ra bu ve ben ze ri kö -

tü lük le ri aşı la yan ve din ah la kı na kar şı olan ide olo ji le rin ye ri ne,

vic dan lı ol ma yı, şefkatli dav ran ma yı, sev gi yi ve mer ha me ti em -

re den ger çek din ah la kı nın yay gın laş ma sı baş ta ter ör ol mak üze -

re pek çok top lum sal so ru nun ka lı cı çö zü mü ola cak tır.

Bu yön de ya pı la cak kül tü rel ça lış ma lar da, ABD yö ne ti mi si -

vil top lum ku ru luş la rı ile iş bir li ği ya pa bi lir. Son dö nem ler de bu

ko nu da ça lış ma lar ya pan si vil top lum ku ru luş la rı nın sa yı sın da

ar tış ol muş tur ve bu se vin di ri ci bir ge liş me dir. An cak so ru nun

tam an la mıy la çö zü me ka vuş ma sı için, hem ya pı lan fa ali yet le rin

et ki ala nı ge niş le til me li, hem de bu fa ali yet ler dev let yö ne ti mi ta -

ra fın dan des tek gör me li dir. 

Tüm bun la rın ya nı sı ra Ame ri kan yö ne ti mi, Hı ris ti yan lı ğın

te mel de ğer le ri nin de sa va şa ve düş man lı ğa kar şı ol du ğu nu unut -

ma ma lı dır. Al lah in san la ra yer yü zün de kar ga şa çı kar ma ma la rı nı,

hu zu ru ve gü ven li ği boz ma ma la rı nı em ret miş tir. İnanç la rı na de -

ğer ve ren bir Ame ri ka'nın dün ya ya kor ku ve te dir gin lik de ğil, hu -

zur ve gü ven ver me si, ba rış çıl yak la şı mı ile tüm in san lı ğa ör nek

ol ma sı ge re kir. İnanç lı Hı ris ti yan lar ol duk la rı nı sık sık vur gu la -

yan Bush yö ne ti mi üye le ri, İn cil'e gö re Hz. İsa (as)'ın ken di le ri ne,

"Ne mut lu ba rış ya pan la ra" (Mat ta Bap 5, 9) söz le ri ile yer yü zün -

de ba rış el çi le ri ol ma la rı nı em ret ti ği ni unut ma ma lı dır lar.

Bu doğ rul tu da Ame ri ka lı din adam la rı da, Ame ri kan yö ne -

ti mi ne olum lu çağ rı lar da bu lun mak ta dır. Ame ri kan Ulu sal Ki li -

se ler Kon se yi ta ra fın dan (50'ye ya kın im za ile), Baş kan Bush'a hi -

ta ben ya zı lan bir mek tup bu çağ rı nın ör nek le rin den bi ri dir.

He nüz Irak Sa va şı'nın baş la ma dı ğı gün ler de ka le me alın mış olan

mek tup, önem li ha tır lat ma lar içer mek te dir:
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... Bu mek tu bu, Al lah ta ra fın dan biz le re ve ril miş olan ni met le rin, mil -

le ti mi zin ya pa ca ğı ey lem ler ne de niy le za rar gö re bi le ce ği en di şe siy le ya -

zı yo ruz. Ame ri kan ki li se le ri ve ki li se le re bağ lı ör güt le rin li der le ri ola -

rak, ta ra fı nız dan ve yö ne tim de yer alan ba zı kim se ler ta ra fın dan, Irak'a

kar şı ya pıl ma sı dü şü nü len "ön le yi ci as ke ri sal dı rı" ile il gi li açık la ma -

la rı nız biz le ri alar ma ge çir di. Sad dam Hü se yin'in kom şu la rı na ve ken -

di hal kı na ve hat ta Ame ri ka'nın çı kar la rı na kar şı bir teh dit ol du ğu nu

ka bul et mek le be ra ber, böy le bir as ke ri ha re ka tın ta ma men yan lış ol du -

ğu nu dü şü nü yo ruz. Ah la ki de ğer le re da ya na rak, Ame ri ka'nın Irak'a

sal dı rı da bu lun ma sı na kar şı yız... Sad dam Hü se yin hü kü me ti ne kar şı

ya pı la cak as ke ri bir ha re kat ve son ra sın da ge li şe cek olay lar, çok faz la

sa yı da si vi lin ha ya tı nı kay bet me si ne ve ya ya ra lan ma sı na ne den ola cak,

pek çok ma sum in san acı çe ke cek tir... Mil yon lar ca va tan da şı mı zı tem -

sil eden Hı ris ti yan li der ler ola rak, hü kü me ti mi zin bi zim için önem li

olan ah la ka ve de ğer le re uy gun ha re ket et me si ni; sa va şı de ğil ba rı şı sa -

vun ma sı nı, ulus la ra ra sı top lum ile bir lik te ha re ket et me si ni, ulus la ra -

ra sı ka nun ve söz leş me le re say gı gös ter me si ni ve in san ha ya tı na de ğer

ver me si ni ta lep edi yo ruz.21

Sa va şla rın Ne den Ol du ğu Yı kım lar

Sa vaş, sa va şın tüm ta raf la rı na her za man acı ve gözya şı ge ti -

ren, bü yük ka yıp lar ver dir ten çok bü yük bir zu lüm dür. Din ah la kı

in san la rın an laş maz lık la rı nı ba rış çıl yol lar la or ta dan kal dır ma la rı -

nı, uz laş ma cı bir ta vır gös ter me le ri ni ge rek ti rir. Din ah la kı nı ya şa -

yan bir in san kin, in ti kam, öf ke gi bi kö tü özel lik ler den sa kı nır, af fe -

di ci ve şefkatli bir tu tum ser gi ler. İn san la rın din ah la kın dan uzak -

laş ma la rı ise hem top lum için de, hem de top lum lar ara sın da ça tış -

ma nın teş vik edil di ği bir or tam mey da na ge ti rir. Ya kın ta rih te ya -

şa nan iki bü yük dün ya sa va şı da din ah la kı na uy gun ol ma yan ide -

olo ji le rin in san la rı sü rük le di ği bü yük be la lar dır. 
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10 mil yon dan faz la in sa nın ha ya tı nı kay bet ti ği I. Dün ya Sa -

va şı, Av ru pa'dan Or ta do ğu'ya çok ge niş bir cep he de bü yük yı -

kım lar mey da na ge tir di. I. Dün ya Sa va şı gi bi hiç bir hak lı ve meş -

ru ne de ne da yan ma yan II. Dün ya Sa va şı da çok kan lı bit ti; 55

mil yon in san bu acı ma sız sa vaş ne de niy le ha ya tı nı kay bet ti. Üs -

te lik bu sa va şı ya şa yan lar ta rih te eşi ne az rast la nır vah şet le re şa -

hit ol muş, top la ma kamp la rın da mil yon lar ca ma sum in sa nın yok

edi li şi ne ta nık lık et miş ler di. 

Ya şa nı lan iki bü yük dün ya sa va şı ve bu sa vaş la rın se bep ol -

du ğu yı kım lar, in san la rın sa va şın ne ka dar bü yük bir fe la ket ol -

du ğu nu öğ ren me le ri için ye ter li ol ma dı. II. Dün ya Sa va şı'ndan

son ra da dün ya nın çe şit li böl ge le rin de ça tış ma lar ve sa vaş lar ya -

şan dı. Kat li am lar de vam et ti. Az sa yı da in sa nın si ya si ih ti ras la rı

ve çı kar ara yış la rı ne de niy le mil yon lar ca in san öl dü, on bin ler ce

in san sa kat kal dı, şe hir ler ya kı lıp yı kıl dı, ül ke ler ha rap ol du. Sa -

vaş lar yal nız ca in san la ra fi zik sel ola rak za rar ver mek le kal ma dı,

sa va şa ta nık lık eden ki şi ler de cid di pis ko lo jik so run la rın ya şan -

ma sı na, bir nes lin ruh sağ lı ğı nın ta ma men alt üst ol ma sı na ne den

ol du. Bom ba söz cü ğü nü duy du ğun da, bir üni for ma gör dü ğün de

da hi deh şe te ka pı lan, tit re me ve kor ku nö be ti ge çi ren ler, sa vaş -

lar da ya şa dık la rı vah şet do lu an lar ne de niy le yıl lar ca şi zof ren bir

ruh ha lin de ka lan lar, top lu ma uyum sağ la mak ta bü yük zor luk

çe ken ler hep sa vaş la rın ese riy di. 

Gü nü müz de de kar şı la şı lan so run la rı sa va şa rak çö züm le ye -

ce ği ni sa nan lar, yal nız ca as ke ri ted bir ler den me det uman lar, baş -

ta Or ta do ğu ol mak üze re dün ya nın çe şit li böl ge le rin de ye ni sa -

vaş lar plan la yan lar tüm bu in sa ni tra je di yi bir kez da ha ha tır la -

ma lı ve bu teh li ke li plan la rın dan vaz geç me li dir ler. 
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TERÖRÜN KÖKENİ DARWİNİZM'DİR

Darwinizm'in çatışmayı, barbarlığı, savaşı teşviki, yukarıda yü-

zeysel olarak değindiğimizden çok daha ciddi boyutlardadır.

Darwinist felsefenin insanlara kan, acı ve gözyaşından başka bir

şey getirmediği ise ortadadır. Darwinist mantıklarla eğitilen insan-

ların, birbirlerine adeta hayvan muamelesi yapmayı, hatta birbirle-

rini öldürmeyi son derece olağan karşılayan zalimane fikirlerle be-

yinleri yıkanmıştır. 20. yüzyılda insanlığı felaketlere sürükleyen çe-

şitli şiddet yanlısı ideolojiler, Darwinizm'e dayanarak “kendinden

olmayanla çatışmayı veya savaşmayı” desteklemişler, hatta en

önemli yöntemleri olarak benimsemişlerdir. Darwinizm'in insanların

bilinçaltına aşıladığı "insan, çatışan hayvandır" yalanının son de-

rece etkili olduğunu günümüzdeki ürkütücü terör olaylarında da gör-

mek mümkündür. Bu kişileri terörün ve şiddetin sözde doğru oldu-

ğuna inandıran şey, "bu dünyada güçlüler ayakta kalır", "büyük
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balık küçük balığı yutar", "savaşmak erdemdir", "insan savaşarak

yücelir" gibi temeli Darwinizm'e dayanan tehlikeli sloganlardır.

Aslında Darwinizm kaldırıldığında, geriye "çatışmacı" bir felsefe de

kalmamaktadır.

Yer yü zün de ki in san la rın bü yük bö lü mü nün inan dı ğı üç İla hi din

de (Hı ris ti yan lık, Ya hu di lik ve İs lam) ça tış ma cı lı ğa kar şı dır. De tay la -

rı nı ile ri ki bö lüm ler de gö re ce ği miz gi bi, her üç din de, yer yü zün de

ba rış ve hu zur sağ lan ma sı nı amaç la mak ta, ma sum in san la rın öl dü -

rül me si ne, zu lüm ve iş ken ce gör me si ne kar şı çık mak ta dır. Ça tış ma yı

ve şid de ti, Al lah'ın in san lar için be lir le miş ol du ğu ah la ka ay kı rı olan,

anor mal ve is ten me yen kav ram lar ola rak ka bul et mek te dir. Oy sa

Dar wi nizm, ça tış ma yı ve şid de ti, mut la ka var ol ma sı ge re ken, do ğal,

doğ ru ve meş ru kav ram lar ola rak gör mek te ve gös ter mek te dir. Do la -

yı sıy la dün ya mı zı sa ran te rör be la sı nın kö ke ni, her han gi bir İla hi din -

de de ğil, din siz lik te, din siz li ğin ça ğı mız da ki ta nım la rı olan "Dar wi -

nizm" ve "ma ter ya lizm"de giz li dir. Gü nü müz de dün ya nın he men

her ül ke sin de, Dar wi nizm'in tüm okul lar da bi lim sel bir ger çek miş gi -

bi oku tul du ğu dü şü nü lür se, ye ni te rö rist genç le rin ye tiş me si de ka çı -

nıl maz ola cak tır. Bu ba kım dan, söz de rast lan tı lar so nu cun da oluş -

muş, ata la rı hay van lar olan, Al lah'a kar şı so rum lu ol ma yan, ba şı boş

var lık lar ol duk la rı ve an cak sa vaş ve ça tış ma ile üs tün ge le rek ha yat -

ta ka la bi le cek le ri öğ re ti len genç le rin, bu tel kin ler den uzak tu tul ma la -

rı son de re ce el zem dir. Çün kü böy le si ne sap kın fi kir ler le ye ti şen

genç ler, çok ko lay lık la ma sum kü çük ço cuk la rı kat le de cek, her tür lü

vic da na ve ak la ay kı rı ey le mi ya pa bi le cek ka dar za lim le şe bi le cek -

ler dir. Ni te kim son bir yüz yıl dır dün ya yı ka sıp ka vu ran ko mü nist, fa -

şist, ırk çı te rör grup la rı, bu eği tim sis te mi nin ürün le ri dir. 

So nuç ola rak çö züm, te rö rün asıl kay na ğı olan Dar wi niz m'e

kar şı güç lü bir kül tü rel mü ca de le ver mek ve genç le re Al lah kor ku su -

nu, akıl cı ve vic dan lı dav ran ma yı öğ ret mek tir. Bu nun so nu cu,

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi hu zur lu, gü ven li, af fe di ci, sevgi do-

lu in san la rın oluş tur du ğu top lum lar oluşa cak tır.
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I. ve II. Dün ya Sa vaş la rı çok
bü yük yı kım la ra ne den ol du.
On mil yon lar ca in sa nın ha ya -
tı nı kay bet ti ği sa vaş la rın son -
ra sın da, ya ra la rın sarıl ması

çok uzun süre al dı. 
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Darwinizm'in fikren tam anlamıyla
ortadan kaldırıldığı, Türk İslam

Birliği'nin tesis edildiği bir ortamda
bu acı manzaraların hiçbirine bir

daha rastlanmayacaktır. Kuran ah-
lakının getirdiği sevecenlik, şefkat,
merhamet ve sevgi tüm insanları

kuşatacak, her dinden, her düşün-
ceden insan kardeşçe birarada 

yaşayacaktır.



Öte yan dan Irak Sa va şı'nın ma li ye ti üze ri ne ya pı lan ça lış -

ma lar da, ola yın ay rı bir bo yu tu nu göz ler önü ne ser mek te dir. Bu

araş tır ma lar çok çar pı cı bil gi ler or ta ya koy mak ta, tüm Or ta do -

ğu'yu içi ne ala bi le cek bir sa va şın bü tün dün ya yı sar sa bi le cek ne -

ti ce le ri ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Irak Sa va şı'nın Ma li ye ti ve 
Dü şün dür dük le ri

Irak Sa va şı'nın ön ce sin de ve son ra sın da sa va şın ma li ye ti ile

il gi li özel lik le ABD'de çe şit li is ta tis tik sel ça lış ma lar ya pıl mış tır.

Fark lı ku rum lar ve ki şi ler ta ra fın dan ger çek leş ti ri len bu ça lış ma -

lar, sa va şın Ame ri ka'ya ma li ye ti ni fark lı açı lar dan de ğer len dir -

miş ler dir. Bu ça lış ma lar, sa va şın doğ ru dan et ki le ri dı şın da do -

lay lı et ki le ri nin de önem li ol du ğu nu or ta ya koy muş tur.

Ör ne ğin Ame ri kan Se na to su Dış İliş ki ler Ko mi te si baş ka nı

Se na tör Jo seph Bi den ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma, ma li ye tin 100

mil yar do lar ci va rın da ola ca ğı nı ön gör mek te dir. Se na tör Bi den,

bu ra ka mın ha ri cin de Irak'ın ye ni den in şa sı için de 50 mil yar do -

lar ge re ke ce ği ni ifa de et mek te ve top lam ma li ye ti yak la şık 150

mil yar do lar ola rak be lir le mek te dir. Şu an da sa vaş ABD'nin ga li -

bi ye ti ile so na er miş gö rün mek te dir ve bel ki de ma li yet he sap la -

nan li mit ler içe ri sin de ger çek leş miş tir. An cak bu, sa vaş sı ra sın da

ya şa nan tra je di le rin unu tul ma sı nı sağ la ma ya ca ğı gi bi, bu mik ta -

rın Ame ri kan hal kı nın re fa hı için kul la nıl mak ye ri ne sa vaş için

kul la nıl mış ol ma sı nı da hak lı gös ter me ye cek tir.

Sert lik yan lı sı çev re ler ta ra fın dan bü yük bir ma li yet ola rak

de ğer len di ril me yen 100 mil yar do lar, ABD'nin 0-12 yaş gru bu -

nun eği tim gi der le ri için ayır dı ğı büt çe nin üç, ulus la ra ra sı iliş ki -
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ler büt çe si nin ise dört ka tı dır. Bu mik tar ile Ame ri ka'da si gor ta sı

ol ma yan tüm ço cuk la rın beş yıl bo yun ca bü tün sağ lık gi der le ri -

nin kar şı lan ma sı da müm kün dür. Ame ri kan hal kı nın ya şam

stan dar tı nın da ha da iyi leş ti ril me si için kul la nı la bi le cek bu

pa ra nın, bin ler ce in sa nın ölü mü ne ne den olan bir sa va şa har can -

ma sı el bet te ib ret ve ri ci dir. Ay rı ca, tek rar ha tır lat mak ge re kir ki

bu, en iyi ko şul lar dü şü nü le rek ya pıl mış bir he sap la ma dır. Pek

çok emek li as ke ri yet ki li ve sa vun ma stra te jis ti –sa vaş son ra sın -

da ya şa na cak po tan si yel risk le ri de göz önün de bu lun du ra rak-
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Irak Sa va şı'nın ma li ye ti sa vaş ön ce -
sin de ve son ra sın da çok tar tı şıl dı.
Yukarıda, ün lü stra te ji ku rum la rın -
dan Bro okings Ins ti tu te'un in ter net
si te sin de yer alan, "Sa va şın Eko no -
mik Ma li ye ti" baş lık lı ya zı gö rül -
mek te dir. Sağ da ise The New York Ti mes'da ko nuy la il gi li ya yın la nan "He def
Bağ dat, Ama Ne Pahasına?" baş lık lı yazı yer al mak tadır. 



ma li ye tin şu an ki ha liy le kal ma ya ca ğı nı da ifa de et mek te dir ler. 

Ni te kim Ame ri kan ta ri hin de ya şa nan çe şit li sa vaş lar, sa vaş -

la rın plan la nan dan çok da ha ma li yet li ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Ör ne ğin Lin coln'ün Ha zi ne Ba ka nı, ya pı la cak sa va şın Ku zey'e

240 mil yon do la ra mal o la ca ğı nı plan la mış, an cak sa va şın büt çe ye

yü kü plan la nan dan 13 kat da ha faz la, ya ni 3 mil yar 200 mil yon

do lar ol muş tur. Ben zer bir şe kil de, Vi et nam Sa va şı için 1966 yı lı

büt çe sin de 10 mil yar do lar ay rıl mış ve sa va şın 1967 ya zın da so na

ere ce ği tah min edil miş, ne var ki sa vaş 1973'e ka dar sür müş ve sa -

va şın büt çe ye doğ ru dan et ki si 110-150 mil yar do lar ol muş tur.22

Kı sa sü re de ne ti ce le ne ce ğin den emin olu nan Vi et nam Sa va şı, 47

bin den faz la Ame ri kan as ke ri nin cep he de, 11 bin as ke rin di ğer

ne den ler le öl me si ne, 303 bin as ke rin

de ya ra lan ma sı na ne den ol -

muş tur. 1 mil yon dan faz la
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si vi lin ha ya tı nı kay bet ti ği bu sa vaş ta, 225 bin Vi et nam lı as ker öl -

müş, 570 bin as ker de ya ra lan mış tır.23

Bu ör nek ler, sa va şın gi di şa tın da bek len me yen de ği şik lik ler

ol du ğu za man ma li ye tin kat la na rak bü yü dü ğü nü gös ter mek te -

dir. Ya şa na cak her sa vaş ta iki ta raf için de hem in sa ni hem de

ma li ka yıp la rın da ha da bü yü ye bi le ce ği göz önün de bu lun du ru -

la rak, Irak'ta ki sa va şın ben zer le ri nin bir da ha as la ya şan ma ma sı

he def len me li dir. Unut ma mak ge re kir ki, Ame ri kan yö ne ti mi nin

Or ta do ğu'da sağ la mak is te di ği ba rış çı, ılım lı, de mok ra tik or ta -

mın sa vaş yo lu ile ku rul ma sı müm kün de ğil dir. As ke ri bir ba şa -

rı sağ lan sa bi le, bu yol la, böl ge de ka lı cı hu zur ve gü ven li ğin sağ -

lan ma sı ol duk ça zor ola cak tır. Cep he sa va şı nı ka zan mak, bir böl -

ge yi top lum sal ve si ya si ola rak ha ki mi yet al tı na al mak için ye ter -

li ol ma ya bi lir. Or ta do ğu has sas den ge ler üze ri ne ku ru lu bir böl -
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Türk İslam Birliği, dünya barışının tesis edilmesinde önemli bir adım

olacaktır. Karşılaşılan çeşitli sorunlar bu birlik aracılığıyla, çok kısa bir

süre içerisinde barışçıl yollarla giderilebilecek, tüm anlaşmazlıklar adil

neticeye kavuşturulacaktır.  



ge dir. Ta ri hi tec rü be ler gös ter mek te dir ki, ya -

ban cı güç le rin, bu has sas den ge le ri en adil ve hak -

ka ni yet li şe kil de ko ru ya bil me le ri, böl ge de ki tüm

halk la rın ra zı ola ca ğı bir dü zen kur ma la rı pek ko lay

de ğil dir. Bu nu an cak, böl ge halk la rı ile or tak kül tür ve me -

de ni ye te sa hip bir güç ger çek leş ti re bi lir. Bu da, tüm Müs lü man

ül ke le ri  bir leş ti ren ve İs lam ale mi nin ira de si ni yan sı tan mer ke zi



bir oto ri te ol ma lı dır. Bu oto ri te, yal nız ca Or ta do ğu

ko nu sun da de ğil, Ba tı ile İs lam dün ya sı ara sın da ki

tüm so run la ra çö züm ge ti re bi le cek olan Türk İs lam

Bir li ği'dir. Do la yı sıy la baş ta ABD ol mak üze re Ba tı lı güç -

le rin iz le me si ge re ken stra te ji de, tüm Müs lü man ül ke le ri, ba -

rış se ver, uzlaşmacı ve ya pı cı bir an la yış ta bir leş ti re cek olan

Türk İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sı na des tek ver mek ve bu

bir lik le it ti fak ha lin de ha re ket et mek ol ma lı dır. Böy le ce ABD,

Ba tı'da Fas'a ve Mo ri tan ya'ya; Do ğu'da ise En do nez ya'ya ka -

dar uza nan dev bir coğ raf ya da, ken di siy le di ya log ve iş bir li ği

ku ra bi le ce ği gü ve ni lir bir si ya si bir lik bu la cak tır.

Pek çok Ame ri ka lı stra te jist ve dü şü nür ta ra fın dan da işa -

ret edi len bu ger çek, ün lü eko no mist ve Ya le Üni ver si te si öğ -

re tim gö rev li le rin den Prof. Wil li am Nord ha us ta ra fın dan ha -

zır la nan "The Eco no mic Con se qu en ces of a War With Iraq"

(Irak'la Sa va şın Eko no mik Ne ti ce le ri) baş lık lı ra po run "So nuç

ve Öne ri ler" bö lü mün de, şöy le ifa de edil mek te dir:

Si ya si açı dan da tek ba şı na ha re ket et mek, özel lik le de İs lam ül ke -
le ri nin des te ği ni al ma dan ha re ket et mek, hem ılım lı çev re ler de ra -
hat sız lı ğa ne den ola cak hem de ra di kal ha re ket le re ze min ha zır la -
ya cak tır.... .24 

Sa va şın Per de Ar ka sın da Kim Var? 

Sa va şın tüm olum suz luk la rı nı ve za rar la rı nı göz ler önü ne

se ren bu tab lo ya rağ men, Ame ri ka'nın na sıl olup da böy le bir

sa va şı baş lat tı ğı kuş ku suz üze rin de du rul ma sı ge re ken önem -

li bir nok ta dır. Ço ğu yo rum cu, ikin ci Irak Sa va şı'nın as lın da 11

Ey lül'den de, kit le im ha si lah la rı ile il gi li kuş ku lar dan da çok

da ha ön ce plan lan dı ğı gö rü şün de dir. 
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Savaşlar

İhtilal
1812 sonrası
Meksika Savaşı
İç Savaş

Birlik
Konfederasyon
Toplam

İspanya-Amerika 
Savaşı
1. Dünya Savaşı
2. Dünya Savaşı
Kore Savaşı
Vietnam Savaşı
1. Körfez Savaşı

Nüfus
milyon

3.5
7.6
21.1

26.2

8.1

34.3

74.6

102.8

133.5

151.7

204.9

260.0

Oran
nüfusun 

%'si
5.7%
3.8%
0.4%

10.7%
13.1%
11.1%

0.4%
4.6%

12.2%
3.8%
4.3%
1.1%

Kayıplar

4.435

2.260

1.733

110.070

74.524

184.594

385

53.513

292.131

33.651

47.369

148

Oran

nüfusun 

%'si

0.127%

0.030%

0.008%

0.420%

0.920%

0.538%

0.001%

0.052%

0.219%

0.022%

0.023%

0.000%

Askeri
Personel

bin

200
286
79

2.803

1.064

3.868

307

4.744

16.354

5.764

8.744

2.750

Savaşlar

İhtilal
1812 sonrası
Meksika Savaşı
İç Savaş

Birlik
Konfederasyon
Toplam

İspanya-Amerika 
Savaşı
1. Dünya Savaşı
2. Dünya Savaşı
Kore Savaşı
Vietnam Savaşı
1. Körfez Savaşı

Savaşların
toplam maliyeti

(milyar)

dönemin kuru

0.1
0.09
0.07

3.2

2.0

5.2

0.4

16.8

285.4

54.0

111.0

61.0

Savaşların
toplam maliyeti

(milyar)

2002 ($)

2.2
1.1
1.6

38.1

23.8

62.0

9.6

190.6

2896.3

335.9

494.3

76.1

Kişi
Başına
Gider

2002 ($)

447
120
68

1.357

2.749

1.686

110

2.489

20.388

2.266

2.204

306

Gider

GSMH'nin
yıllık %'si

63
13
3

84

169

104

3

24

130

15

12

1

Yukarıdaki tablolarda, katıldığı büyük savaşların ABD'ye ne kadar can ve mal kaybına
neden olduğu görülmektedir. 

ABD TARİHİNDEKİ SAVAŞLARIN MALİYETLERİ



Bu sa vaş, Or ta do ğu'ya yö ne lik ye ni Ame ri kan stra te ji si nin

bir par ça sı dır. Bu stra te ji yi ge liş ti ren ler, he nüz 1997 yı lın da Ame -

ri ka'nın Sad dam'ı vur ma sı ve ik ti dar dan in dir me si ge rek ti ği ne

ka rar ver miş ler dir. Bu yön de ki ilk işa ret, 1997 yı lın da or ta ya çık -

mış tı. Was hing ton'da ki bir grup stra te jist, İs ra il lo bi si nin tel kin -

le riy le, kur duk la rı PNAC ad lı "think-tank"le Irak'ın iş ga li se nar -

yo su nu sa vun ma ya baş la mış tı. PNAC'in en kay da de ğer isim le ri

ise, son ra dan Ge or ge W. Bush yö ne ti mi nin en et kin isim le ri ha li -

ne ge le cek olan Sa vun ma Ba ka nı Do nald Rums feld ve Baş kan

Yar dım cı sı Dick Che ney idi. Ger çek te ABD ön der li ğin de is tik rar -

lı bir dün ya kur mak gi bi ma kul bir amaç la yo la çık mış ol sa lar da,

İs ra il lo bi si nin et ki siy le, bu ama cın Or ta do ğu'da bir sa vaş ge rek -

tir di ği fik ri ne ka pıl mış lar dı. Oy sa çok yön lü bir de ğer len dir me

yap tık la rın da, bu fik rin cid di bir ya nıl gı ol du ğu nu açık ça gö re bi -

le cek ler dir. Eğer amaç is tik rar kur mak, bir dü zen oluş tur mak ise,

sa va şın hiç bir za man dü zen oluş tu ru cu bir et ki si ol ma ya ca ğı açık -

tır. Tam ter si ne sa vaş, mev cut dü ze ni yer le bir eden, in -

san la ra sü rek li ka yıp ge ti ren bir du rum dur. İs tik ra rın ba -

rı şın ko run ma sıy la sağ la na bi le ce ği ta ri hi bir ger çek tir.  
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Phi la delp hia Da ily News ga ze te sin de Wil li am Bunch im za sıy -

la ya yın la nan "In va ding Iraq Not A New Idea For Bush Cli que :4

Ye ars Be fo re 9/11, Plan Was Set" (Irak'ı İş gal Et mek Bush Eki bi

İçin Ye ni Bir Fi kir De ğil: 11 Ey lül'den 4 Yıl Ön ce Plan Ha zır dı)

ad lı bir ma ka le de, bu ko nu da şu yo ru ma yer ve ril mek te dir:

Ger çek te, Do nald Rums feld, Baş kan Yar dı mı cı sı Dick Che ney ve kü -

çük bir grup mu ha fa za kar ide olog lar Ame ri ka'nın Irak'ı iş ga li ni sa -

vun ma ya he nüz 1997 yı lın da baş la mış lar dı -ya ni 11 Ey lül sal dı rı la -

rın dan 4, Baş kan Bush'un gö re ve baş la ma sın dan 3 yıl ön ce. 

Ken di le ri ne PNAC (Pro ject for the New Ame ri can Cen tury-Ye ni

Ame ri kan Yüz yı lı Pro je si) adı ve ri len bu ga rip ve be lir siz si ya set gru -

bu, Che ney, Rums feld, Rums feld'in ya kın yar dım cı sı Pa ul Wol fo witz

ve Bush'un kar de şi Jeb Bush'u da içe ri yor du. Ve da ha o za man lar bi -

le, Ocak 1998'de, Baş kan Clin ton'ı Irak'ı iş ga le ik na et me ye ça lış mış -

lar dı. Rums feld ta ra fın dan im za la na rak Clin ton'a gön de ri len mek tup,

"Si ze Ame ri ka'nın ve müt te fik le ri nin çı kar la rı nı tüm dün ya da gü ven -

ce al tı na ala cak ye ni bir stra te ji yi açık ça baş lat ma nı zı öne ri yo ruz" di -

ye baş la yan mek tup, "bu stra te ji, en baş ta, Sad dam Hü se yin re ji mi nin

dü şü rül me si ni he def le me li dir" di ye de vam edi yor du.25

Pe ki PNAC üye le ri nin Sad dam'ı dü şür mek ko nu sun da bu

ka dar ıs rar lı ol ma la rı nın ne de ni ney di? Ay nı ma ka le de bu ko nu -

da şun lar ya zı lı dır:

Pet rol, PNAC'in Irak hak kın da ki po li ti ka açık la ma la rın da ar ka plan da

bir yer tut sa da, iti ci güç gi bi gö zük mü yor. Pennsyl va nia Üni ver si te -

si'nden si ya set bi li mi pro fe sö rü ve Or ta do ğu uz ma nı Ian Lus tick,

Bush'un po li ti ka sı nı eleş ti rir ken, pet ro lün sa vaş ta raf la rın ca asıl ola -

rak sa va şın mas ra fı nı kar şı la ma ya yö ne lik bir un sur ola rak gö rül dü -

ğü ne dik kat çe ki yor. PNAC'tan Schmitt ise, "ben Te xas'ta nım ve bil -

di ğim pet rol cü le rin hep si as ke ri bir ope ras yo na kar şı" di yor, "pet rol

pa za rı is tik rar sız lık is te mi yor." Pro fe sör Lus tick'e gö re ise, (sa vaş için)

da ha güç lü ama giz li bir mo ti vas yon kay na ğı, İs ra il ola bi lir. Bush yö -
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ne ti min de ki şa hin le rin, Irak'ta ki bir güç gös te ri si nin, Fi lis tin li le ri İs -

ra il için avan taj lı olan bir ba rış pla nı nı ka bul et me ye ik na ede ce ği ni he -

sap la dık la rı nı söy lü yor.26

Kı sa ca sı ABD'nin Irak'ı vur ma sı pro je si nin asıl mi ma rı, İs ra -

il ve onun ABD'de ki uzan tı la rı dır. ABD'nin Or ta do ğu po li ti ka sı -

nın İs ra il ta ra fın dan çok den ge siz bir bi çim de et ki le ni yor ol ma sı,

bu aşa ma da bir kez da ha or ta ya çık mış tır. ABD'nin ka rar me ka -

niz ma la rı na et ki eden ba zı İs ra il yan lı sı ra di kal Si yo nist ler, Was -

hing ton'ı İs ra il'in Or ta do ğu stra te ji si ne gö re ha re ket et me ye zor -

la mak ta dır. Bu nu da ABD ile İs ra il'in çı kar la rı nın öz deş ol du ğu -

nu id dia ede rek yap mak ta dır lar. Oy sa ABD'nin Or ta do ğu'da ki

çı ka rı, İs ra il'de ki ra di kal Si yo nist zih ni ye ti des tek le mek ve bu

yüz den Arap dün ya sı nı kar şı sı na al mak de ğil, İs ra il'e ba rış ve

ılım lı lık tel kin et mek ve Arap lar ile İs ra il ara sın da adil bir ha kem

ve ara bu lu cu ro lü oy na mak tır. Irak'a sal dı rı pla nı nın ge liş ti ril me -

sin de de, yi ne söz ko nu su İs ra il et ki si ni gör mek müm kün dür. İs ra -
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Her ne ka dar pet rol, Irak Sa va şı'nın ge rek çe le rin den bi ri gi bi gö rün se de, araş -
tır ma cı lar bu sa va şın per de ar ka sın da çok da ha fark lı ger çek ler ol du ğu nu ifa de
et mek te dir ler. 
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Ame ri ka'da sa vaş yan lı sı ki şi le rin İs ra il ile olan bağ lan tı sı Ame ri kan med ya Ame ri ka'da sa vaş yan lı sı ki şi le rin İs ra il ile olan bağ lan tı sı Ame ri kan med ya --
sın da bü yük tar tış ma la ra ne den ol du. Pat rick Buc ha nan'ın "Who se War?"sın da bü yük tar tış ma la ra ne den ol du. Pat rick Buc ha nan'ın "Who se War?"
(Ki min Sa va şı?) baş lık lı ya zı sı med ya da ko nuy la il gi li çı kan ha ber ler de ele(Ki min Sa va şı?) baş lık lı ya zı sı med ya da ko nuy la il gi li çı kan ha ber ler de ele
alı nan bil gi le ri in ce le mek tey di. The New York Ti mes'da ya yın la nan "Is Italı nan bil gi le ri in ce le mek tey di. The New York Ti mes'da ya yın la nan "Is It

Go od for Jews?" (Ya hu di ler İçin İyi mi?) baş lık lı ya zı da ise, İs ra il'in Irak Sa Go od for Jews?" (Ya hu di ler İçin İyi mi?) baş lık lı ya zı da ise, İs ra il'in Irak Sa --
va şı'ndan ne gi bi men fa at le ri ol du ğu ele alın mış tı. Na ti onal Re vi ew'da ya va şı'ndan ne gi bi men fa at le ri ol du ğu ele alın mış tı. Na ti onal Re vi ew'da ya --

yın la nan ve alt ta yer alan iki ma ke le de ise, Yahudilerin hep sini savaş yan lısıyın la nan ve alt ta yer alan iki ma ke le de ise, Yahudilerin hep sini savaş yan lısı
gibi gös ter menin yan lış ol duğuna dik kat çekil mek tey di. gibi gös ter menin yan lış ol duğuna dik kat çekil mek tey di. 



il lo bi si, son ra dan Bush yö ne ti min de et ki li mev ki le re ge le cek olan

ba zı stra te jist le ri, Irak'a kar şı bir sa vaş açıl ma sı ge rek ti ği yö nün de

yan lış yön len dir miş ler dir ve bu da Or ta do ğu'da pek çok ma sum

in sa nın ha ya tı na mal ola cak, ye ni ge ri lim le ri kö rük le ye cek ye ni bir

sa va şın yo lu nu aç mış tır. 

Söz ko nu su sa vaş stra te ji si ni sa vu nan lar, her ne ka dar

"Ame ri kan çı kar la rı"ndan söz et se ler de, as lın da sa vun duk la rı

şey İs ra il'in çı kar la rı dır. Çün kü ger çek te Ame ri ka'nın tüm bir Or -

ta do ğu'yla sa vaş mak, bu böl ge de ki halk la rı ken di ne kar şı kış -

kırt mak gi bi bir stra te ji de çı ka rı ola maz. Ame ri ka'nın, ba zı la rı nın

id dia et ti ği gi bi, "an ti-İs la mi" bir ide olo ji si ve stra te ji si de yok tur.

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi 1990'lar da Sırp vah şe ti ne ma ruz

ka lan Bal kan Müs lü man la rı nın (Bos na lı la rın, Ko so va lı la rın ve

son ola rak da Ma ke don Müs lü man la rı nın) en bü yük des tek çi le -

rin den bi ri Ame ri ka ol muş tur. Ame ri ka'nın Müs lü man kit le ler le

kar şı kar şı ya gel di ği tek coğ raf ya Or ta do ğu'dur ve bu da Ame ri -

ka'nın, bir kı sım yö ne ti ci le ri nin bu ül ke nin dış po li ti ka sın da ina -

nıl maz bir gü ce sa hip olan İs ra il lo bi si nin et ki siy le, İs ra il ta raf lı

ha re ket et me sin den kay nak lan mak ta dır. Bu ki şi le rin bu yön de ki

yan lış yön len dir me le rin et ki sin den kur tu la rak, Or ta do ğu'da ki

du ru mu ön yar gı sız bir şe kil de de ğer len dir me le ri, çok da ha adil

bir yak la şı mın ge liş ti ril me si ne ara cı ola cak tır. 

İş te bu ne den le Ame ri ka'nın 11 Ey lül son ra sın da uy gu la ma ya

ko nan ve tüm İs lam dün ya sı nı dü zen le me ye yö ne lik stra te ji si, İs -

ra il li ra di kal le rin Or ta do ğu pla nı ta ra fın dan olum suz yön de yön -

len di ril mek te dir. İs ra il, için de ya şa dı ğı yok edil me kor ku su ne de -

niy le, ku rul du ğu gün den bu ya na, Or ta do ğu'yu ye ni den dü zen le -

me, ken di si için teh li ke siz ve yön len di ri le bi lir ha le ge tir me ama -

cın da dır. Bu amaç la on yıl lar dır ABD üze rin de ki nü fu zu nu kul -

lan mak ta ve Was hing ton'ın Or ta do ğu si ya se ti ni yön len dir mek te -

dir. 
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Oysa gerçekte Müslümanlarla çatışmak İsrail'in de çıkarı-

na değildir. Hem Musevi ve Hıristiyanların hem de

Müslümanların bu topraklarda, diledikleri gibi ibadet etme ve

yaşama hakkı vardır. Ne var ki İsrail'de etkin olan ateist

Siyonistlerin, izlediği politika yalnızca Müslümanlara zulümle

kalmamakta, Hıristiyanları ve Musevileri de tedirgin etmektedir.

İsrail, tüm Ortadoğu'yla daimi bir savaş içinde olmak yerine, iş-

gal ettiği topraklardan çekilmeyi ve gerçek bir barış yapmayı seç-

se, bu hem kendi vatandaşları hem de tüm Ortadoğu halkları için

çok daha iyi olacaktır. Dolayısıyla Ortadoğu'yu savaşa sürükle-

yen, hatta global bir "medeniyetler çatışması" körüklemek iste-

yen ateist Siyonist zihniyete karşı fikren mücadele etmek,

İsrail'deki 4.5 milyon Musevi vatandaşının da güvenliği için ge-

rekmektedir. 

Unut ma mak ge re kir ki, ate ist Si yo nizm bu top rak lar da ya -

şa yan tüm Ya hu di ol ma yan in san la rı şid det ve te rör yo luy la

yurt la rın dan et me yi ve hat ta ge re kir se kat lia ma uğ rat ma yı he -

def le mek te, din dar Mu se vi le re de çok cid di bas kı lar uy gu la mak -

ta dır. Irk çı, şo ven ve iş gal ci bir ide olo ji dir. An cak, bil gi ek sik li ği

ya da yan lış bil gi len dir me ne de niy le ate ist Si yo nist ide olo ji hem

Mu se vi hem Hı ris ti yan dün ya sın da ba zı kim se le ri et ki le ye bil -

mek te dir. Ra di kal gö rüş le rin et ki si al tın da ka lan la ra, bü yük bir

yan lı şın için de ol duk la rı nın gös te ril me si ve doğ ru yo la da vet

edil me le ri, yer yü zün de ba rı şın ha kim ol ma sı nı is te yen her ke sin

so rum lu lu ğu dur. Bu nun için sa mi mi din dar Ya hu di le rin, vic dan

sa hi bi Hı ris ti yan la rın ve Müs lü man la rın it ti fak ha lin de ha re ket

et me le ri önem li dir. İn san la rın ate ist ve ra di kal Si yo nizm de nen

fa şi zan, Sos yal Dar wi nist, iş gal ci ide olo ji den bir an ön ce kur tu la -

rak ger çe ği gör me le riy le dün ya ba rı şı nın önün de ki bü yük bir en -

gel kal dı rı la cak, şid de te des tek ve ren ler ba rı şın sa vu nu cu su ha li -

ne ge le bi le cek ler dir. 
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Türk İs lam Bir li ği sa de ce ya rım asır dan uzun sü re dir bü yük

acı lar ya şa yan Fi lis tin'in de ğil, İs ra il'in de kur tu lu şu ola cak tır. İn -

şa et ti ği dev du var lar la as lın da ken di si ni hap se den İs ra il, Türk

İs lam Bir li ği'nin ada le ti, ba rış se ver li ği, se ve cen li ğiy le içi ne düş -

tü ğü aç maz dan çı ka cak, tüm böl ge ye hu zur ve gü ven lik ge le cek -

tir. Bu top rak lar Os man lı yö ne ti min de yak la şık 400 yıl bo yun ca

kar deş li ğin ve dost lu ğun me ka nı ol muş tur. Mu se vi ler, Hı ris ti -

yan lar, Müs lü man lar kar deş çe bi ra ra da ya şa mış lar, di le dik le ri

gi bi iba det le ri ni ye ri ne ge tir miş ler, is te dik le ri yer de yer leş miş ler,

öz gür ce ti ca ret yap mış lar, gü ven lik için de ha yat la rı nı de vam et -

tir miş ler dir. Geç miş te ya şa nan bu gü zel li ğin gü nü müz de faz la -

sıy la ya şan ma sı yo lu ise Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı dır. 
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Filis tin, Ya hu di le rin, Hı ris ti yan la rın ve Müs lü man la rın ba rış için de  bi ra ra da ya -
şa ya bi le cek le ri bir top rak ol ma lı dır. Müs lü man ida re sin de ki Fi lis tin'de asır lar bo -

yun ca sağ la nan hu zur or ta mının bugün de yeniden in şa edil mesi müm kün dür. 



ADNAN OKTAR'IN TASCA
(Türk Arap Bilim, Kültür ve Sanat

Derneği) RÖPORTAJI, 
21 KASIM 2008

AD NAN OK TAR: Türk İs lam Bir li ği za ten ulus la ra ra sı dır.

Ama kar deş ler ara sı di ye lim. Kar deş ler ara sı bir ça lış ma. Ta -

bi i ki, Türk dev let le ri nin hep si ne ulaş ma ya ça lı şı yo ruz. İs lam

ül ke le ri nin hep si ne ulaş ma ya ça lı şı yo ruz,ama Hı ris ti yan lar da

Mu se vi ler de Al lah'ın bi ze ema ne ti dir. Ben on la ra kar şı de rin

bir şef kat, de rin bir sev gi ve ko ru ma his le ri içe ri sin de yim.

Onun için ben Türk İs lam Bir li ği içe ri sin de özel lik le Er me nis -

tan'ın bu lun ma sı nı is ti yo rum. Özel lik le İs ra il'in bu lun ma sı -

nı is ti yo rum. Ki gör sün ler, ken di le ri ne gös te ri le cek

sev gi yi, il gi yi, ala ka yı, des te ği, yar -

dı mı ve ne ka dar hür ri yet için de

ola cak la rı nı, ne ka dar dos ta ne

ve se ve cen dav ra nı la ca ğı nı

gör sün ler şek lin de bir is te -

ğim var in şa Al lah. Çün kü

me se la Mu se vi ler, Hz.

Mu sa (as)'a ba kın
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kaç bin yıl dan be ri

bir sa da kat gös te ri yor -

lar. Bu çok gü zel bir şey. Me se la Hı -

ris ti yan lar, Hz. İsa (as)'ya 2000 yıl -

dan be ri sa da kat gös te ri yor lar. Bu çok

gü zel bir şey. Ama bil mi yor lar. Fet ret dev -

ri gi bi bir de vir de yiz. Fark et me miş ola bi lir -

ler. Ku ran'ı an la ma mış ola bi lir ler. Ku ran'ın aley -

hin de on la rı çok kış kır tı yor lar. Ama an la dık ça, öğ -

ren dik çe bir çok şe yi fark et me ye baş la dı lar. Me se la tes -

lis inan cı nın yer siz li ği ni an la ma ya baş la dı lar. Me se la Mu se -

vi ler, ahi ret inan cı nın öne mi ni da ha iyi kav ra ma ya baş la dı -

lar. Tev rat'ta var, fa kat çı kart mış lar. Bu na rağ men Tev rat'ta

gö rü lü yor ahi ret inan cı. Bu nu, Ku ran'ın et ki siy le güç len dir -

me ye baş la dı lar. Bu in san la ra Ku ran, İs lam an la tıl dık ça, hiç

ol maz sa şirk olan ve yan lış olan yön le ri ni dü zel ti yor lar. Ya -

ni bu da çok bü yük bir ba şa rı dır, bir ni met tir ve  gü zel lik tir.

Ce nâb-ı Al lah di yor ya ayet te, şey tan dan Al lah'a sı ğı nı rım,

“Ge lin or tak bir ke li me ye ge le lim. Al lah'ın bir li ği ne…” Bu na

da vet edi yo ruz ve on lar da biz le rin kar deş le ri dir. On lar da

es ki İs lam di ni dir, tah rif ol muş tur, ama es ki İs lam di ni dir ve

Ehl-i Ki tap'tır on lar. Do la yı sı ile en az Müs lü man lar

ka dar sev gi ye, say gı ya, ko run ma ya, hak kı olan

in san lar dır. Do la yı sı ile on lar da hu zur ve

gü ven lik için de ola cak lar dır. 
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Gerek İs ra il'de ge rek ABD'de, Ya hu di le rin Müs lü man lar la bi ra ra da ba rış için de ya şa ya -
bi le ce ği ni ve bu ba rı şın sağ lan ma sı için her iki ta ra fın da öz ve ri de bu lun ma sı ge rek ti ği ni
sa vu nan çok faz la sa yı da Ya hu di var dır. Ba rış yan lı sı Ya hu di ler, İs ra il'in Fi lis tin hal kı na

kar şı uy gu la dı ğı zu lüm po li ti ka sı nı şid det le eleş tir dik le ri gi bi, Irak Sa va şı'na da kar şı çık -
mış lar dır. ABD'de fa ali yet gös te ren Tik kun isim li Ya hu di or ga ni zas yo nun si te sin de yer

alan ma ka le de, ön le yi ci sal dı rı kav ra mı nın yan lış lık la rı or ta ya ko nul mak ta dır. Sağ üst te,
Tel Aviv'de Ya hu di ve Arap la rın or tak ka tı lı mlarıyla ger çek leş ti ri len sa vaş kar şı tı gös te ri
ile il gi li bir ha ber yer al mak ta dır. "Ya hu di ler Ne den Irak Sa va şı'na Kar şı Ol ma lı dır lar?"

(Why Jews Sho uld Op po se War on Iraq) baş lık lı, Ha ham Art hur Was kow ta ra fın dan ya -
zı lan ma ka le de ise, Ya hu di di ninin gerçekte her tür lü zul me ve sal dır gan lı ğa kar şı ol du -

ğu vur gulan mak tadır. 
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Yeni Şafak Gazetesi, 1.4.2003



Ya hu di Din Adam la rı nın Baş lat tı ğı 
Ba rış İçin Oruç Çağ rı sı

Irak kri zi nin baş lan gı cın dan iti ba ren, dün ya nın fark lı böl ge le -

rin den din adam la rı ba rış için çe şit li gi ri şim ler de bu lun du lar.

Bun lar dan bi ri de, Sha lom ad lı Ya hu di ba rış ör gü tü nün yö ne ti ci -

le rin den Ha ham Was kow'un baş lat tı ğı, "Ba rış için Oruç" çağ rı -

sıy dı. Dün ya nın çe şit li ül ke le rin den fark lı mez hep le re ve inanç -

la ra men sup on lar ca din ada mı nın bu çağ rı ya ka tıl ma sıy la, üç

İla hi di nin men sup la rı nın da as lın da sa va şa kar şı ol duk la rı bir

kez da ha gös te ril miş ol du. Çağ rı da, kı sa ca şu nok ta lar üze rin de

du rul mak tay dı:

Ame ri ka lı la ra, ger çek ba rı şı ara mak ve dua et mek için oruç tut mak çağ -
rı sın da bu lu nu yo ruz. Bi ze ba rı şı ve ada le ti em re den, ba ğış la yan Al lah'ın
adıy la... Al lah bi ze ba rı şı ara ma mı zı ve ba rış için ça lış ma mı zı em re der. Bü -
yük bir en di şe ile gö rü yo ruz ki, ne Irak hü kü me ti ne de Ame ri kan yö ne ti -
mi Al lah'ın bu em ri ni ana he def ola rak gör me mek te dir ler... Al lah bi ze,
kom şu la rı mı zı sev me mi zi, ya ban cı la ra iyi dav ran ma mı zı ve ken di mi ze ya -
pıl ma sı nı is te me di ği miz bir  şe yi baş ka sı na da yap ma ma mı zı em re der....
Al lah biz den, aç la rı do yur ma mı zı, ev siz le re ev bul ma mı zı, fa kir le ri giy dir -
me mi zi, dün ya yı gü zel leş tir me mi zi, ruh la rı mı zı ve zi hin le ri mi zi öz gür leş -
tir me mi zi is ter... Al lah bi ze ha re ke te geç me den ön ce dü şün me mi zi ve dua
et me mi zi em re der. Ye ter li de lil ler ve açık ka nıt lar bu lun ma dan baş la yan bu
sa va şın baş ka la rı na de ğil, ken di ai le le ri mi ze de ölüm ge ti re ce ği ni üzün tüy -
le gö rü yo ruz. Bu sa vaş, inanç la rı mız ve ge le nek le ri miz ta ra fın dan kut sal
ka bul edi len pek çok me ka nın bu lun du ğu bu böl ge yi ya kıp yı ka cak tır. Bu

bü yük teh li ke anın da, Al lah'a yö ne li yo ruz... 
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Ha ham Was kow

Üstte Shalom grubu tarafından hazırlanan ve samimi olarak iman eden Yahudilerin
neden savaşa karşı olmaları gerektiğini açıklayan ilan görülmektedir. İlanın başlığı:

Yahudiler "Hayır" diyor... Neden?
Altta ise, "Barış için Oruç" çağrısının metni yer almaktadır. 
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Sad dam Hü se yin'in Darwinist İde olo ji si

Irak Sa va şı'nın ilk gü nün den iti ba ren ana he de fi Sad dam

Hü se yin'i ik ti dar dan in dir mek ola rak açık lan mış tır. Kuş ku suz

her ne ge rek çe ile olur sa ol sun me se le nin sa vaş yo luy la hal le -

dil mek is ten me si yan lış tır. Ni te kim sa vaş bo yun ca ya şa nan can

ka yıp la rı, sa va şın hiç baş la ma mış ol ma sı ge re ken kö tü bir se -

çim ol du ğu nu gös ter mek te dir. An cak öte yan dan, Sad dam Hü -

se yin'in de Irak'a ve böl ge ye za rar ve ren ve ik ti dar dan in me si

ge re ken bir dik ta tör ol du ğu ger çe ği ni gör mek ge re kir.

Sad dam Hü se yin, 1960'lı yıl lar da Arap dün ya sı nı sar mış

olan "Arap sos ya liz mi" akı mı nın yan lış yo la sü rük le di ği pek

çok in san dan bi ri dir. Arap sos ya liz mi, aşı rı bir mil li yet çi lik ve

fa na tik bir üçün cü dün ya sol cu lu ğu nu bir leş ti ren ve esas ola rak

da Sov yet ler Bir li ği'nden des tek gö ren bir ha re ket ti. Sov yet ler

Bir li ği'nin Sta li nist re ji mi ve öğ re ti si, Arap sos ya list le ri nin de

dün ya gö rü şü ne dam ga vur du. Bu ne den le sal dır gan, bas kı cı

ve sa vaş çı bir si ya set ge liş tir di ler. Sad dam, bu yan lış ide olo ji -

nin Irak'ta ki tem sil ci si olan Ba as Par ti si'nin ön de ge len bir mi li -

ta nıy dı.  Genç lik yıl la rın da ör güt le di ği Ci haz Ha nin ad lı te rör

çe te si ara cı lı ğıy la Ba as kar şı tı si ya si grup ve ki şi le re kar şı çe şit -

li su ikast ler dü zen le di. Ba as'ın 1963'te ki ilk dar be sin den son ra,

Sad dam'ın yö ne ti min de bir "sor gu mer ke zi" ku rul muş ve bu ra -

da pek çok in sa na kor kunç iş ken ce ler ya pıl mış tı. Sad dam'ın ye -

ni "iş ken ce yön tem le ri" ge liş tir di ği bi li ni yor du. 

İnan dı ğı Sta li nist ide olo ji nin et ki siy le acı ma sız bir ki şi lik

ge liş ti ren Sad dam Hü se yin, ik ti da rı bo yun ca da acı ma sız yön -

tem ler kul lan dı. 1980'de İran'ı iş gal ede rek 8 yıl sü re cek çok

kan lı bir sa vaş baş lat tı. 10 yıl son ra bu kez Ku veyt'i iş gal et ti.
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Sad dam Hü se yin, 1960'lı yıl lar da
Arap dün ya sı nı sar mış olan "Arap
sos ya liz mi" akı mı nın yan lış bir yo -
la sü rük le di ği pek çok in san dan bi -

ri dir. 



Ül ke için de de ken di si ne mu ha lif ola rak gör dü ğü ki şi ve grup -

la ra kar şı vah şet uy gu la dı. 1988 yı lın da Ku zey Irak'ta ki Ha lep -

çe kö yü ne kar şı kim ya sal si lah lar la dü zen le di ği ve 5 bin ma -

sum in sa nın fe ci şe kil de ölü müy le so nuç la nan sal dı rı, Sad dam

re ji mi nin in san lık suç la rın dan bi riy di.

Tüm bun lar, Sad dam'ın Irak'a li der lik ya pa bi le cek va sıf ta

bir in san ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Bir li der den bek le nen,

ken di hal kı na hu zur, gü ven lik, mut lu luk ve re fah sağ la ma sı,

kom şu la rı na ve dün ya ya da is tik rar ve ba rış ge tir me si dir. 

Bu gün ar tık Sad dam ik ti dar dan dev ril miş tir, an cak sa vaş

son ra sın da ki bu sü reç te iz le ne cek stra te ji ler de bü yük önem

ta şı mak ta dır. Or ta do ğu'da ka lı cı ba rı şın in şa edil me si için ge -

rek li çö züm, Sad dam'ı bir tür ca na var ola rak gös ter mek de ğil,

onu şid det ve acı ma sız lı ğa yö nel ten ide olo ji yi ve şart la rı çö -

züm le mek ve bun la rın dü zel til me si için ça ba gös ter mek tir.

Sad dam'ı kan lı bir dik ta tör ya pan, sa vun du ğu ra di kal Ba as

ide olo ji si ve her tür lü so ru nun güç le ve hat ta kan la çö zül me -

si ge rek ti ği ni var sa yan fa şi zan kül tür dür. Bu ide olo ji nin ve

bu kül tü rün Arap dün ya sın dan te miz len me si, bu nun ye ri ne

İs lam ah la kı nın ge rek tir di ği gi bi mer ha met li, sev gi do lu, in -

san cıl, me de ni bi rey ler ve kit le ler ye tiş me si için çok kap sam -

lı bir eği tim ve ay dın lan ma po li ti ka sı yü rü tül me li dir. Ku ran

ah la kı nın tam an la mıy la ya şan dı ğı bir top lum da, bu tarz so -

run lar la hiç bir za man kar şı la şıl ma ya cak tır. 

Ay rı ca unut ma mak ge re kir ki, söz ko nu su ça tış ma cı ide -

olo ji ve kül tür, sa de ce Bağ dat'ta de ğil, dün ya nın da ha baş ka

pek çok ye rin de, hat ta ki mi za man söz de din adı na or ta ya çık -

mak ta dır. Bu nun çö zü mü ise, ger çek din ah la kı nın in san la ra

et ki li bir bi çim de an la tıl ma sı dır.
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Radi kal Ba as ide olo ji si, Sad -
dam'ın ken di va tan daş la rı na
da hi son de re ce za lim bir po -
li ti ka iz le me si ne ne den ol muş -
tur. An cak bu ide olo ji nin yı kı -
cı et ki le ri nin or ta dan ta ma -
men kal dı rıl ma sı için
asıl üze rin de du rul -
ma sı ge re ken, söz
ko nu su ide -
olo ji nin
tel kin lerine
kar şı yürütülecek olan
kül türel mücadeledir. 



Dü zen ve İs tik rar Türk İs lam Bir li ği ile Sağ la nır

Irak Savaşı'nın Ortadoğu'da çok geniş çaplı ve uzun süreli

bir istikrarsızlığa neden olma ihtimali oldukça yüksektir.

Görünen odur ki, Irak Savaşı'nın başladığı dönemlerde

Amerikan politikası üzerinde ağırlığı olan bazı çevreler bu sava-

şı Irak'la sınırlı tutmayıp, tüm Ortadoğu'yu ve hatta Kafkasya ve

Güneydoğu Asya'yı içine alan coğrafyayı gerekirse savaşarak,

yeniden yapılandırmayı hedeflemişlerdir. DöneminAmerikan

üst düzey yönetiminde yer alan ba zı isim le rin, "Ame ri ka'nın ge -

re kir se 40-50 ül ke ye kar şı ha re ke te ge çe bi le ce ği ni" ifa de et me le ri

bu çev re le rin plan la rı nı bir kez da ha or ta ya koy mak ta dır.27

PNAC'nin ku ru cu la rın dan Wil li am Kris tol'ün "Ame ri kan hal kı nın

sa vaş ma ya ha zır ol ma sı her za man iyi ye işa ret tir"28 sö zü de bu an la -

yı şın bir baş ka ör ne ği dir. Tüm bun lar, bel ki de söz ko nu su pla nı

ya pan la rın da hi so nu nu gör me ye "ömür le ri nin yet me ye ce ği" sü -

rek li bir sa vaş ha li de mek tir. 

Dün ya yı çok bü yük acı la rın ve yı kı mın içi ne ite cek bu sa vaş

ha li, ulus la ra ra sı dü ze nin ve ya pı nın sar sıl ma sı na se bep ola cak,

den ge le ri alt üst ede cek, sa de ce böl ge in san la rı nı de ğil tüm in -

san lı ğı de rin den et ki le ye cek tir. Da ha ön ce de vur gu la dı ğı mız gi -

bi, ABD ve di ğer tüm dün ya ül ke le ri ulu sal men fa at le ri ni en ile -

ri dü zey de ko ru ma hak kı na sa hip tir ler. Bu on la ra, gü ven lik le ri ni

teh li ke ye ata bi le cek du rum la ra kar şı ted bir al ma la rı hak kı nı da

ta nır. An cak tüm ül ke ler gi bi, dün ya nın ye ga ne sü per  gü cü ko -

nu mun da ki ABD'nin de bu hak kı, kü re sel den ge le ri ve dün ya ba -

rı şı nı göz önün de bu lun du ra rak kul lan ma sı ge re kir. Ül ke le rin

ulu sal gü ven lik stra te ji le ri nin, ulus la ra ra sı ka nun lar la uyum lu

ol ma sı, key fi uy gu la ma la rın en gel len me si açı sın dan önem ta şı -

mak ta dır. Ay rı ca te rö rizm gi bi, tüm dün ya gü ven li ği ni teh li ke ye

atan teh dit ler söz ko nu su ol du ğun da, çok ta raf lı iş bir lik le ri nin

güç len di ril me si ve ulus la ra ra sı it ti fa kın sağ lan ma sı, ba şa rı ora nı -
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ABD yö ne ti mi için de sert lik yan lı sı olan ba zı çev re ler, Or ta do ğu'da dü zen veABD yö ne ti mi için de sert lik yan lı sı olan ba zı çev re ler, Or ta do ğu'da dü zen ve
is tik ra rı sa va şa rak sağ la ma yı he def le mek te dir ler. Bu na gö re sa va şı bir di ğeris tik ra rı sa va şa rak sağ la ma yı he def le mek te dir ler. Bu na gö re sa va şı bir di ğer

sa vaş iz le ye cek, söz ko nu su is tik rar sağ la ma he de fi ol duk ça ge niş bir coğ raf sa vaş iz le ye cek, söz ko nu su is tik rar sağ la ma he de fi ol duk ça ge niş bir coğ raf --
ya yı sa va şın içi ne sü rük le ye cek tir. Oy sa İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sı, böy leya yı sa va şın içi ne sü rük le ye cek tir. Oy sa İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sı, böy le
bir sa vaş ha li ne ge rek bırak tır mayacak, kalıcı düzen an cak bu bir lik sayesin bir sa vaş ha li ne ge rek bırak tır mayacak, kalıcı düzen an cak bu bir lik sayesin --

de tesis edilecek tir.de tesis edilecek tir.

Tercüman Gazetesi, 4.4.2003

Star Gazetesi, 29.4.2003
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nı ar tı ra cak tır. İz le ne cek yol, şid de tin şid det le bas tı rıl ma ya ça lı -

şıl ma sı de ğil, ılım lı ve de mok ra tik güç le rin des tek le ne rek ge ri li -

min azal tıl ma sı ve ça tış ma la rın çö zül me si ol ma lı dır. Unut ma -

mak ge re kir ki, 21. yüz yı lın, tüm mil let le rin re fa hı nın ve gü ven -

li ği nin sağ lan dı ğı bir yüz yıl ol ma sı için, sü rek li sa va şa rak "güç lü

ola nın hak lı ve ege men ol du ğu" bir dün ya kur mak he de fin den

vaz ge çil me si ge rek li dir. 

Zen gin ye r al tı kay nak la rın dan tüm mil let le rin eşit ola rak

ya rar lan ma sı, dün ya ba rı şı nı teh dit eden un sur la rın or ta dan kal -

dı rıl ma sı, eko no mik is tik ra rın sağ lan ma sı, de mok ra tik re jim le rin

güç len me si, in san hak la rı ih lal le ri nin en gel len me si, dik ta tör le rin

ve ti ran la rın zu lüm le ri ne son ve ril me si, ya şam ka li te si nin art ma -

sı yal nız ca ABD'nin ve Ba tı lı güç le rin de ğil, ay nı za man da tüm

Müs lü man la rın da ta le bi dir. Ba zı stra te jist ler ta ra fın dan sa vu nu -

lan ve Müs lü man la rı he def gös te ren yak la şım lar, tüm İs lam dün -

ya sı na kar şı bir cep he oluş tur mak an la mı nı ta şır ki, bu da hem

çok yer siz hem de çok teh li ke li bir yak la şım dır. Gü nü müz de di -

ni yan lış yo rum la yan, ba zı hu ra fe ve ba tıl ina nış la rın et ki siy le

ger çek din ah la kın dan ta ma men uzak la şıp ra di kal bir ta vır içe ri -

sin de olan lar yal nız ca İs lam dün ya sı için de de ğil, Hı ris ti yan ve

Ya hu di ale mi için de de yer al mak ta ve dün ya ba rı şı na bü yük za -

rar ver mek te dir ler. Bu za ra rın gi de ril me si, ra di kal her tür lü akı -

mın önü nün ke sil me si, iti dal li, ba rış se ver, me de ni ve sa mi mi

din dar in san la rın it ti fa kı ile müm kün dür. Böy le ce sa va şı tek çö -

züm gi bi su nan, gü ven li ğin an cak sa va şa rak sağ la na ca ğı ya nıl gı -

sı na ka pıl an la rın tel kin le ri et ki siz leş ti ri le cek, da ha çok kan ve

göz ya şı ak ma sı  ve da ha faz la mad di kay ba ne den ola cak gi ri şim -

ler en gel le ne cek tir. 
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Bu it ti fa kın sağ la na bil me si için Ba tı lı la rın,

tüm ön  yar gı la rı nı bir ya na bı ra ka rak, İs lam dün -

ya sı nı da ha ya kın dan ta nı yıp an la ma sı, Müs lü -

man la rın da bir lik oluş tu rup İs lam dün ya sı nın kal -

kın ma sı na yö ne lik or tak po li ti ka lar ge liş tir me ye

baş la ma la rı ge rek mek te dir. Her iki ta raf ta dü zen le -

ne cek kül tür ve eği tim prog ram la rı ile kar şı lık lı

yan lış an la ma lar gi de ri le bi lir. Ra di ka lizm asıl ola -

rak ce ha let ten kay nak la nan bir so run dur. Bu eği -

tim prog ram la rı ile Ba tı dün ya sı nın İs lam'ı doğ ru

ta nı ma la rı sağ la nır ken, İs lam dün ya sın da yer le şik

olan ba zı ba tıl inanç la r ve hu ra fe le r or ta dan kal dı -

rı la cak, bu nun so nu cun da kar şı lık lı şefkat ve an la -

yış esas ola cak tır. Şefkat, ba rı şın ve gü ven li ğin te -

mel düş ma nı olan kin, öf ke ve nef re ti or ta dan kal -

dı ra cak, ba rış için de bi ra ra da ya şa ma kül tü rü nün

in şa edil me si ni sağ la ya cak tır. Bu sa ye de, me de ni -

yet ler ara sı bir ça tış ma ön gö ren le rin id di ala rı nın

tam ter si ne, me de ni yet ler ara sı ba rış ya şa na cak,

kül tü rel pay la şım ve et ki le şim ler top lum sal iler le -

me ye ara cı ola cak tır. 

Ta rih te; Yu nan lı la rın Ba bil li ler den, Fe ni ke li le -

rin Mı sır lı lar dan, Arap la rın Yu nan lı lar dan, Pers le -

rin Or ta As ya lı lar dan, Bi zans lı la rın Arap lar dan,

Ba tı Av ru pa lı la rın da Arap lar ve Bi zans lı lar dan et -

ki le ne rek iler le dik le ri gi bi, gü nü müz de de me de ni -

yet ler ara sın da uzlaşı te me lin de ku ru la cak iliş ki ler
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kül tü rel zen gin lik ve iler le me sağ la ya cak tır. 

Bu gün, bu şefkat kül tü rü nün ge liş me si ne Ba -

tı'da ih ti yaç du yul du ğu ka dar İs lam dün ya sın da

da ih ti yaç du yul du ğu gö rül mek te dir. Za man za -

man ba zı Müs lü man lar, Ku ran ah la kı na ve Pey -

gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ne ta ma men ay kı rı ol -

ma sı na rağ men, di ğer din ler den ve mil let ler den

in san la ra kö tü dav ran ma yı ön gö ren bağ naz bir

an la yı şın et ki sin de kal mak ta dır lar. Oy sa baş ta

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in dö ne mi ol mak üze -

re ta rih bo yun ca İs lam top lum la rı, ada let ve şefka-

tin mer ke zi ol muş lar dır. Geç ti ği miz 1400 yı lın ta ri -

hi, di ğer ül ke ler de zu lüm gö ren Hı ris ti yan ve Ya -

hu di le rin, Müs lü man la rın ko ru ma sı na ve mer ha -

me ti ne sı ğın ma la rı nın ör nek le ri ile do lu dur. Bu

ger çek le ri göz önün de bu lun du ra rak, ba rı şa en

çok ih ti yaç du yu lan bu dö nem de Müs lü man la rın,

Ku ran'da em re di len ah la kı ve kut lu Pey gam be ri -

miz Hz. Mu ham med (sav)'in ha ya tı nı te mel ala rak

tüm dün ya ya ör nek bir mo del ge liş tir me le ri ge -

rek mek te dir. Bu mo del, İs lam coğ raf ya sı na is tik -

rar ve de mok ra si ge tir mek id di asın da olan dış

güç le rin, böy le bir id dia da bu lun ma la rı na ge rek

bı rak tır ma ya cak, İs lam dün ya sı nı ken di özün de ki

de ğer ler le dü zen le yip ge liş ti re cek tir. Bu nun ön cü -

sü ise, ku ru la cak Türk İs lam Bir li ği ola cak tır.  
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SA YIN AD NAN OK TAR'IN
THE GULF TO DAY RÖ POR TA JI,

2 KA SIM 2008

Ad nan Ok tar: Mu se vi ler, pey gam ber so yu dur, bi zim

ken di pey gam ber le ri mi zin to run la rı dır. Ve Hz. Mu sa'nın

şe ri a tı na ta bi olan in san lar dır ve o şe ri a tı, ya ni o di ni şu

ana ka dar ya şa ya rak de vam et miş ler dir. Do la yı sıy la,

pey gam ber so yun dan olan bu ter te miz in san la -

rı dev let siz bı rak mak, mil let siz ha le ge tir me -

ye kalk mak, top rak la rın dan sü rüp çı kart -

ma ya kalk mak, on la ra ya şa ma hak kı

ver me mek hiç akıl cı ve vic dan lı bir

ta vır de ğil. Müs lü man şef kat li dir,

mer ha met li dir, sev gi do lu dur. Ta -

bi ki, on lar da bi zim kar de şi -

miz dir, ya şam hak la rı var dır.

Bi rin ci sı nıf in san lar dır, o böl -

ge de is te dik le ri gi bi ya şar lar,

ti ca ret ya par lar, sa nat la uğ ra -

şır lar, bi lim le uğ ra şır lar. Ya -

ni, ni çin on lar ora dan sü -

rü lüp çı ka rıl sın ve ne den

hu zur suz ya şa sın lar

ve ya hut hu zur -
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lu ya şam hak la rı el le rin den alın sın?

Bu nu, ma kul hiç bir in san ka bul et mez, ben de

ka bul et mi yo rum. Ta bi i ki hu zur için de mut lu luk için -

de ya şa ya cak lar dır, ha yat ga ran ti le ri ola cak tır. Türk

İs lam Bir li ği içe ri sin de be re ket ve bol luk için de ya şa ya -

cak lar dır. Ku ran'ın hük mü or ta da, Pey gam be ri miz (sav)'in

sün ne ti, uy gu la ma la rı or ta da. Pey gam be ri miz (sav) za ma -

nın da Ehl-i Ki tap son de re ce ra hat ya şı yor du, Ben-i İs ra il

son de re ce ra hat ya şı yor du. O za man Ku düs'te de on lar

ya şı yor lar dı, İs ra il böl ge sin de ya şı yor lar dı. Mut lu luk ve

be re ket için dey di ler, Pey gam be ri miz (sav) on la ra kar şı

çok şef kat li ve se ve cen dav ra nı yor du.Mu se vi ler den kız alı -

na bi lir, ev le ni le bi lir, on la rın kes ti ği ye nir, sof ra la rın da otu -

ru lur, ev le ri ne gi di lir, dost olu nur, ar ka daş olu nur bu Pey -

gam be ri miz (sav) za ma nın da olan bir uy gu la ma ve bir

sün net tir. Bu Hı ris ti yan lar için  de ay nı şe kil de dir, Pey gam -

be ri miz (sav)'in ha nım la rın dan bir ta ne si bi li yor su nuz Hı -

ris ti yan dı. Ki, bi zim an ne miz dir, ya ni say gıy la sev giy le

an dı ğı mız mü ba rek bir in san dır. Bu nu, bir tek Mu se vi lik

için söy le mi yo rum. Ay nı za man da Hı ris ti yan lar da öy le,

mut lu luk ve hu zur için de ya şa mak hak kı olan, ra hat ya -

şa ma hak kı olan, be re ket ve bol luk için de ya şa ma

hak kı olan ve bu nun se vin ci ni ya şa dık la rı nı gör -

me miz ge re ken in san lar dır.
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Pey gam be ri mi z (sav)'in Ki tap Eh li' ne Tav rı 
Tüm Müs lü man la ra Ör nek Ol ma lı dır

Al lah Ku ran'da Ya hu di le ri ve Hı ris ti yan la rı Ki tap Eh li ola -

rak isim len dir miş ve Müs lü man lar la, Ki tap Eh li ara sın da ki iliş ki -

nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni de tay la rı ile bil dir miş tir. İs la mi ye t'in

do ğu şun dan iti ba ren Müs lü man lar la, Ki tap Eh li ara sın da şefkat

ve an la yış ön plan da ol muş tur. Eh l-i Ki tap, -her ne ka dar ki tap -

la rı ve ba zı ina nış la rı son ra dan tah rif edil miş ol sa da- te me li Yüce

Al lah'ın vah yi ne da ya nan bir çok ah la ki de ğe re, ha ram ve he lal

kav ram la rı na sa hip tir. Ku ran'da Müs lü man lar la Eh l-i Ki tap ara -

sın da say gı lı ve me de ni iliş ki ler ku rul ma sı teş vik edi lir. Ki tap

Eh li 'nin ye me ği Müs lü man la ra, Müs lü man la rın ye me ği de on la -

ra he lal dir; Müs lü man er kek ler Ki tap Eh li'n den ka dın lar la ev le -

ne bi lir ler. (Ma ide Su re si, 5) Bu hü küm ler, Müs lü man lar ile Hı ris -

ti yan ve Ya hu di ler ara sın da sı cak kom şu luk iliş ki le ri ve ak ra ba -

lık bağ la rı te sis edi le bi le ce ği ni, iki ta ra fın bir bir le ri nin ye mek da -

vet le ri ne ica bet ede bi le ce ği ni gös te rir. 

Müs lü man lar için her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da en

gü zel ör nek Pey gam ber Efen di miz (sav)'dir. Hz. Mu ham med

(sav), Ya hu di  ve Hı ris ti yan la ra kar şı her za man son de re ce adil

ve mer ha met li dav ran mış, İla hi din le rin men sup la rı ile Müs lü -

man lar ara sın da sev gi ve uz laş ma ya da ya lı bir or tam oluş tu rul -

ma sı nı is te miş tir. Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de ve son ra sın -

da, Hı ris ti yan ve Ya hu di le rin ken di din le ri ni di le dik le ri şe kil de

ya şa ma la rı na izin ve re cek ve özerk ce ma at ler ola rak var lık la rı nı

de vam et ti re bil me le ri ni sağ la ya cak an laş ma lar ya pıl mış ve gü -

ven ce ler ve ril miş tir. İs la mi yet'in ilk yıl la rın da Mek ke li müş rik le -

rin ezi yet ve bas kı la rı na ma ruz ka lan Müs lü man la rın bir kıs mı,

Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in öğü düy le, Eti yop ya'da ki Hı ris ti -
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yan Kral Ne ca şi'ye sı ğın mış lar dır. Pey gam be ri miz  (sav)'le bir lik -

te Me di ne'ye göç eden mü min ler ise, Me di ne'de ya şa yan Ya hu -

di ler le, son ra dan ge le cek tüm ne sil le re ör nek ola cak bir bi ra ra da

ya şa ma mo de li ge liş tir miş ler dir. İs lam'ın ya yı lış dö ne min de de,

Ara bis tan'da ki Ya hu di ve Hı ris ti yan top lu luk la rı na gös te ri len to -

le rans, Müs lü man la rın Ki tap Eh li'ne kar şı şefkat ve ada le ti nin

önem li bi rer ör ne ği ola rak ta ri he geç miş tir.

Me se la, Hz. Pey gam ber (sav), Hı ris ti yan olan İbn Har ris b.

Ka'b ve din daş la rı na yaz dır dı ğı an laş ma met nin de: "Şark ta ve

Garp ta ya şa yan tüm Hı ris ti yan la rın din le ri, ki li se le ri, can la rı, ırz -

la rı ve mal la rı Al lah'ın, Pey gam be rin ve tüm mü min le rin hi ma -

ye sin de dir. Hı ris ti yan lık di ni üze re ya şa yan lar dan hiç kim se, İs -

lam'ı ka bu le zor lan ma ya cak tır. Hı ris ti yan lar dan bi ri si her han gi

bir ci na ye te ve ya hak sız lı ğa ma ruz ka lır sa Müs lü man lar ona yar -

dım et mek zo run da dır lar" mad de le ri ni yaz dır dık tan son ra:

"... Ki tap Eh li'y le en gü zel olan bir tar zın dı şın da mü ca de le et -

me yin. Ve de yin ki: "Bi ze ve si ze in di ri le ne iman et tik; bi zim

İla hı mız da, si zin İla hı nız da bir dir ve biz O'na tes lim ol mu -

şuz." (An ke but Su re si, 46) aye ti ni oku muş tur.29

Re su lul lah (sav)'in Ki tap Eh li'nin dü ğün ye mek le ri ne ka tıl -

dı ğı na, has ta la rı nı zi ya ret et ti ği ne ve on la ra ik ram da bu lun du ğu -

na da ir ri va yet ler bu lun mak ta dır. Hat ta Nec ran Hı ris ti yan la rı,

zi ya ret e gel dik le rin de Hz. Mu ham med (sav) on la ra aba sı nı ser -

miş ve otur ma la rı nı söy le miş tir. Pey gam ber Efen di miz (sav)'in,

Mı sır lı bir Hı ris ti yan olan Hz. Ma ri ye (ve ya Mer yem) ile yap mış

ol du ğu ev li lik de, bu an la yı şın ör nek le rin den bi ri dir. Pey gam be -

ri mi z (sav)'in ve fa tı nın ar dın dan da, Müs lü man la rın Ki tap Eh -

li'ne kar şı gös ter dik le ri gü zel ah la kın te me li, Hz. Mu ham med

(sav)'in ha ya tı bo yun ca bu top lu luk la ra kar şı gös ter di ği şefkate

da yan mak ta dır. 
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Müs lü man lar Ki tap Eh li' ne 
Ada let ve Şefkat ile Dav ran mış lar dır

Hı ris ti yan lık Fi lis tin top rak la rın da doğ muş, an cak dö ne min

bas kı cı yö ne tim le ri ne de niy le da ha çok bu gün kü Su ri ye ve Irak

böl ge sin de ya yıl mış tı. Pey gam be ri mi z (sav)'in, İs lam'ı teb liğ et -

me ye baş la dı ğı dö nem de Arap Ya rı ma da sı nın gü ne yin de de çe -

şit li Ya hu di ve Hı ris ti yan ka bi le le ri bu lun mak tay dı. Do la yı sıy la

İs la mi ye t'in do ğu şun dan iti ba ren Müs lü man lar, Ya hu di ve Hı ris -

ti yan lar ile ile ti şim için de ol du lar. 

İs lam'ın ya yıl ma sı ve güç len me si ile bir lik te, böl ge de ya şa -

yan Ki tap Eh li, Müs lü man la rın ida re si al tı na gir di. Bu dö nem de

de Ki tap Eh li ile Müs lü man lar ara sın da an la yış ve şefkate da ya lı

ya pı de vam et ti. Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de Hı ris ti yan ve

Ya hu di ka bi le ler le çe şit li söz leş me ler ya pıl mış ve bu top lu luk la -

ra ken di var lık la rı nı ve hak la rı nı ga ran ti al tı na ala cak la rı çe şit li

eman na me ler ve ril miş ti. Hı ris ti yan ka bi le ler den Cer ba lı lar ve Er -

zuh lu la ra ve ri len eman na me ler, bu nun ör nek le rin den dir. Bu bel -

ge ler, Müs lü man la rın ida re si ne gi ren ve ya İs lam'ın ha ki mi ye ti ni

ta nı yan Ki tap Eh li'nin, hu ku ki, di ni ve sos yal hak la rı nı ga ran ti

al tı na alan an laş ma lar dı. Uy gu la ma da her han gi bir so run la kar -

şı la şıl dı ğın da, bu bel ge le re baş vu ru la rak so run lar çö zü me ka -

vuş tu ru lu yor du. Ör ne ğin, Dı meşk li Hı ris ti yan la rın bir so run

kar şı sın da, ken di le ri ne ve ril miş olan eman na me yi dö ne min ha li -

fe si Hz. Ömer'e su na rak, çö züm ta le bin de bu lun duk la rı ta rih ki -

tap la rın da yer alan bir bil gi dir. 30

Bu ör nek te ol du ğu gi bi, Hz. Mu ham med (sav)'in ve fa tın -

dan son ra onun ye ri ne ge len ha li fe ler de, Pey gam be ri miz

(sav) gi bi Al lah'ın ada le ti ni uy gu la ma ko nu sun da has sas dav -

ran mış lar dır. Fet he di len ül ke ler de hem ora nın yer li hal kı,

hem de ye ni ge len ler ba rış ve gü ven içe ri sin de ya şa mış lar dır.
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İlk ha li fe Hz. Ebu be kir'in Su ri ye se fe ri ne çı kı -

şı sı ra sın da ver di ği şu ta li mat, Ku ran ah la kı nın

gü zel bir ör ne ği ni teş kil et mek te dir:

Ey in san lar, kalp te uya ca ğı nız on ku ral ve ri yo -
rum: İha net et me yin ve hak yol dan ay rıl ma -
yın. Ço cu ğu, ka dı nı ve yaş lı in san la rı kat let me -
yin. Hur ma ağaç la rı nı ya kıp yok et me yin ve her han gi
bir mey ve li ağa cı da kes me yin. De ve ler den, sü rü ler den
ya da yı ğın lar dan her han gi bi ri ni kat let me yin. Ken di -
niz için sak la yın. Ha ya tı nı uh re vi uğ raş la ra ada mış ki -
şi ler le kar şı la şa cak sı nız, on la rı mün ze vi hal le ri ne bı ra -
kın. Çe şit çe şit yi ye cek ler su nan in san lar la kar şı la şa cak sı nız, yi yin,
fa kat Al lah'ın adı nı an ma yı unut ma yın.31

İs lam'ın hız lı ya yı lı şı, kı sa sü re de Hı ris ti yan la rın yo ğun ola -

rak ya şa dık la rı ve Bi zans İm pa ra tor lu ğu'nun iki önem li eya le ti

olan Su ri ye ile Mı sır'ın ve Sa sa ni le rin ege men li ği al tın da bu lu nan

Irak'ın Müs lü man la rın ida re si ne geç me si ni sağ la dı. Bu dö nem,

Ki tap Eh li'nin Müs lü man la rın ada le ti ne ve mer ha me ti ne çok da -

ha ya kın dan şa hit lik et tik le ri bir dö nem ol du. İs lam ida re si ne gi -

ren hiç bir böl ge de, Ki tap Eh li'ne din le ri ni de ğiş tir me le ri, ge le -

nek le ri ni bir ya na bı rak ma la rı söy len me di, bu ko nu da hiç bir bas -

kı uy gu lan ma dı. Mev cut sos yal dü ze ni de ğiş ti re cek, Hı ris ti yan -

la rı ve Ya hu di le ri ra hat sız ede cek hiç bir hak sız mü da ha le ve uy -

gu la ma ya izin ve ril me di. Öy le ki, Ro ma Ka to lik ve ya Bi zans Or -
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to doks ki li se le ri ta ra fın dan asır lar dır bas kı al tı na alın mış

fark lı Hı ris ti yan mez hep le ri, Müs lü man fe tih le ri ni bir kur tu luş

ola rak gö rü yor, Müs lü man la rın yö ne ti min de ol ma yı ter cih edi -

yor lar dı. Ba tı lı ta rih çi Phi lip K. Hit ti'ye gö re;

İs lam'ın ege men li ği al tın da, Do ğu, bin yıl dır sü ren Ba tı ege men li ğin -
den uyan dı ve ken di ni ifa de et me im ka nı bul du. Da ha sı, bu ye ni fa tih -
ler (Müs lü man lar) ta ra fın dan is te nen ver gi, es ki yö ne ti ci ler ta ra fın -
dan is te nen den çok da ha az dı ve fet he di len halk lar di ni uy gu la ma la rı -
nı da ha bü yük öz gür lük ve da ha az mü da ha le ile sür dür me im ka nı na
ka vuş tu lar.32

Hı ris ti yan lık ta ri hi uz ma nı Sa mu el H. Mof fet'ye gö re ise:

İlk ha li fe ler za ma nın da ve iç sa va şın ya şan dı ğı kar ma şık yıl lar bo yun -
ca bi le, her han gi bir sa vaş ta ya şan ma sı ola ğan du rum lar dı şın da,
(Müs lü man lar ta ra fın dan) fet he di len Bi zans ve Pers top rak la rı üze -
rin de ki Hı ris ti yan la ra gös te ri len mu ame le, dik kat çe ki ci de re ce de iyi -
lik se ver di.33

İs lam ida re si al tın da ki Ki tap Eh li'nin sos yal ve di ni ya şam -

la rı in ce len di ğin de or ta ya çı kan tab lo şöy le dir:

İs lam top rak la rın da tam an la mıy la bir inanç öz gür lü ğü ha -

kim ol muş tur. Hiç kim se di ni ni terk et me ye zor lan ma dı ğı gi bi,

bu top lu luk lar dan is yan eden le re, tek rar ha ki mi yet al tı na alın -

dık la rın da da, ay nı hür ri yet ler ta nın mış tır. İs lam ida re si, pat rik

se çim le ri, din gö rev li le ri nin atan ma sı gi bi önem li ko nu lar da da -

hi –bir kaç is tis na ha riç- bir mü da ha le de bu lun ma mış, üs te lik her -
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han gi bir mü da ha le de bu lun ma ya ca ğı nı çe şit li söz leş me ler le ga -

ran ti et miş tir. Bu top lu luk lar ken di dil le ri ni hem özel ya şam la rın -

da hem de iba det alan la rın da di le dik le ri gi bi kul lan ma ya de vam

et miş ler dir. Ör ne ğin Bi zans Ki li se si'nden ko pan Nas tu ri ler, on la -

rın kul lan dı ğı Yu nan ca yı terk ede rek Sür ya ni ce yi kul lan mak is te -

dik le rin de di le dik le ri se çi mi ya pa bil miş ler dir. Hı ris ti yan la ra ve

Ya hu di le re ait tüm okul lar da is te nil di ği gi bi din eği ti mi de vam et -

miş tir. Bu nun ya nı sı ra ma nas tır lar baş ta ol mak üze re –bu okul lar

di ni li der le rin ve din adam la rı nın ye tiş ti ril di ği okul lar dır- özel di -

ni eği tim ve ren ku rum lar da özerk ya pı la rı nı ko ru muş lar dır. Ay -

nı şe kil de, di ğer din le re men sup olan la rın iba det ha ne le ri Müs lü -

man ida re ler ta ra fın dan özen le ko run muş tur. Fe tih ler sı ra sın da

iba det ha ne le re do ku nul ma mış tır. Hav ra lar ve ki li se le rin ko ru na -

ca ğı na da ir pek çok ga ran ti ler, Pey gam be ri miz (sav) dö ne min den

baş la mak üze re, Ki tap Eh li ile ya pı lan söz leş me ler de yer alan

önem li hü küm ler ol muş tur. İlk dö nem ler de ya pı lan an laş ma lar -

da, Müs lü man la rın yol cu luk la rı sı ra sın da gü zer gah la rı üze rin de

bu lu nan ma nas tır lar da kal ma la rı na mü sa ade edil me si ne da ir

mad de ler bu lun mak ta dır. Bu da, Müs lü man la rın Ki tap Eh li ile

iliş ki le ri ni kar şı lık lı say gı ze mi ni üze rin de ge liş tir me ye, on lar la

di ya log ha lin de ol ma ya özen gös ter dik le ri ne bir işa ret tir. Ay rı ca

yı kı lan ki li se le rin ona rıl ma sı na, ye ni hav ra la rın ve ma nas tır la rın

in şa edil me si ne de her za man mü sa ade edil miş tir. Ör ne ğin, Me -

da in dı şın da bu lu nan ve Pat rik Mar Am me ta ra fın dan da ha ön ce

ya kıl mış olan St. Ser gi us Ma nas tı rı, Hz. Os man dö ne min de ye ni -

den in şa edil miş tir. Mı sır va li si Uk be'nin Nas tu ri le rin yap tır dık la -

rı bir ma nas tı ra yar dım da bu lun ma sı, Mu avi ye dö ne min de Ur fa

Ki li se si'nin ta mir et ti ril me si, İs ken de ri ye'de Mar cos Ki li se si'nin

in şa et ti ril me si gi bi da ha pek çok ör nek sa yı la bi lir. Gü nü müz de

Fi lis tin, Su ri ye, Ür dün, Mı sır ve Irak top rak la rın da yer alan ki li se

ve si na gog la rın ha la var lı ğı nı ko ru yor ol ma sı, Müs lü man la rın di -
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ğer İla hi din le re olan say gı sı nın bir gös ter ge si dir. Bu gün Hı ris ti -

yan lar ta ra fın dan önem li zi ya ret alan la rın dan bi ri ola rak ka bul

edi len Tur Da ğı'nda ki Si na Ma nas tı rı ve bu ki li se nin he men ya -

nın da ki ca mi, Müs lü man la rın şefkatinin bir di ğer ör ne ği dir. 

Müs lü man la rın bu şefkati, hiç şüp he siz, Ku ran ah la kı na uy -

ma la rın dan kay nak lan mak ta dır. Ku ran'da, "ma nas tır lar dan, ki li -

se ler den, hav ra lar dan ve için de Al lah'ın çok ça anıl dı ğı mes cid ler -

den" bah se dil mek te, bu mes cid le rin ko run ma sı na dik kat çe kil -

mek te dir. Ayet te şu şe kil de bil di ril mek te dir:

... Eğer Al lah'ın, in san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye nil -
gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve
için de Al lah'ın is mi nin çok ça anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak
yı kı lır gi der di. Al lah Ken di (di ni)ne yar dım eden le re ke sin
ola rak yar dım eder... (Hac Su re si, 40)

Ki tap Eh li, ge le nek le ri nin ve inanç la rı nın önem li bir par ça sı

olan bay ram la rı nı da Müs lü man ida re sin de is te dik le ri ma bet te,

is te dik le ri şe kil de kut la mış, hat ta ki mi za man Müs lü man ida re -

ci ler de bu kut la ma lar da yer al mış lar dır. III. Nas tu ri Pat ri ği'nin

fe tih le rin ar dın dan ar ka da şı na yaz dı ğı mek tup, Müs lü man yö ne -

ti ci le rin Ki tap Eh li'ne kar şı mer ha me ti ni ve şefkatini bir Hı ris ti -

ya nın ağ zın dan an lat ma sı ba kı mın dan gü zel bir ör nek tir:

Arap lar… biz le re hiç zul met me di ler. Ger çek ten on lar, di ni mi ze, din
gö rev li le ri mi ze, ki li se ve ma nas tır la rı mı za hür met gös ter di ler…34

İs lam ida re le ri nin, Ki tap Eh li'nin di ni inanç la rı na gös ter di -

ği say gı ve on la ra ta nı dı ğı öz gür lük le rin ya nı sı ra, bu ki şi le re

uy gu la nan ada let de dik kat çe ki ci dir. Müs lü man li der le rin ada -

let an la yı şı, Ki tap Eh li'nin ken di ka nun la rı nın ge çer li ol du ğu

mah ke me le ri bu lun ma sı na rağ men, pek çok ki şi nin da va sı nın

İs lam mah ke me le ri nde gö rül me si ni is te me si ne ne den ol muş tur.

Bir dö nem İs lam mah ke me le ri ne baş vu ran Hı ris ti yan la rın sa yı -

sın da ki ar tış, Nas tu ri Pat ri ği Ti ma sa vus'un Hı ris ti yan la rı uya ran
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bir bil dir ge ya yın la ma sı ile ne ti ce len miş tir. Fe tih ler le ka za nı lan

top rak lar da ya şa yan Ki tap Eh li, esir sta tü sün de de ğil, zım mi sta tü -

sün de gö rü lü yor ve böy le ce hu ku ki bir sta tü  ka zan mış olu yor lar dı.

Zım mi lik, ciz ye adı ve ri len be lir li bir mik tar ver gi yi öde yen ve Müs -

lü man ida re si ni ta nı yan gay ri müs lim le re ta nı nan bir sta tü idi. Bu na

bağ lı ola rak can ve mal gü ven ce le ri sağ la nı yor, din ve vic dan hür ri -

ye tin den fay da la nı yor lar, as ker lik ten mu af tu tu lu yor lar, ara la rın da -

ki an laş maz lık la rı ken di hu kuk la rı na gö re çöz me hak kı nı ko ru yor -

lar ve eğer ge rek li gö rü lür se öde dik le ri ciz ye de ki mi za man ia de

edi li yor du. Ta rih çi le rin bü yük kıs mı, zım mi le rin dö ne min şart la rı -

na gö re son de re ce anlayışlı ve adil bir bi çim de yö ne til dik le ri ni ka -

bul et mek te dir. Ün lü ta rih çi Ber nard Le wis bu du ru mu şöy le ifa de

eder:

... On la rın (zım mi le rin) du ru mu, Ba tı Av ru pa'da ki li se den ay rı dü şü -

nen le rin du ru mun dan çok da ha üs tün dü. Zım mi ler, din le ri nin icap la rı -

nı ser best çe ye ri ne ge tir me hak kı na sa hip ti ler. İnanç la rı için as la idam ve -

ya sür gün ce za sı na çarp tı rıl mı yor lar dı.35

Pey gam ber Efen di miz (sav), "her kim zım mi ye zul me der
ve ya ta şı mak tan aciz ol du ğu yü kü yük ler se, o kim se nin has mı -
yım" di ye rek zım mi le re gös te ril me si ge re ken tav rı mü min le re ta -
rif et miş ti. Bu ah lak doğ rul tu sun da Müs lü man lar, ken di ida re le -
ri al tın da ki gay ri müs lim le rin ko run ma sı nı önem li yü küm lü lük -
le rin den bi ri ola rak gör müş ler dir. Bi zans or du su ile ya pı lan bir
sa vaş sı ra sın da, İs lam or du la rı nın ge rek li ko ru ma yı ken di le ri ne
sağ la ya ma ya cak la rı bir or tam oluş tu ğun da, Müs lü man la rın al -
dık la rı ciz ye yi hal ka ia de et me le ri Pey gam be ri mi z (sav)'in Müs -
lü man la ra öğ ret ti ği gü zel ah la kın önem li ör nek le rin den bi ri dir.36

Müs lü man la rın, zım mi hal ka gös ter dik le ri şef kat ve ala ka nın bir
di ğer gü zel ör ne ği de, Hz. Ömer'in yaş lı bir zım mi ye söy le di ği,
"genç li ğin de sen den ciz ye alıp da, ih ti yar lı ğın da se ni terk et mek ol -
maz" söz le ri dir.37 Gay ri müs lim ler den ciz ye ver gi si alı nıp da Müs -
lü man lar dan alın ma yı şı da bir hak sız lık ola rak gö rül me me li dir.

312

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



313

Harun Yahya - Adnan Oktar



314

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI

Çün kü Müs lü man la ra da
as ker lik yap ma yü küm lü -
lü ğü ge ti ri lir ken, gay ri -
müs lim ler bun dan mu af tu -
tul muş tur. 

Müs lü man lar la Ya hu di -
ler ve Hı ris ti yan lar asır lar bo -
yun ca ay nı şe hir ler de, hat ta ay -

nı ma hal le ler de bi ra ra da hu zur
ve gü ven lik için de ya şa mış lar dır.

Eh l-i Ki tap men sup la rı, Müs lü man -
la rın yö ne ti min de olan böl ge ler de, di -

le dik le ri gi bi ti ca ret le uğ ra şıp mal sa hi -
bi ol muş lar, çe şit li mes lek grup la rı na
da hil ola bil dik le ri gi bi dev let ka de me le -
rin de, hat ta Sa ray'da da hi gö rev al mış -
lar dır. Fi kir ve dü şün ce öz gür lü ğün den
en üst dü zey de fay da lan mış, ilim ve
kül tür ha ya tı nın bir par ça sı ha li ne gel -
miş ve gü nü mü ze ka dar ge len eser ler
bı rak mış lar dır. Sos yal hak la rı nı kul lan -
ma la rı na en gel ola bi le cek hiç bir bas kı
ile kar şı laş ma mış lar dır. Ay nı dö nem ler -
de, Av ru pa'da fark lı din le re ve mez hep -
le re men sup ki şi le rin top lum dan ta ma -
men dış lan dık la rı, hat ta öl dü rül dük le ri,
fark lı gö rüş ler içe ren ki tap la rın top lu
ola rak ya kıl dı ğı dü şü nü lür se, İs lam ida -
re si nin sağ la dı ğı öz gü rlük ve ra hat lı ğın
bo yu tu da ha iyi an la şı la cak tır. 
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Tüm bu uy gu la -
ma lar, Al lah'ın Ku ran'da
iman eden le re em ret ti ği
ah la kın bir ge re ği dir. Ku -
ran ah la kı nı uy gu la yan
Müs lü man la rın ida re sin de ki
top rak lar da her za man gü -
ven lik ve ba rış ha kim ol muş -

tur. Hal kın mut lu lu ğu nun ve
re fa hı nın esas alın dı ğı bu yö ne -

tim ler, ken di le rin den son ra ge len
pek çok ne si le ör nek ola cak bir sis tem

kur muş lar dır. Bu gün de İs lam dün ya sı -
nın te mel ih ti ya cı Ku ran ah la kı na yö -
nel mek ve Pey gam ber Efen di mi z
(sav)'in yo lu nu iz le mek tir. 

Bü tün bu ta ri hi ger çek ler önem li
bir nok ta ya da ha işa ret et mek te dir: İs -
lam dün ya sı nın Ku ran ah la kı nı esas
ala rak ye ni den ya pı lan ma sı, sa de ce
Müs lü man lar için de ğil hem bu top rak -
lar da ya şa yan di ğer din le re men sup
top lu luk lar, hem de İs lam dün ya sı nın
dı şın da ki me de ni yet ler, ör ne ğin Ba tı
dün ya sı için önem li dir. Ku ran ah la kı nı
te mel alan güç lü dev let le rin var lı ğı, Ba -
tı dün ya sı nın İs lam coğ raf ya sı na da ir
en di şe le ri ni ta ma men or ta dan kal dı ra -
cak, dün ya ba rı şı nın te mel da ya nak la -
rın dan bi ri ola cak tır. 



SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
AKHABER RÖPORTAJI, 

2 Kasım 2008

Ad nan Ok tar: Bi zim an lat tı ğı mız

Türk İs lam Bir li ği, sev gi ye da ya lı, ırk çı lık tan

uzak, bü yük lük id di asın dan uzak. Bü yük olan

Al lah'tır, biz ku luz. Bü tün mil let le ri se ven, on la rı da

ko ru yup kol la yan, Hı ris ti yan la ra, Mu se vi le re ku cak açan, on -

la rı Türk İs lam Bir li ği'nin içi ne al mak için can atan bir dü şün ce. Da -

ha ön ce böy le de ğil di. Türk Bir li ği id dia sı var dı. Bi raz ka fa ta sı dü -

şün ce si var için de. En bü yük, en güç lü ırk tır, do la yı sıy la di ğer ırk lar

hiç tir gi bi man tı ğa gö tü re bi li yor lar dı. Hal bu ki öy le bir şey yok. Bü -

tün ırk la rı Al lah ya ra tı yor. Hep si bi zim kar de şi miz dir. Türk İs lam Bir -

li ği içe ri sin de Rus ya ih ya ola cak tır. Er me nis tan'ın za ten Türk İs lam

Bir li ği'nin içe ri si ne gir me si ni is ti yo ruz. Gür cis tan'ın Türk İs lam Bir li -

ği içe ri si ne gir me si ni is ti yo ruz. Hat ta İs ra il'in de Türk İs lam Bir li ği

içe ri si ne gir me si ni is ti yo ruz biz. Bi zim Ka ra im Ya hu di le rin den bir

sü rü Türk kar de şi miz var. Ve lev ki, Türk ol ma sa lar da, Hz. Mu sa'nın

ev lat la rı, Hz. İb ra him (as)'ın ev lat la rı, pey gam ber nes li. Alın la rın -

dan öpe riz biz on la rın in şa Al lah. Ye ter ki Al lah'ı coş kuy la sev sin -

ler, ye ter ki he la le ha ra ma dik kat et sin ler, ye ter ki, pey gam ber le re,

me lek le re kar şı say gı la rı, sev gi le ri de vam et sin. Öy le ol duk tan son -

ra za ten ay rı mız, gay rı mız ol maz in şa Al lah.

SAYIN ADNAN OKTAR'IN AZERBAYCAN
AZERNEWS RÖPORTAJI, 23 EKİM 2008

Ad nan Ok tar: Tür ki ye, bü yük Tür ki ye ola cak bu ke sin.

Al tı nı çi ze rek, net, yüz de dok san do kuz de mi yo rum,

yüz de yüz. Türk İs lam ale mi nin li de ri ola cak. On

yir mi yıl içe ri sin de bu nu bü tün dün ya gö re cek,

ben de bu ra da yım siz de bu ra da sı -

nız, her kes bu ra da, bu net.

Al lah'ın iz niy le,
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bu nun ikin ci bir yo lu yok, bu in san lı -

ğın ka de ri in şa Al lah, bu şe kil de ola cak.

Za ten İs lam dün ya sı na Tür ki ye'nin ha ki mi ye ti

var. Ama Türk ül ke le ri za ten Müs lü man ül ke ler ge nel de.

Fa kat Müs lü man lı ğın içe ri sin de Hı ris ti yan lık ve Mu se vi lik de

kar deş ola rak gö rü len din ler dir. Ya ni on la ra Eh li Ki tap gö züy le ba -

kı lır. Sev giy le ba kı lır. Türk İs lam Bir li ği'nin bir par ça sı dır on lar da.

Me se la İs ra il de Türk İs lam Bir li ği'nin bir par ça sı dır. Çün kü Mu se vi

di ni de es ki bir İs lam di ni dir, ama ta bi i İs lam ge lin ce asıl din İs lam

ol muş tur, o hük mü kalk mış olu yor. Ya ni İs lam esas ol muş olur. Pey -

gam be ri miz (sav)'in ge tir di ği din esas tır şu an. Fa kat on la rın o şe ri -

a ta uy ma sı, o di ne uy ma sı Ku ran'ın ka bul et ti ği bir şey. Eh li Ki ta bın

ola ca ğı nı söy lü yor Al lah, Eh li Ki tap var di yor. On la rı İs lam'a ça ğı rı -

yo ruz ama Müs lü man ol ma sa lar bi le on lar Eh li Ki tap tır. Ya ni hük -

men. Çün kü Hz. Mu sa'nın şe ri a tı na sa da kat gös te ri yor, de vam edi -

yor lar. Hı ris ti yan lık da Hz. İsa (as)'nın di ni ne sa da kat gös te ri yor ve

ona bağ lı ola rak onun üm me ti ola rak de vam edi yor lar. Bun la ra Eh -

li Ki tap di yo ruz biz. On lar la ev le ni lir, kız la rı nı ala bi lir Müs lü man lar,

ev le ne bi lir ler. Ye me ği ye nir, kes ti ği ye nir. Me se la Mu se vi le rin kes ti -

ği ni yer sin. Ye mek le ri de ye ni yor, gi der ev le rin de ye mek le ri ni yer si -

niz. Mi sa fir olu nur, soh bet edi lir, onun evi ne kal ma ya gi de bi lir sin, o

se nin evin de kal ma ya ge le bi lir. Bu ne de mek tir? Çok sı kı bir dost luk

ve kar deş lik ha va sı de mek tir bu an la tı lan. Ev le ni yor sa bir in san, ev -

le nip onu evi ne alı yor sa ve ka rı sı ola rak de ğil mi onun la ya şı yor sa,

ha ya tı nı bir leş ti ri yor sa ne dir bu? Bu çok yo ğun bir dost luk ve kar deş -

lik ba ğı dır. Türk İs lam Bir li ği'nin bir par ça sı dır Hı ris ti yan lar da. İs te -

yen her İs lam ül ke si ne kom şu olan Hı ris ti yan ül ke ler de Türk İs -

lam Bir li ği'ne gi re bi lir ler. Da vet edi lir. İs ter se ra hat ça gi rer.

Ya ni se vinç le de ka bul edi lir bu. Do la yı sıy la Tür ki ye hem

Müs lü man la rın hem Hı ris ti yan la rın hem Mu se vi le rin

li de ri ol muş ola cak in şa Al lah. Ya ni li de ri dir, li -

de ri de ol muş ola cak. Ve hep si ne ba rış,

hu zur ve ada let su na cak. 
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Müs lü man ül ke ler ara sın da sağ la na cak si ya si ve eko -

no mik iş bir li ği nin İs lam dün ya sın da sağ la ya ca ğı is tik rar,

Ba tı'nın Müs lü man lar la den ge li bir iliş ki kur ma sı na ara cı

ola cak tır. Türk İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sıy la, ön ce lik -

le ken di iç so run la rın da uz laş ma sağ la yan Müs lü man ül -

ke ler, dış dün ya ile iliş ki le rin de de den ge li ve is tik rar lı bir

si ya set iz le ye cek ler dir. 

Ge rek Müs lü man ül ke ler ara sın da ki so run lar, ge rek -

se Müs lü man lar la Müs lü man ol ma yan ül ke ler ara sın da ki

ge ri lim ler, Türk İs lam Bir li ği'nin var lı ğı sa ye sin de ba rış çıl

bir or tam da, en adil şe kil de or ta dan kal dı rı la cak tır. 

Ça tış ma Or ta mı nın Ame ri kan Top lu mu 
Üze rin de ki Olum suz Et ki si

İs lam ve Ba tı dün ya la rı ara sın da oluş tu rul mak is te -

nen ya pay ge ri li min ve kö rük le nen "me de ni yet ler ça tış -

ma sı" se nar yo su nun hem İs lam dün ya sı na hem de Ba tı

top lum la rı na bü yük za ra rı var dır. Kit le ler bu ne den le da -

imi bir kor ku ve te dir gin lik içi ne gir mek te dir. Bu du rum

özel lik le 11 Ey lül sal dı rı la rın dan son ra Ame ri ka'da dik kat

çe ki ci bir hal al mış tır. Ame ri kan hal kı nın önem li bir kıs -

mı, med ya nın bir bö lü mü ta ra fın dan gün dem de tu tu lan

"her an ye ni bir sal dı rı ya uğ ra ya bi li riz" tel ki ni ne de niy le

psi ko lo jik so run lar ya şa mak ta dır. Dr. Wil li am E. Sche len -



ger ta ra fın dan ve Jo ur nal of the Ame ri can Me di cal As so ci ati on

(Ame ri kan Tıp Bir li ği Der gi si)'nde ya yın la nan araş tır ma da yer

alan ra kam lar bu açı dan dik kat çe ki ci dir. 11 Ey lül sal dı rı la rı nın

Ame ri kan ka mu oyu üze rin de oluş tur du ğu et ki yi tes pit ede bil -

mek için ya pı lan de ne ye, Was hing ton D.C. ve New York'tan

2.273 ki şi ka tıl mış ve bu ki şi ler üze rin de ya pı lan in ce le me şu nu

or ta ya koy muş tur: Trav ma Son ra sı Stres Dü zen siz li ği (PTSD)

ola rak ad lan dı rı lan psi ko lo jik ra hat sız lık, sal dı rı lar ön ce sin de ül -

ke ça pın da %4.3 ora nın da iken, sal dı rı lar dan son ra bu oran yal -

nız ca New York'ta %11.2'ye yük sel miş tir. Was hing ton D.C. için

de ben zer ra kam lar ge çer li dir. Üs te lik araş tır ma cı lar, te le viz yon -

da yer alan ha ber le rin içe ri ği ne gö re bu oran lar da ar tış ola bil di -

ği ni tes pit et miş ler dir.38 Bu ra kam lar, ge ri li min ve ça tış ma nın in -

san ru hun da yap tı ğı tah ri ba tın yal nız ca kü çük bir ör ne ği dir. Ge -

ri li mi tır man dır ma nın ve hal kı da ha da en di şe ye sev ket me nin ne

ka dar teh li ke li ol du ğu açık ça gö rül mek te dir. 

Ame ri kan yö ne ti mi nin, söz ko nu su en di şe le ri or ta dan kal -

dır mak ve ül ke si ni po tan si yel sal dı rı la ra kar şı ko ru mak için ge -

rek li ted bir le ri al ma sı el bet te önem li dir. An cak bu ya pı lır ken iz -
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le nen yön tem hal kı da ha da ge ri li me dü şür me me li, ka mu oyun -

da sü rek li teh li ke var mış gi bi bir iz le nim oluş tu rul ma ma lı dır. İz -

le nen po li ti ka sü ku net tel kin et me li, yal nız ca ba rış çıl yol lar iz len -

me li dir. 

Ame ri kan hal kı nın ve yö ne ti mi nin en di şe le ri nin ta ma men

or ta dan kal dı rıl ma sı nın en önem li yo lu ise, Türk İs lam Bir li ği'nin

ku rul ma sı ola cak tır. Türk İs lam Bir li ği, bu kor ku la rı ve te dir gin -

lik le ri or ta dan kal dı ra cak tır. Bu bir li ğin oluş tu rul ma sıy la, söz de

İs lam adı na bir ta kım ha ta lı hü küm ler ve re rek, te rö riz mi meş ru -

laş tır ma ya ça lı şan ki şi ve ör güt le rin ça lış ma la rı na en gel olu na -

cak tır. Bun la rın or ta ya koy duk la rı -ve tüm dün ya Müs lü man la rı -

nı zan al tın da bı ra kan- ha ta lı di ni yo rum la rın ge çer siz ol du ğu or -

ta ya ko na cak, Müs lü man kit le le rin bu ko nu da bir ka fa ka rı şık lı -

ğı na sü rük len me si en gel le ne cek tir. Bu sa ye de, Müs lü man lar

hak kın da hiç bir ger çek lik pa yı ol ma yan tel kin ler de bu lu nan çev -

re le rin pro pa gan da la rı da do ğal ola rak ge çer li li ği ni yi ti re cek, bu

yön de ki tüm ça lış ma lar et ki siz ha le ge ti ri le cek tir. Sevgi ve ba rış

ta raf ta rı olan la rın, di ya lo ğu ve iş bir li ği için uy gun ze min ha zır -

la na cak, ba rış yan lı sı po li ti ka lar ağır lık ka za na cak tır. 

Ba tı'nın Ken di İçin de Bö lün me si Teh li ke si

11 Ey lül son ra sın da ABD'nin iz le di ği si ya set, özel lik le de

Irak Sa va şı, Ba tı dün ya sı nın ken di için de de bir tar tış ma ve bö -

lün me ne de ni ol muş tur. ABD için de sa vaş kar şıt la rı ile sa vaş ta -

raf tar la rı ara sın da son de re ce cid di bir ku tup laş ma ya şan mış, ta -

raf lar bir bir le ri ni "va tan ha in li ği" ve ya "bar bar lık"la suç la mış tır.

Sa va şa gi den sü reç ve sa vaş bo yun ca ya şa nan lar BM ve AB gi bi

önem li ulus la ra ra sı ku rum lar için de de cid di fi kir ay rı lık la rı na

ne den ol muş, ki mi yo rum cu lar ta ra fın dan Ba tı bir li ği nin yı kıl ma -

ya yüz tut tu ğu ile ri sü rül müş tür. Dün ya nın pek çok ül ke sin de
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mil  yon  la r  ca

in sa nın ka tı lı mıy la

dü zen le nen yü rü yüş ler ve ya pı lan gös te -

ri ler de bu sa va şa kar şı hak lı tep ki ler di le ge ti ril miş tir. 

Oy sa bu sü re cin da ha en ba şın dan en gel len me si müm kün

ola bi lir di. Güç lü bir Türk İs lam Bir li ği'nin ol ma sı, Ame ri kan ve

İn gi liz yö ne tim le ri baş ta ol mak üze re Ba tı dün ya sı nın, kit le im ha

si lah la rı nın yok edil me si, te rö re des tek ve ril me me si gi bi meş ru

ta lep le ri nin en hız lı şe kil de ye ri ne ge ti ril me si ni sağ la ya cak bir un -

sur ola cak tı. Türk İs lam Bir li ği'nin uy gu la ya ca ğı yap tı rım lar la kı -

sa sü re de ne ti ce alı na cak, bü yük can ve mal kay bı na ne den olan

bu sa vaş bel ki de hiç ya şan ma dan, is te ni len ne ti ce ye ula şı la bi le -

cek ti. 
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Zaman Gazetesi, 19.1.2003

Radikal Gazetesi, 16.2.2003

Savaş, Ba tı dün ya sı için de
cid di bö lün me le re ne den

ol muş, sa vaş kar şıt la rı
dev yü rü yüş ler düzen -

lemiş ler dir. 



Aşı rı Sa vun ma Gi der le ri

Dün ya ül ke le ri nin büt çe le ri in ce len di ğin de pek çok ül ke de

en bü yük pa yın, sa vun ma gi der le ri ne ve as ke ri ya tı rım la ra ay rıl -

dı ğı gö rü le cek tir. 20. yüz yıl bo yun ca kü çük ve bü yük yak la şık

250 sa vaş ya şan mış ve bu sa vaş lar da yak la şık 110 mil yon ki şi ha -

ya tı nı kay bet miş tir. 20. yüz yı lın he men ba şın da baş la yan I. Dün -

ya Sa va şı'na 20 ül ke ka tıl mış, 10 mil yo na ya kın in san öl müş, sa -

vaş sa de ce cep he de de ğil si vil yer le şim mer kez le rin de de bü yük

tah ri ba ta ne den ol muş tur. Ta ri hin en bü yük sa va şı olan II. Dün -

ya Sa va şı'na ise 110 mil yon as ker ka tıl mış, bun la rın 27 mil yo nu

cep he de öl müş, si vil nü fus tan ise 25 mil yon in san ha ya tı nı kay -

bet miş tir. Sa vaş, At lan tik'ten Pa si fik Ok ya nu su'na ka dar ge niş

bir alan da on lar ca ül ke yi tah rip et miş tir. Ör ne ğin Al man ya'da

1.5 mil yon ev yı kıl mış, 7.5 mil yon in san ev siz kal mış tır; Rus ya'da

ise 6 mil yon ev yı kıl mış, 1700 ka dar şe hir ve ka sa ba ile 70 bin köy

ya kı lıp yı kıl mış tır.39 Yal nız 1990-2000 yıl la rı ara sın da ise, dün ya -

nın 44 fark lı böl ge sin de 56 si lah lı ça tış ma ve sa vaş ya şan mış tır. 

Kı sa ca sı ge ri de bı rak tı ğı mız yüz yıl çok kan lıy dı. Ne var ki,

bu ka yıp lar in san lı ğı ba rı şa yö nel ten bir un sur ol mak tan çok, as -

ke ri ya tı rım la rın da ha da ar tı rıl ma sı na, sa vun ma büt çe le ri nin

çok bü yük bo yut la ra var ma sı na ne den ol du. 

20. yüz yı lın önem li sa vaş la rı nın mad di ma li yet le ri de ol duk -

ça yük lüy dü: I. Dün ya Sa va şı 2.850 mil yar do lar, II. Dün ya Sa va -

şı 4.000 mil yar do lar, Ko re Sa va şı 340 mil yar do lar, Sü veyş Sa va -

şı 13 mil yar do lar, Vi et nam Sa va şı 720 mil yar do lar, İs ra il-Arap

Sa vaş la rı 21 mil yar do lar, Af ga nis tan Sa va şı (1979-89) 116 mil yar

do lar, İran-Irak Sa va şı 150 mil yar do la ra mal ol du...40

Bu yüz yıl bo yun ca si lah lan ma ya ay rı lan büt çe de gün geç -

tik çe bü yü dü. 2002 yı lın da ya yın la nan ra por lar, dün ya ül ke le ri -

nin as ke ri büt çe si nin yak la şık 1 tril yon do lar ol du ğu nu gös ter -
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mek te dir. Bu na kar şı lık, 1.2 mil yar in san ha len gün lük 1 do la rın

al tın da ge li re sa hip tir. 113 mil yon ço cu ğun oku la git me, eği tim

al ma im ka nı yok tur. Her yıl dün ya da yak la şık 11 mil yon ço cuk

kö tü ko şul lar ve fa kir lik ne de niy le ha ya tı nı kay bet mek te dir. Ay -

nı ko şul lar ne de niy le, 48 ço cuk tan bi ri ölü doğ mak ta dır.41 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri, yak la şık 400 mil yar do lar lık as -

ke ri büt çe si ile si lah lan ma lis te si nin ba şın da yer al mak ta dır. (Te -

rör le mü ca de le kap sa mın da bu büt çe nin 45 mil yar do lar da ha ar -

tı rıl ma sı Kong re'den ta lep edil miş tir.) ABD'nin as ke ri büt çe si, G7

ül ke le ri nin top lam as ke ri gi der le rin den da ha faz la dır.42 ABD'yi

60 mil yar do lar ile Rus ya, Rus ya'yı da 42 mil yar do lar ile Çin ta -

kip et mek te dir.43 Bun la ra ek ola rak, ABD'nin 40'dan faz la ül ke -

de as ke ri üs sü, BM'in 190 üye sin den 132'sin de ise az ve ya çok

mik tar da as ke ri var lı ğı bu lun mak ta dır. Tüm bun la rın ya nı sı ra

ya ban cı ül ke le re ya pı lan as ke ri yar dım lar da Ba tı lı ül ke le rin,

özel lik le de ABD'nin büt çe sin de önem li bir yer tut mak ta dır.

Dün ya nın tek sü per gü cü olan Ame ri ka'nın eko no mi si nin

bu ka dar bü yük as ke ri büt çe yi ko lay lık la kar şı la dı ğı dü şü nü le bi -
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Silah lan ma ya ay rı lan büt çe nin, dün ya nın çe şit li böl ge le rin de ki ço cuk la rın
eği ti mi ne ve yok sul luk la mü ca de le ye har can ma sı isa bet li ve vic dani bir geliş -

me olacak tır.



lir, an cak ra kam lar bu nun tam ter si ni gös ter mek te, bu as ke ri gi -

der le rin Ame ri kan eko no mi si ni ol duk ça olum suz bir şe kil de

et ki le di ği ni göz ler önü ne ser mek te dir. 400 mil yar do lar

gi bi bü yük bir tu ta rı sa vun ma gi der le ri ne ayı ran Ame ri -

ka'da, 12 mil yo nu ço cuk ol mak üze re, 31 mil yon in san

aç lık sı nı rın da ya şa mak ta dır. Ame ri kan nü fu su nun

%3'nün aç lık çek ti ği tes pit edil miş tir. Aç lık la

yüz yü ze olan bu in san la rın önem li bir kıs mı,

dev let ten yar dım ala ma mak ta dır. İh ti yaç

için de olan bu in san la ra ya pı lan yar -

dım ora nın da 1994'den iti ba ren 1/3

ora nın da bir azal ma ol muş tur.44

Bu ra kam lar, dün ya da

ül ke ler ve me de ni yet ler

ara sı ba rı şın ege men kı lın -

ma sı ve böy le ce sa vun ma

gi der le ri nin az al tıl ma sı nın

ne de re ce aci li yet li ol du -

ğu nu bir kez da ha gös ter -
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mek te dir. Türk İs lam Bir li ği, İs lam dün ya sıy la il gi li tüm ça tış ma

ve ge ri lim le ri or ta dan kal dı ra rak kü re sel bir ba rış ve hu zur or ta -

mı sağ la ya cak, sa de ce Müs lü man ül ke ler de de ğil dün ya nın di ğer

pek çok ül ke sin de de sa vun ma gi der le ri nin azal tıl ma sı nı sağ la -

ya cak tır. Böy le ce si lah tek no lo ji si ne ya pı lan ya tı rım, si lah la rın

ge liş ti ril me si ne har ca nan pa ra, ra hat lık la eği tim, tıp, bi lim, kül -

tür gi bi  alan la ra kay dı rı la bi lir. As ke ri büt çe den ya pı la cak kı sıt -

la ma lar ile aç lık, fa kir lik, eko lo jik bo zul ma, sal gın has ta lık lar gi -

bi dün ya nın ge le ce ği ni teh dit eden so run lar la mü ca de le ye da ha

çok kay nak ayır ma im ka nı ola cak tır. Gü ven lik en di şe si nin bü -

yük öl çü de or ta dan kalk ma sıy la, top lum la rın re fah se vi ye si ni

yük sel te cek, ya şam ka li te si ni ar tı ra cak uy gu la ma lar ha ya ta ge çi -

ri le cek tir. Kül tür ve eği tim pro je le ri ne ay rı lan büt çe da ha da ar -

tı rı la bi le cek, ru hen sağ lık lı, fi zi ken güç lü, sev gi ve mer ha met an -

la yı şı ge liş miş, sevgi dolu ne sil ler ye ti şe cek tir. 

Bu ba rış or ta mı, gü nü müz de özel lik le, İs lam dün ya sı ile ya -

kın dan il gi li olan üç so run lu böl ge de, ya ni Kaf kas ya, Bal kan lar

ve Or ta do ğu'da ive di lik le ge rek li dir. Gü nü müz de bu böl ge le rin

hep sin de as ke ri var lı ğı bu lu nan Ame ri ka, Arap-İs ra il so ru nu ne -

de niy le de her yıl İs ra il'e bü yük bir fon ak tar mak ta dır. Güç lü İs -

ra il lo bi si nin ABD'nin özel lik le dış po li ti ka sı üze rin de ki tek ta raf -

lı et ki si, Kong re'den her yıl bu ül ke ye ya pı lan yar dım la rın mik -

ta rın da da rol oy na mak ta dır. Eko no mist Tho mas Sta uf fer, yap tı -

ğı araş tır may la, İs ra il'in ABD büt çe sin de 1973 yı lın dan iti ba ren

top lam 1.6 tril yon do lar gi de re ne den ol du ğu nu or ta ya koy muş -

tur. Bu gü nün nü fus ora nı na bö lün dü ğün de bu, ki şi ba şı na 5.700

do lar an la mı na gel mek te dir.45 El bet te, ABD müt te fik le ri ne yar -

dım da bu lun abi lir. İs ra il'e ol du ğu gi bi di ğer ül ke le re de çe şit li

yar dım lar da bu lu nul mak ta dır, an cak İs ra il'e ya pı lan yar dı ma

gös te ri len te mel ge rek çe le rin or ta dan kal dı rıl ma sı, Ame ri kan eko -
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Ame ri kan yö ne ti mi, İs ra il'in gü ven li ği ni sağ la mak ve İs ra il'e des tek ol mak
ga ye siy le her yıl İs ra il'e yüz bin ler ce do lar lık yar dım da bu lun mak ta dır.

Kuş ku suz bir ül ke nin mü ttef ik le ri ne des tek ver me si ya da baş ka bir ül ke -
nin mü tte fik le rin den des tek gör me si son de re ce ola ğan bir du rum dur. An -
cak Or ta do ğu'da sağ la na cak ka lı cı ba rış, bu tarz mas raf la rın en az se vi ye -
ye in di ril me si ni sağ la ya cak tır. Böy le ce bu büt çe nin eği tim, sağ lık ve ih ti -
yaç için de olan la rın ba kı mı gi bi önem li ko nu la ra ay rıl ma sı müm kün ola -

cak tır. Ame ri kan ba sı nın da yer alan 'İs ra il'in ABD'ye Maliyeti' baş lık lı yu -
ka rı da ki ha ber ler de de, Ame ri ka'nın İs ra il'e yap tı ğı ma li yar dı mın bo yut -

la rı ele alın mak tadır. 



no mi si için olum lu bir ge liş me ola ca ğı gi bi, İs ra il va tan daş la rı nın

ge le ce ği açı sın dan da önem li dir. Ateist Siyonistlerin en önemli

propagandalarından biri, İsrail devletinin komşuları tarafından

sürekli tehdit edildiği ve bu nedenle korunmaya ihtiyaç duydu-

ğudur. İsrail'in komşu Arap ülkeleri ile savaşlar ve çatışmalar ya-

şadığı, halen bazı gerginliklerin devam ettiği doğrudur. Ancak bu

durum, tek taraflı olarak oluşmamıştır. Ateist Siyonizmin etkisiy-

le, İsrail devleti zaman zaman saldırgan ve şiddeti körükleyen bir

politika izlemiştir. 

Mev cut du ru mun de ğiş me si ve her iki hal kın da gü ven lik

bu la ca ğı bir ba rış or ta mı nın te sis edil me si ise hiç de zor de ğil dir.

Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı, böl ge ye ba rı şı ge ti re cek önem li

bir adım ola cak tır. Bu bir li ğin oluş tu rul ma sıy la, hem Or ta do -

ğu'da hem de tüm İs lam coğ raf ya sın da ya şa yan Hı ris ti yan la rın

ve Ya hu di le rin hak la rı en iyi şe kil de ko ru na cak, bu ko ru ma nın

sağ la na bil me si için Ba tı dün ya sı nın ay rı stra te ji ler ge liş tir me si ne,

özel büt çe ler ayır ma sı na ge rek kal ma ya cak tır. 

Ener ji Kay nak la rı nın 

Gü ven ce Al tı na Alın ma sı

20. yüz yı lın ilk ya rı sın da kö mür den sağ la nan ener ji çok

önem liy di, ikin ci ya rı ya ise pet rol ener ji si dam ga sı nı vur du. İlk

ya rı da, sa na yi de kö mür den sağ la nan bu har gü cü kul la nı lır ken,

II. Dün ya Sa va şı son ra sın da, mo tor tek no lo ji si ve pet rol kul la nı -

mı art mış tır. 20. yüz yı lın so nu na doğ ru ise do ğal gaz ye ni bir güç

kay na ğı ola rak or ta ya çık tı ve dün ya eko no mi si üze rin de be lir le -

yi ci bir rol oy na ma ya baş la dı. 

Bu gün bu iki kay na ğa, pet ro le ve do ğal  ga za sa hip ül ke le rin,

üre tim mik tar la rı, si ya si ko şul la rı, tek nik im kan la rı dün ya eko no -
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mi si açı sın dan kri tik tir. 1973 yı lın da ya şa nan pet rol şo ku, pet ro -

lün dün ya eko no mi si üze rin de ki et ki si ni gös te ren bir ör nek tir.

Pet rol fi ya tı nın bir an da aşı rı art ma sı, eko no mi de kar ga şa ve ge ri -

le me ye ne den ol muş, bu du rum tüm dün ya ül ke le ri ni et ki le miş -

tir. Ben zer şok lar, 1973'den son ra da bir kaç kez ya şan mış tır. 

Bu ne den ler le Ba tı'nın İs lam dün ya sı ile iliş ki sin de, Müs lü -

man ül ke le rin pet rol, do ğal gaz gi bi ener ji kay nak la rı ya da de -

ğer li ele ment ler ve ma den ler açı sın dan ol duk ça bü yük re zerv le -

re sa hip ol ma la rı önem li bir rol oy na mak ta dır. Bu ül ke le rin jeo-

stra te jik ko num la rı da bir di ğer önem li hu sus tur. Ba tı dün ya sı,

bu kay nak lar üze rin de söz sa hi bi ola bil mek ve bu coğ raf ya da et -

kin bir ko nu ma ge le rek gü cü nü pe kiş tir mek için fark lı stra te ji ler

ge liş tir mek te, an cak ki mi za man em per ya list zih ni ye ti n ka lın tı sı -

nı ta şı yan bu stra te ji ler Müs lü man top rak lar da ki hu zu ru ve dü -

ze ni boz mak ta dır. İs tik ra rın bo zul ma sı, do ğal ola rak Ba tı dün ya -

sı nın men fa at le ri ni de olum suz yön de et ki le mek te dir. 

Gü nü müz de, ABD gün de yak la şık 20 mil yon va ril pet rol tü -

ket mek te dir. 1950'ler de dün ya pet rol üre ti mi nin %52'si ni kar şı la -

yan ABD, bu gün gün lük tü ke ti mi nin %53'ünü dış ül ke ler den it hal

et mek te dir. Araş tır ma cı lar, ABD'nin pet rol re zerv le ri nin 20 yıl

için de tü ke ne ce ği ni ön gör mek te dir ler. ABD ta ra fın dan it hal edi len

pet ro lün %24'ü ise Or ta do ğu kay nak lı dır, do la yı sıy la Kör fez böl -

ge si ABD'nin ge le ce ği için önem ta şı mak ta dır. Ay nı şe kil de, Kaf -

kas ya'da bu lu nan re zerv ler de hem ABD hem de dün ya eko no mi -

si için önem li dir. Av ru pa ül ke le ri nin, bu top rak lar dan ih raç edi len

pet rol ve do ğal ga za ba ğım lı lı ğı ise da ha bü yük tür. Bu böl ge le rin,

Ba tı dün ya sı nın ener ji gü ven li ği için ta şı dı ğı önem, böl ge ül ke le ri

ile Ba tı ara sın da iş bir li ği ni ge rek tir mek te dir. Bu iş bir lik le ri nin ku -

ru la bil me si ve yü rü tü le bil me si için, böl ge ül ke le ri nin kül tü rel ve

eko no mik ola rak kal kın ma sı nın mut la ka des tek len me si ge rek li dir.
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Dün ya eko no mi si nin baş ta Bas ra Kör fe zi böl ge si ol mak üze re, İs lam coğ -
raf ya sın dan ih raç edi len pet rol ve ga za ba ğım lı dır. Sa de ce Bas ra Kör fe zi böl ge -
si, bu gü ne ka dar keş fe dil miş dün ya pet rol re zerv le ri nin 2/3'si ni ba rın dır mak ta -
dır. Dün ya pet rol re zerv le ri nin %11'i Irak, %9.6'sı Bir le şik Arap Emir lik le ri,
%9.2'si Ku veyt, %8.6'sı İran, %13'ü di ğer OPEC ül ke le ri ne ve ge ri ka lan
%22.6'sı da dün ya nın di ğer ül ke le ri ne ait tir. Üs te lik ya pı lan araş tır ma lar, Kör -
fez böl ge si nin pet rol ih ra ca tı nın 2000 ile 2020 yıl la rı ara sın da %125 ar ta ca ğı -
nı gös ter mek te dir.

El bet te bu böl ge ler de is tik rar ve ba rı şın ha kim ol ma sı, de mok ra tik sis te min
en düz gün şe kil de iş le me si bu kay nak lar dan en iyi şe kil de ya rar la nıl ma sı nı sağ -
la ya cak tır. Bu da Türk İs lam Bir liği'nin tesis edil mesi ile müm kün dür.



Zen gin kay nak la rın bu lun du ğu böl ge ler de is tik rar ve ba rı şın ha -

kim ol ma sı, de mok ra tik sis te min en düz gün şe kil de iş le me si bu

kay nak lar dan en iyi şe kil de ya rar la nıl ma sı nı sağ la ya cak tır. Bu

böl ge ler de kar ga şa ol ma sı, dü ze nin bo zul ma sı hem kay nak la rın

çı ka rıl ma sı nı ve üre ti mi ni en gel le ye cek hem de bu kay nak la rın

di ğer ül ke le re ula şı mın da pek çok zor luk la kar şı la şıl ma sı na ne -

den ola cak tır. Gü ven lik ge rek çe siy le, söz ko nu su ham mad de

kay nak la rı na ulaş ma nın bel li dö nem ler de ne ka dar zor laş tı ğı bi -

li nen bir du rum dur. Ya da, çok da ha eko no mik ve kı sa gü zer gah -

la rı kul lan ma im ka nı var ken, yi ne ay nı ne den le da ha mas raf lı ve

uzun yol lar dan nak li ye nin ger çek leş ti ri li yor ol ma sı da hal le dil -

me si ge re ken bir so run dur. Tüm bu so run lar, Türk İs lam Bir li -

ği'nin böl ge ye ge ti re ce ği gü ven lik ile çö zü me ka vu şa cak tır. 

Türk İs lam Bir li ği, bu kay nak la rın en ve rim li şe kil de kul la -

nıl ma sın da ve kay nak la rın de ğer len di ril me sin de İs lam ül ke le ri -

nin ol du ğu ka dar di ğer top lum la rın da hiç bir za rar gör me ye ce ği

bir mo de lin ge liş ti ril me si ne kat kı da bu lu na cak tır.  Her ko nu da

ol du ğu gi bi eko no mik ola rak da it ti fak ha lin de ha re ket ede cek

olan Müs lü man ül ke ler, kay nak la rın kul la nı mı ko nu sun da da or -

tak bir po li ti ka be lir le ye cek ler dir. Ada le te da ya lı bu po li ti ka nın,

fark lı yö ne tim ler ta ra fın dan ih lal edil me si müm kün ol ma ya cak -

tır. Bu da, baş ta pet rol üre ti mi ve fi yat la rı ol mak üze re dün ya

eko no mik den ge le ri açı sın dan son de re ce önem li olan hu sus lar -

da, is tik rar lı ve den ge li bir si ya set iz len me si ni sağ la ya cak tır. 

Ba tı'ya Dü şen Gö rev ler 

Her ül ke dış po li ti ka sı nı be lir ler ken, ön ce lik li ola rak ken di

men fa at le ri nin za rar gör me ye ce ği, hal kı na ve ül ke si nin ge le ce ği -

ne fay da sağ la ya ca ğı na inan dı ğı bir si ya set iz ler. An cak te mel ah -

la ki ko şul, bir ül ke nin ken di men fa at le ri için di ğer halk la rın
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men fa ati ni en gel le me me si, on la ra za rar ver me me si dir. ABD'nin

ve Ba tı dün ya sı nın Müs lü man ül ke ler le olan iliş ki sin de de bu

du rum ge çer li dir. An cak ki mi za man ba zı Ba tı lı ül ke ler, İs lam

dün ya sı nı il gi len di ren po li ti ka lar ge liş ti rir ken yal nız ca ken di

men fa at le ri ni dü şün mek te, Müs lü man halk la rın en te mel ih ti -

yaç la rı nı da hi göz ar dı ede bil mek te dir ler. Bu da, ba zı Müs lü man

ül ke ler de bel li çev re ler de bir Ba tı kar şıt lı ğı na ne den ol mak ta, iki

me de ni yet ara sın da kar şı lık lı bir te dir gin lik ve en di şe baş gös ter -

mek te dir. Oy sa her iki ta ra fın en di şe le ri ni ve kor ku la rı nı ta ma -

men or ta dan kal dır mak müm kün dür. 

Bu nun için Ba tı lı hü kü met le rin, özel lik le de Ame ri kan yö ne -

ti mi nin, ba zı "me de ni yet ler ça tış ma sı" he ves li si güç mer kez le ri ne

kar şı dik kat li ol ma sı, bun la rın tel kin le ri nin et ki sin de kal ma ma sı

ge rek mek te dir. Bu güç mer kez le ri ni şöy le sı ra la ya bi li riz:

1) Dün ya ya Sos yal Dar wi nizm Gö züy le Ba kan 

Sert lik Yan lı la rının Yanılgıları

Bu, Ba tı dün ya sı için de ha len za man za man et ki si ni gös te ren

ve Ba tı lı top lum lar dı şın da ki halk la rı "il kel" ola rak de ğer len di ren

zih ni yet tir. Bu ba kış açı sı, 19. yüz yıl da ve 20. yüz yı lın ba şın da

Ba tı ül ke le ri ne ha kim olan ve söz de bi lim sel des te ği ni ev rim te -

ori sin den alan, em per ya list zih ni ye tin ka lın tı sı dır. Bi lin di ği gi bi

Dar win, bu bi lim dı şı te ori si ile in san la rın may mun lar ile or tak

ata dan gel di ği ni öne sür mek tey di. Bu id di ayı or ta ya atar ken de,

in san ırk la rı ara sın da bü yük bir eşit siz lik ol du ğu nu, ba zı la rı nın

çok ile ri dü zey de ev rim leş ti ği ni, ba zı la rı nın ise ha la "ya rı may -

mun" du ru mun da ol du ğu nu id dia et ti. Mo dern bi lim ta ra fın dan

ta ma men çü rü tül müş olan bu te ori, or ta ya atıl dı ğı dö nem de pek

çok çev re ta ra fın dan ka bul gör dü. Ba tı lı em per ya list ler de di ğer

mil let le ri sö mür ge leş ti rir ken ve hat ta kö le leş ti rir ken ken di le ri ni
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hak lı gös ter mek için, Dar win'in bu söz de bi lim sel id di ala rı nı kul -

lan dı lar. Ba tı lı "be yaz ır kın" üs tün ol du ğu nu öne sü rüp, söz de

"ya şam mü ca de le si için de ki" di ğer ırk la rın aşa ğı ol duk la rı nı söy -

le ye rek, bu halk la rı sö mür me le ri ni meş ru laş tır ma ya ça lış tı lar.

Sö mür ge ci lik fa ali yet le ri bü tün hı zıy la de vam eder ken, bu halk -

la ra "me de ni yet" gö tür dük le ri ni öne sür dü ler. Bu nun ne ka dar

bü yük bir ya nıl gı ol du ğu bir sü re son ra açı ğa çık tı. Bi li min iler le -

me siy le Dar win'in te ori si nin hiç bir bi lim sel de ğer ta şı ma dı ğı ve

bü yük bir al dat ma ca dan iba ret ol du ğu or ta ya çı kar ken, em per -

ya list le rin de git tik le ri top rak la ra me de ni yet ten çok zu lüm gö -

tür dük le ri gö rül dü. Ne var ki, em per ya list zih ni ye tin ve Dar wi -

nist man tı ğın et ki le ri gü nü mü ze ka dar sı nır lı da ol sa de vam et ti.
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Bazı mil let le ri bir tür ge li -
şi mi ni ta mam la ya ma mış

sözde may munsu varlıklar
ola rak gö ren Ba tı lı em -

per ya list ler, bu varsayım-
larına Dar wi nizm'den
des tek bu lu yor lar dı.

Darwinizm'in sapkın iddi-
asına gö re Avust ral ya'nın
yer li hal kı Abor jin lerin de
da hil ol du ğu ba zı halk lar,
sözde he nüz ge li şi mi ni ta -
mam la ya ma mış in san ırk -

la rıy dı ve bu yüz den
beyaz ırk tan aşağıy dılar.



Gü nü müz de de Ba tı dün ya sı için de, bu çar pık man tık la rın

et ki si al tın da ka lan ki mi çev re ler, Ba tı'nın di ğer ül ke ler le iliş ki le -

ri ni be lir ler ken ken di le ri nin ve me de ni yet le ri nin üs tün ol du ğu id -

di ası ile yo la çık mak ta dır lar. Bu, ge ri li me ne den ola cak, mev cut

so run la rı çö züm süz lü ğe ite cek çok bü yük bir ya nıl gı dır. Hem Ba -

tı me de ni ye ti hem de İs lam me de ni ye ti çok kök lü me de ni yet ler -

dir. Hat ta, ki ta bın ba şın da vur gu la dı ğı mız gi bi, Ba tı me de ni ye ti

İs lam me de ni ye tin den de rin den et ki len miş tir. Kül tür ler ve me de -

ni yet ler ara sın da ki fark lı lık lar, bi rer üs tün lük ko nu su ve ya ça tış -

ma mal ze me si ya pıl ma ma lı, tam ter si ne fark lı me de ni yet ler bir -

bir le ri nin ta mam la yı cı sı ve des tek le yi ci si ola rak gö rül me li dir ler. 

Öte yan dan, sa vaş la rı ve ulus la ra ra sı ger gin lik le ri "iyi bir si -

lah pa za rı" ola rak gö ren, sırf eko no mik ka zanç lar uğ ru na in san -

la rı ölü me sü rük le mek is te yen ba zı "as ke ri-en düst ri yel komp -

leks" tem sil ci le ri nin tel kin le ri ne kar şı da son de re ce tem kin li

dav ra nıl ma lı dır. 

2) Mi li tan Bir Hı ris ti yan lık Sa vu nan Çev re le rin                      

Ya nıl gı la rı

Hı ris ti yan lık bir sev gi ve ba rış di ni dir. İn cil'de Hı ris ti yan la ra

düş man la rı nı bi le sev me le ri, tüm in san la ra iyi lik yap ma la rı em re -

di lir. Gü nü müz de dün ya da ki pek çok Hı ris ti yan da bu öğüt le re

uy mak ta, ba rış çıl bir ah lak ser gi le mek te dir ler. ABD'de ki ki li se ler

ve Hı ris ti yan ka na at ön der le ri nin ço ğu da yi ne bu çiz gi de dir. An -

cak öte yan dan Or ta çağ'da ki Haç lı zih ni ye ti ni ko ru ya rak İs lam'a

kar şı son de re ce sal dır gan ve hak sız yo rum lar ya pan ba zı Hı ris ti -

yan li der ler de var dır. Bun lar bir yan dan söz ko nu su ha ta lı yo -

rum la rıy la Müs lü man la rı ta ciz eder ken, bir yan dan da Es ki Ahit'e
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bir ta kım an lam lar yük le ye rek ya kın ge le cek te Müs lü man lar ile

Ba tı dün ya sı ara sın da bir sa vaş ya şa na ca ğı nı, da ha da kö tü sü, ya -

şan ma sı ge rek ti ği ni sa vun mak ta dır lar. İs ra il'in ra di kal le riy le de

pa ra lel bir "stra te jik viz yon" ta şı yan bu Hı ris ti yan la rın ya nıl gı la rı -

nın, sağ du yu lu Hı ris ti yan lar ta ra fın dan ken di le ri ne gös te ril me si

ge rek mek te dir. Haç lı la rın 1000 yıl ön ce yap tık la rı ha ta yı, bu gün

ba zı Hı ris ti yan lar tek rar la ma ya he ves len me me li dir ler.

3) Ra di kal ve Ateist Si yo nist lerin Yanılgıları:

İs lam'a kar şı bir tür "Haç lı Se fe ri" dü zen len me si ni he def le -

yen le rin ba şın da ise, bazı İs ra il li ra di kal po li ti ka cı lar ve on lar gi -

bi dü şü nen ABD'de ki İs ra il lo bi si gel mek te dir. Bun lar, İs ra il'in

Or ta do ğu'da ki var lı ğı nı ko ru ma sı için, iş gal et ti ği top rak lar dan

çe ki le rek Arap-İs lam dün ya sı ile ba rış ma sı ye ri ne, sert ve ta viz -

siz po li ti ka sı nı sür dür me si ge rek ti ği ni dü şün mek te dir ler.

1920'ler de fa şi zan Si yo nist li der Ja bo tinsky'nin or ta ya at tı ğı "De -

mir den Du var" (Iron Wall) stra te ji si ge re ğin ce, İs ra il'i mo dern bir

Spar ta'ya* dö nüş tür mek, ABD'yi de bu sa vaş dev le ti nin en bü -

yük ha mi si yap mak ni ye tin de dir ler. 

Bu ra di kal gö rü şe kar şı da Ame ri kan yö ne ti mi dik kat li ol ma -

lı dır. Öte yan dan, İs ra il'in ger çek Ya hu di inan cı nın ge rek tir di ği

gi bi "ba rış sa vu nu cu su" ol ma sı ge rek ti ği ni sa vu nan, Arap lar ile

Ya hu di ler ara sın da ba rış is te yen din dar Ya hu di ler de, söz ko nu su

ra di kal eği li me kar şı ta vır al ma lı, dün ya yı ça tış ma ya sü rük le mek

is te yen le re en gel ol ma lı dır lar. 

Bun lar, bir "me de ni yet ler ça tış ma sı"nı ön le mek için Ba tı'nın

en gel ol ma sı ge re ken eği lim ler dir. İs lam dün ya sın da ki en te mel
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* Tüm fa şist sis tem ler ta ra fın dan ör nek alı nan Spar ta dev le ti, MÖ 8. yüz yıl do lay la rın da
Lykur gos isim li bi ri ta ra fın dan as ke ri bir dev let ola rak ku rul muş tu. Spar ta, tam an la mıy -
la bir savaş ve şid det dev letiy di.



me se le ler den bi ri ise, baş tan be ri  be lirt ti ği miz gi bi, da ğı nık lık tır.

Müs lü man ül ke le ri tem sil eden mer ke zi bir oto ri te nin ek sik li ği,

Ba tı dün ya sı nın Müs lü man lar la kur duk la rı iliş ki yi doğ ru bir ze -

mi ne oturt ma sı nı zor laş tır mak ta dır. Ki mi za man is tis nai uy gu la -

ma lar tüm Müs lü man la ra mal edil di ği, ki mi za man da tüm İs -

lam dün ya sı nı il gi len di ren ko nu lar mün fe rit olay lar ola rak de -

ğer len di ril di ği için yan lış stra te ji ler ge liş ti ril mek te, hem İs lam

dün ya sın da ra hat sız lık uyan dı ran hem de Ba tı dün ya sın da ka rı -

şık lı ğa ne den olan du rum lar ya şan mak ta dır. Böy le du rum lar da,

Müs lü man la rın or tak ka na ati ni ve ta le bi ni ifa de eden, Müs lü -

man la rın hak la rı nı ko ru yup, Ba tı dün ya sı na yol gös te ren bir ku -

ru mun ol ma ma sı önem li sı kın tı la ra ne den ol mak ta dır. Bu da

Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul ma sı nın öne mi ni bir kez da ha biz le -

re gös ter mek te dir. 
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Haham Me ir Ka ha -

ne'nin kur du ğu. İs ra -
il'de "Kach", Ame ri -
ka'da ise "Je wish De -
fen ce Le ague" adı al tın -
da fa ali yet gös te ren ra -
di kal ör gü tün Fi lis tin'de
Müs lü man la ra yö ne lik
çe şit li ey lem le ri ol muş -
tur. Ka ha ne'nin dü şün -
ce le ri ara sın da; Ya hu di -
le rin tüm ırk lar dan üs -

tün ol du ğu ve di ğer ırk la rın ("go yim") bir tür hay van sta tü sü ta şı dı ğı; iş gal al tın -
da ki top rak lar da ki tüm Arap la rın "et nik te miz li ğe" ta bi tu tul ma sı ge rek ti ği gi bi fa -
na tik fi kir ler var dır. 1994 yı lın da Hz. İb ra him Ca mi si'nde sa bah na ma zı kı lan
Müs lü man la rın ta ran ma sı bu fa na tik gru bun ey lem le rin den bi ri dir. Bu hun har ca
sal dı rı da 67 Müs lü man ha ya tı nı kay bet miş, 300'ü de ya ralan mış tır.

Haham Me ir Ka ha ne





Bu ki tap, 2003 yı lı nın yaz ay la rın da ya zıl dı. Eğer bun -

dan 20, 30, 40 ve ya 50 yıl ön ce sin de ol say dık, o za man bir

"Türk İs lam Bir li ği"nden söz et mek çok da ha zor olur du.

Çün kü ne dün ya nın ne de İs lam dün ya sı nın du ru mu, böy -

le bir bir li ğin oluş ma sı için ge rek li şart la rı ta şı mı yor du.

Ak si ne, böy le bir bir li ğin ku rul ma sı na en gel ola bi le cek

pek çok şart var dı. An cak dün ya, 1980'ler den iti ba ren bir

di zi de ği şim ge çir di ve bun lar bir Türk İs lam Bir li ği'nden

söz et me yi ve bu nun ku rul ma sı için ça lış ma yı müm kün

kıl dı. 

Türk İs lam Bir li ği'nin yo lu nu açan bu bü yük de ği şim -

le ri sı ra sıy la in ce le ye lim. 

Müs lü man la rın Öz gür leş me si

Yer yü zün de ki son Türk İs lam Bir li ği, bü yük, şan lı Os -

man lı İm pa ra tor lu ğu'ydu. Onun yı kıl ma sın dan iti ba ren,

İs lam dün ya sı iri li ufak lı dev let le re bö lün dü, bu dev let le -

rin ço ğu uzun sü re Ba tı lı dev let le rin sö mür ge si ol du lar.

1920'ler den iti ba ren tüm Or ta do ğu, Ku zey Af ri ka, Hint

Ya rı ma da sı ve Pa si fik Müs lü man la rı, İn gil te re ve Fran sa

baş ta ol mak üze re, Av ru pa lı sö mür ge ci dev let le rin ege -

men li ği al tı na gir di ler. Or ta As ya ve Kaf kas ya'da ki Müs lü -

man lar, çok da ha ka tı bir ida re nin, Sov yet Rus dik ta sı nın

al tın day dı lar. Bal kan Müs lü man la rı, Sırp lar ve Hır vat lar

gi bi gay ri müs lim halk la rın yö ne ti mi al tı na gir di ler, II.

Dün ya Sa va şı'ndan son ra ise bu yö ne tim ler bir de ko mü -

nist bir ide olo ji be nim se ye rek İs lam kar şı tı bir ya pı ya bü -

rün dü ler. 



Kı sa ca sı 20. yüz yı lın önem li bir bö lü mün de dün ya Müs lü -

man la rı nın bü yük bir bö lü mü sö mür gey di. 1950'ler de ve 60'lar da

sö mür ge ci li ğin bit me siy le Müs lü man lar da öz gür leş me ye baş la -

dı lar. İn gil te re ön ce Hint Ya rı ma da sı nı ar dın dan da Or ta do ğu'yu

terk et ti. Hint Ya rı ma da sın da Pa kis tan ve son ra dan Bang la deş

adı nı ala cak Do ğu Pa kis tan ku rul du. Or ta do ğu'da ki Mı sır, Ür -

dün, Irak gi bi Müs lü man dev let ler ba ğım sız lık la rı nı ka zan dı lar.

Ku zey Af ri ka, uzun ve acı bir sü reç ten son ra Fran sız em per ya liz -

min den kur tul du. Af ri ka'da ki di ğer Müs lü man ül ke ler de, 1960'lı

yıl lar da bir bi ri ar dı na ba ğım sız lık la rı nı ka zan dı lar. Do ğu'da Ma -

lez ya ve En do nez ya ay nı yıl da, 1965'te ba ğım sız lık la rı nı ilan et ti -

ler.

1980'le rin so nun da Ko mü nist Blok'un ve 1991'de SSCB'nin

çök me siy le, bu yö ne tim le rin ida re si al tın da ki Müs lü man lar da

öz gür lük ka zan dı lar. Or ta As ya'da ki Müs lü man Tür ki dev let ler

1.5 yüz yı lı aş kın bir sü re dir de vam eden Rus ege men li ğin den

kur tu la rak ba ğım sız bi rer cum hu ri yet ol du lar. Ko mü niz min çök -

me si, Bal kan Müs lü man la rı na da öz gür lük ge tir di. Bos na-Her -

sek, Sırp ege men li ğin de ki Yu gos lav ya'dan kur tul du ve Av ru -

pa'nın or ta sın da bir Müs lü man dev let ola rak sah ne ye çık tı. Ar na -

vut luk, eli kan lı, ko yu ate ist dik ta tör En ver Ho ca'nın kur du ğu

za lim ko mü nist re jim den kur tul du. 

Bu gün çe şit li ül ke ler de ki azın lık lar ve Fi lis tin, Keş mir gi bi

iş gal al tın da ki bir kaç Müs lü man ül ke ha riç, dün ya Müs lü man la -

rı ken di si ya si ege men lik le ri ne sa hip tir ler. Bu bü yük si ya si de ği -

şim, 20. yüz yıl bo yun ca müm kün ol ma yan bir "Türk İs lam Bir li -

ği"nden söz et me yi, 21. yüz yıl da müm kün kıl mak ta dır. 
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20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren dün ya si ya se -
tin de ya şa nan ge liş me ler le, Ar na vut luk'tan Ma lez -

ya'ya ka dar uza nan coğ raf ya da ki Müs lü man ül ke ler -
de önem li de ği şik lik ler ya şan dı. 1950'li ve 60'lı yıl-
larda pek çok Müs lü man ül ke ba ğım sız lı ğı na ka vuş -
tu. 1990'larda ise ko mü niz min yıkılmasıyla, Müs -
lüman top lum lar daha öz gür ve rahat bir yaşama

kavuş tular. 
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Din Dı şı İde olo ji le rin Et ki si nin Azal ma sı

İs lam ül ke le ri üst te be lirt ti ği miz gi bi 1950'ler den iti ba ren ba -

ğım sız lık la rı nı ka zan ma ya baş la dı lar, ama ba ğım sız lık her za -

man "bi linç" an la mı na gel mi yor du. Ak si ne, ba ğım sız lık la rı nı ka -

za nan İs lam ül ke le ri nin ba zı la rın da, İs lam ah la kı nın özün de ki

de ğer ler le ters dü şen ide olo jik akım lar güç ka zan dı. 

1950'ler de ve 60'lar da Arap dün ya sı nı de rin den et ki le yen

"Arap Sos ya liz mi" bu nun bir ör ne ğiy di. İs lam ah la kın da hiç bir

şe kil de ye ri ol ma yan ko yu bir Arap mil li yet çi li ği ne ve yi ne İs -

lam'da ye ri ol ma yan ra di kal Mark sist söy lem ve me tod la ra da ya -

nan Arap mil li yet çi li ği, bir an da güç ka zan dı, an cak hız la ge ri le -

di. Arap dün ya sı na ise sa de ce za man kay bı ve  ge ri lim ge tir di. 

Bu nun dı şın da Müs lü man ül ke ler fark lı ku tup la ra da ğıl mış -

lar dır. O dö nem de dün ya ABD ve SSCB'nin ba şı nı çek ti ği iki

kut ba ay rıl mış tı ve Müs lü man ül ke ler, or tak ha re ket et mek bir

ya na, bu iki kut ba ne re dey se eşit ola rak da ğıl mış du rum day -

dı lar. Arap ül ke le ri nin ço ğu Sov yet ler Bir li ği'ne ya kın

du ru yor du. Müs lü man Mı sır, Müs lü man Pa kis tan'la
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sa vaş ha lin de ki Hin dis tan'la or tak ha re ket ede rek "Bağ lan tı sız -

lar" ha re ke ti ne ön cü lük et mek te sa kın ca gör mü yor du. 

İs lam dün ya sı nın, si ya si, stra te jik ve kül tü rel an lam da ger -

çek ten "İs lam Dün ya sı" ola rak teş his edil me si ve or ta ya çık ma sı,

an cak So ğuk Sa vaş'ın bi ti min den son ra müm kün ol du. So ğuk Sa -

vaş var ken, "İs lam dün ya sı"ndan söz et mek pek müm kün de ğil -

di. So ğuk Sa vaş'ın ar dın dan ise, "İs lam dün ya sı", önem li bir rol

ka zan dı.

So ğuk Sa vaş dev ri nin ka lın tı la rı nın İs lam dün ya sın dan te -

miz len me si sü re ci ise ha la de vam edi yor. Bu nun la bir lik te ya şa -

nan ge liş me ler, Or ta do ğu'da da ha anlayışlı ve de mok ra tik bir ik -

li min olu şa ca ğı nı müj de li yor ve bu da İs lam ah la kı nın an la şıl ma -

sı, an la tıl ma sı ve ya şan ma sı için kuş ku suz çok da ha el ve riş li bir

or tam ha zır lı yor. Öte yan dan Müs lü man lar ara sın da ki ge le -

nek sel ba zı ay rım la rın da, Or ta do ğu'da son ya şa nan si ya si

ge liş me ler le, yu mu şa ma sı dik kat çe ki ci. ABD'nin Irak iş ga -

li sı ra sın da Irak'ta ki Sün ni le rin ve Şi ile rin, ta rih te ilk kez

ay nı ca mi ler de na maz kıl ma la rı ve or tak hut be ler ver -

me le ri gi bi...
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Ulus la ra ra sı İliş ki ler de Me de ni yet 
Kav ra mı nın Önem Ka zan ma sı

So ğuk Sa vaş'ın bit me si, Müs lü man la rı iki ay rı si ya si kam pa

ayı ran zo run lu bö lün me yi or ta dan kal dır dı. Bu nun la bir lik te,  si -

ya si ide olo ji ler ye ri ne me de ni yet le rin ön pla na çık ma sı nı sağ la dı.

Sa mu el Hun ting ton'ın be lirt ti ği gi bi, ar tık in san lar "ki min ta ra -

fın da sı nız" so ru suy la de ğil, "kim si niz" so ru suy la ta nım la nır ha le

gel di. Bal kan lar'dan Or ta As ya'ya, Uzak do ğu'dan Ku zey Af ri -

ka'ya ka dar, ken di le ri ni da ha ön ce "sos ya list", "Yu gos lav", "Sov -

yet", "an ti-ko mü nist" ve ya "ulus çu" ola rak ta nım la yan pek çok

in sa nın bu özel lik le ri de ğil, han gi me de ni ye ti tem sil et tik le ri

önem li ha le gel di.

Sa mu el Hun ting ton'ın bu ger çe ği ifa de eden "me de ni yet ler

ça tış ma sı" te zi, bu yö nüy le önem li bir tez dir. Hun ting ton, 21. yüz -

yıl da dün ya nın ulus-dev let ler ve ya si ya si blok lar dan çok, me de -

ni yet ler ta ra fın dan şe kil len di ri le ce ği ni, bas kın kim li ğin me de ni -

yet kim li ği ola ca ğı nı be lir tir ken doğ ru bir teş his te bu lun muş tur.

Söz ko nu su me de ni ye tin din te mel li ola ca ğı teş hi si de doğ ru dur.

Hun ting ton'ın ya nıl gı sı, me de ni yet ler ara sın da ki iliş ki yi ça tış ma

te mel li ola rak gör me si dir. Oy sa, bu ki tap ta da in ce le di ği miz gi bi,

me de ni yet ler ara sın da ki iliş ki nin ça tış ma de ğil dost luk ve iş bir li -

ği te mel li ol ma sı müm kün dür; bu nun için Hun ting ton'ı ve onun

gi bi dü şü nen le ri yan lış yön len di ren ça tış ma cı, Sos yal Dar wi nist

dün ya gö rü şün den vaz ge çil me si ge rek mek te dir. 

Dün ya nın me de ni yet ler te me lin de ta nım lan ma sı nın tek ne -

de ni nin So ğuk Sa vaş'ın bi ti mi ol ma dı ğı na da dik kat et mek ge re -

kir. Bir di ğer önem li ne den, tüm dün ya da ate iz min çö kü şü ve din

ah la kı nın yük se li şi dir. Bu, son iki yüz yıl dır tüm dün ya da kül tü -

rel bir he ge mon ya kur muş olan ma ter ya list fel se fe nin ye ni bi lim -

sel ve top lum sal ge liş me ler le çök me ye baş la ma sıy la ya kın dan il -
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gi li dir. Özel lik le bi lim sel ge liş me ler, ma ter ya liz min da ya nak la rı -

nı yık mak ta ve böy le ce in san la rın Al lah'ın var lı ğı nın ka nıt la rı nı

da ha açık bi çim de gö re bil me le ri ni sağ la mak ta dır. Al lah'a inan cın

gi de rek güç len di ği, in san la rın ye ni den di n ah la kı na yö nel di ği bir

çağ da, kuş ku suz İs lam'a olan iman da yük sel mek te dir. 

İs lam'ın Dün ya Gün de mi nin 
En Önem li Ko nu su Ha li ne Gel me si

Tüm dün ya da di n ah la kı nın yük sel me si ka dar dik kat çe ki ci

bir ol gu da ha var dır: Tüm din ler için de en çok yük se len din İs -

lam'dır. Bu gün İs lam dün ya nın en hız lı bü yü yen di ni dir ve bu

ger çek her kes ta ra fın dan ka bul edil mek te dir. Da ha sı, İs lam dün -

ya gün de mi nin en önem li ko nu su du ru mun da dır. 

Bun dan 30-40 yıl ön ce ise du rum çok da ha fark lıy dı. Dün ya,

So ğuk Sa vaş'ın dar ide olo jik ka lıp la rı için de dü şü nü yor du. Da -

ha sı, ma ter ya list dün ya gö rüş le ri nin et ki siy le din  ah la kı nın in -

san la rın ve top lum la rın ha ya tın da be lir le yi ci ol ma ya ca ğı ya nıl gı -

sı ha kim di. Oy sa 1980'le rin ba şın dan iti ba ren İs lam bir an da dün -

ya gün de mi nin zir ve si ne çık tı ve İs lam ah la kı nın in san la rı ve

top lum la rı ha re ke te ge çi re bi le cek bü yük bir güç ol du ğu Ba tı lı lar

ta ra fın dan da fark edil di. 

1990'lar da Ba tı dün ya sı nın İs lam'a olan il gi si da ha da art tı.

Med ya da İs lam hak kın da ya pı lan ha ber le rin sa yı sın da ki ar tış,

bu nun gös ter ge le rin den bi riy di. İs lam'a yö ne lik en bü yük il gi ise

-ger çek te İs lam ah la kı na ta ma men ay kı rı olan- 11 Ey lül sal dı rı la -

rın dan son ra baş la dı. Ba tı lı lar, en baş ta da Ame ri ka lı lar, İs lam

ah la kı nı ya kın dan ta nı mak, Müs lü man la rı an la mak için bü yük

bir ça ba içi ne gir di ler. Bu gün Ba tı med ya sı nın ve Ba tı lı aka de mik

ça lış ma la rın çok kay da de ğer bir bö lü mü İs la mi yet' le il gi li dir.

Bun la rın bir kıs mı ön  yar gı lı yo rum lar içer se ler de, so nuç ta dün -
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ya nın dik ka ti ni İs lam'a çek mek te ve da ha çok in sa nın İs lam ah la -

kı na yö nel me si ne ara cı ol mak ta dır lar. (Ko nuy la il gi li de tay lı bil -

gi için bkz. İs lam'ın Yük se li şi, Ha run Yah ya)

Müs lü man lar Ara sın da ki 
Glo bal İle ti şim ve Da ya nış ma nın Art ma sı

Türk İs lam Bir li ği'nin yo lu nu açan çok önem li bir di ğer ge -

liş me ise, 1980'ler den iti ba ren gi de rek yük se len, 1990'lar da -baş -

ta in ter net ol mak üze re- ile ti şim tek no lo ji si nin ge liş me siy le bü -

yük bir iv me ka za nan glo ba li zas yon sü re ci dir. Ba zı Müs lü man -
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Yeni Şafak Gazetesi, 2.10.2002

İslam, dünyanın en hızlı yükselen
dinidir. Batı'da pek çok insan İslam
ahlakını yakından tanımak için çaba
harcamakta, İslamiyet'e duydukları
hayranlığı ve ilgiyi açıkça ifade et-

mektedirler. 



lar, Ba tı kül tü rü nün ta şı yı cı sı ola rak gör dük le ri glo ba li zas yo nu

olum suz bir bi çim de de ğer len dir mek te dir. Oy sa ger çek te tüm

dün ya nın bir bi ri ile yo ğun bir kül tü rel alış ve riş içi ne gir me si ve

dün ya nın tüm kül tür le ri nin or tak bir dil le ile ti şim kur ma sı nı

sağ la yan glo ba li zas yon, dün ya Müs lü man la rı nın bil gi ye olan

ula şım la rı nı ko lay laş tı ra rak bir bir le ri ile olan te mas ve iş bir lik le -

ri ni da ha ön ce gö rül me miş bi çim de bü yü tmüş tür. Böy le ce, Müs -

lü man halk la rın bi linç len me sin de çok bü yük bir ve si le ol muş tur. 

Sa de ce in ter ne ti ele al mak bi le, Müs lü man lar ara sın da ki ile -

ti şi min ne ka dar ge liş ti ği ni gös ter mek te dir. İn ter net tek no lo ji si,

hem tüm in san lar için hem de Müs lü man lar için önem li bir ni met

ol muş tur. İn ter net sa ye sin de ya pı lan or tak ça lış ma la rın sa yı sı

art mış, bu nun la bir lik te bil gi ye ulaş ma im kan la rı da çok ge niş le -

miş tir. Böy le ce İs lam dün ya sı  da da hil ol mak üze re dün ya nın

dört bir ya nın da oku yan, dü şü nen, fi kir ler üre ten ve çö züm ler

ge liş ti ren ne sil ler ye tiş me kte dir. Ma lez ya lı bir sos yal bi lim ci olan

ve ça lış ma la rı nı Al man ya'da ki Fre ie Uni ver si tät of Ber lin'de sür -

dü ren Fa rish A. No or, glo bal leş me nin İs lam dün ya sın da ki et ki le -

ri ni ele alan bir ça lış ma sın da şu tes pit ler de bu lu nur:

Ge li şen ile ti şim tek no lo ji si ve bil gi nin ve en for mas yo nun ser best akı -

şı sa ye sin de, Müs lü man lar ar tık İs la mi ilim le rin doğ ru dan özü ne

ulaş ma da öz gür dür ler; İs la mi dü şün ce nin te mel ki tap la rı ve an la tım -

la rı ar tık uzak kü tüp ha ne ler de ki az sa yı da ki ki tap la sı nır lı de ğil dir... 

Bu nun so nuç la rın dan bi ri... İs la mi yön den bi linç li ve eği tim li ye ni

kit le le rin ge liş me si dir. İs la mi me tin le re ve bil gi ye ula şım ay nı za man -

da, Müs lü man ka dın la rın ve (aka de mik sı fa tı ol ma yan) nor mal Müs -

lü man la rın İs lam hak kın da da ha faz la öğ ren me le ri ni, fi kir yü rüt me le -

ri ni ve yo rum yap ma la rı nı sağ la mak ta dır. Bu, glo bal İs la mi ağ la rın

ku rul ma sı sa ye sin de, Müs lü man dün ya nın dört bir ya nın da ya şan -

mak ta dır.46
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No or'un ifa de siy le ar tık "za ma nın ve me ka nın sı nır oluş tur -

ma dı ğı bir İs lam dün ya sı" var dır.47

Sa de ce in ter net de ğil, med ya da dün ya Müs lü man la rı nı bir -

leş tir mek te dir. Her han gi bir İs lam ül ke sin de ki bir ko nu, bir an da

tüm İs lam ül ke le rin de iz len mek te, ora lar da da yan kı uyan dır -

mak ta, ora lar da ki Müs lü man la rın da me se le si ol mak ta dır. Tüm

bu im kan lar, Müs lü man dün ya sı nın çok da ha ay dın lık bir ge le -

ce ğe ka vu şa bi le ce ği ni gös ter mek te dir.

Ba tı lı la rın Os man lı Ara yış la rı

Ki ta bın ba şın dan bu ya na vur gu la dı ğı mız gi bi, ku rul ma sı

için çağ rı da bu lun du ğu muz Türk İs lam Bir li ği, hem Müs lü man -

lar hem de gay ri müs lim ler için pek çok ya rar sağ la ya cak, adil,

de mok ra tik ve çağ daş bir ya pı lan ma ola cak tır. Türk İs lam Bir li -

ği'nin ku rul ma sı du ru mun da, baş ta Ba tı ol mak üze re di ğer me -

de ni yet ler, dos ta ne ve ba rış çıl iliş ki ler ku ra bi le cek le ri, is tik rar lı

ve gü ve ni lir bir oto ri te ile mu ha tap ola cak lar dır. Söz de Müs lü -

man lar adı na or ta ya çı kan ba zı ra di kal akım la rın en gel len me si

ve te da vi edil me si işi, Türk İs lam Bir li ği'nin işi ola cak; Ba tı'nın bu

ko nu da ki en di şe le ri  ta ma men or ta dan kal ka cak tır. 

Türk İs lam Bir li ği'nin yak laş mak ta ol du ğu nu gös te ren

önem li ala met ler den bi ri de, bu sö zü nü et ti ği miz "İs lam Bir li ği

ih ti ya cı"nın, Ba tı lı lar ta ra fın dan da fark edil me ye baş la nmış ol -

ma sı dır. Özel lik le es ki Os man lı coğ raf ya sı üze rin de bir asır dır

de vam eden oto ri te boş lu ğu teş his edil mek te ve çö zü mün de an -

cak Os man lı mo de li nin bir şe kil de ye ni den ha ya ta dön dü rül me -

siy le müm kün ola ca ğı fik ri yan kı bul mak ta dır. 

Bu ko nu da Ba tı med ya sın da yer alan yo rum lar dan bi ri, 9

Mart 2003 ta rih li New York Ti mes ga ze te sin de ya yın la nan Da vid

From kin im za lı "A World Still Ha un ted by Ot to man Ghosts"
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(Ha la Os man lı Ha ya let le ri İle Do lu Bir Dün ya) baş lık lı ma ka le -

dir. Ma ka le si ne "Bir ha ya let ABD'yi ra hat bı rak mı yor, bu Os man -

lı İm pa ra tor lu ğu'nun ha ya le ti" di ye baş la yan From kin, şun la rı

ya zı yor du:

Bu gün, Bush yö ne ti min de ki da ha ih ti ras lı isim ler, sa de ce Irak'ı iş gal

et me yi he def le mi yor, bu nu Arap Or ta do ğu su'nu dö nüş tür mek te bir

te mel ola rak kul lan mak da is ti yor. 

Da ha ön ce Ba tı lı ül ke ler (İn gil te re ve Fran sa) bir kez da ha Os man lı

top rak la rı nı ye ni den şe kil len dir me işi ne ko yul muş lar dı. Bu ül ke ler,

Bi rin ci Dün ya Sa va şı'ndan za fer le çık tık tan son ra Or ta do ğu'nun ha -

ri ta sı nı ye ni den çiz di ler. Irak, oluş tu ru lan ya pay dev let ler den bi ri siy -

di. 

Bi rin ci Dün ya Sa va şı'nın ar dın dan, İn gil te re ve Fran sa, Os man lı İm -

pa ra tor lu ğu'nu ye ne rek Arap top rak la rı nın kont ro lü nü ele ge çir di. Ve

bu nun la bir lik te önem li bir şe yi ele ge çir di: Bu top rak lar da bü yük pet -

rol kay na ğı bu lun ma sı ih ti ma li. 

Av ru pa lı lar ve on la rın Ame ri ka lı iş or tak la rı bu ra lar da dos ta ne ve is -

tik rar lı re jim ler kur ma yı um du. 1920'le rin baş la rın da sı nır la rı ye ni -

den çiz dik ten son ra İn gil te re ve Fran sa, bir dev let sis te mi baş lat tı ve

si ya si reh ber lik sağ la ma ya da ça lış tı. An cak sis tem ta ham mül ede me -

di. Ak si ne, böl ge da ha çal kan tı lı ve hu zur suz ol du. 

Ge ri ye ba kıl dı ğın da, Bas kan Bush'un ba zı bö lüm le ri ni de ğiş tir mek is -

te di ği Or ta do ğu'nun ço ğu ka rak te ris ti ği nin, beş yüz yıl lık Os man lı

ida re sin de şe kil len di ği açık ça gö rü lü yor.48

İn gi liz ga ze te ci Ti mothy Gar ton Ash ise The Gu ar di an ga ze -

te sin de ya yın la nan 27 Mart 2003 ta rih li ma ka le sin de ben zer bir

ana liz yap tı. Ko so va'da ki Ar na vut la rın ve Ku zey Irak'ta ki Kürt -

le rin so run la rı nı ele alan Ash, "her iki du rum da da, ha la, bir yüz -

yıl son ra bi le, Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun mi ra sı ile kar şı kar şı -

ya yız" di yor ve ya zı sı nı şöy le nok ta lı yor du:
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Yüz le şe lim: (Irak'ta ki) bu kan lı sa vaş bit ti ğin de, 1918 yı lı na ge ri dön -
müş ola ca ğız, ya ni bü yük ba ba la rı mı zın Bal kan lar'dan Or ta do ğu'ya
ka dar kar şı laş tı ğı so ru la rın ço ğuy la ve tam da ay nı böl ge ler de yüz yü -
ze ka la ca ğız. Ve ha la bun la ra ve re bi le cek bir ce va bı mız yok. Ba zen,
Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nu ye ni den kur ma mız ge rek ti ği ni dü şü nü -
yo rum.49

Ba tı lı la rın bi le "Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun ye ni den ku rul -

ma sı ge rek ti ği"ni dü şün dük le ri bir de vir de, Müs lü man la rın bu

işe dört el le sa rıl ma la rı ge rek ti ği aşi kar dır. 

Hic ri 14. as rın ba şın dan iti ba ren ya şa nan ge liş me ler, Müs lü -

man la rın ta ri hin önem li bir dö nüm nok ta sın da ol duk la rı nı gös ter -

mek te dir. He pi mi ze dü şen gö rev, bu so rum lu lu ğa la yık ol mak tır. 
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Türk İslam Birliği'ne Adım Adım Yaklaşılıyor

Bu kitabın ilk baskısının yapıldığı tarihin ardından, Türk

İslam Birliği'nin oluşumuna giden süreçte gözle görülür bir hız-

lanma oldu. Bir yandan Türkiye'nin dış politikada izlediği aktif

rol ve elde ettiği başarılı neticeler, Türkiye'nin Türk İslam alemi-

nin lideri olması gerektiği gerçeğini teyit ederken, bir yandan da

Türk İslam aleminde önemli adımlar atılmaya başlandı. İslam

Ortak Pazarı'nın kurulması için girişimlerin hızlanması, Suriyeli

yetkililerin Suriye ve Türkiye arasındaki sınırların açılmasını

gündeme getirmeleri, Iraklı liderlerin Türkiye'yle birleşme çağrı-

sında bulunmaları, pek çok Türk İslam devletinde halkın "Türk

İslam Birliği istiyoruz" demeleri, Ermenistan'la Türkiye arasın-

daki tarihi gelişmeler ve sınırın açılmasının gündeme gelmesi,

dünyanın yeni bir Osmanlı'ya ihtiyacı olduğunun gazete man-

şetlerine taşınması,  Müslüman ülkeler arasındaki ekonomik ve

kültürel işbirliklerinin artırılması, dış basında Türkiye'nin lider

olması gerektiği yönünde çok sayıda haber çıkması bu önemli

gelişmelerden sadece birkaçıdır. 

Bu gelişmeler önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak,

dünya çok kısa bir zaman dilimi içinde Türk İslam Birliği'nin ku-

rulduğuna şahit olacaktır. 

Türkiye Gazetesi, 20.10.2008
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DÜN YA YI BEK LE YEN                    
AY DIN LIK GE LE CEK

Ki tap bo yun ca Türk İs lam dün ya sı nın için de bu lun -

du ğu ko nu mu, Türk İs lam Bir li ği'nin te sis edil me si ne du -

yu lan acil ih ti ya cı ve Türk İs lam Bir li ği'nin oluş tu rul ma sı -

nın Müs lü man la ra ve di ğer top lum la ra ka zan dı ra ca ğı fay -

da la rı in ce le dik. Bir ön ce ki bö lüm de de üze rin de dur du -

ğu muz gi bi, ya şa nan ge liş me ler İs lam dün ya sı nı çok bü -

yük ve önem li de ği şim le rin bek le di ği ni açık ça gös ter mek -

te dir. Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in ba zı ha dis le rin de yer

alan bil gi ler ve Ku ran ayet le ri de, önü müz de ki dö ne min,

Al lah'ın iz niy le, dün ya Müs lü man la rı için çok ay dın lık

ola ca ğı nı müj de le mek te dir. Türk İs lam Bir li ği'nin ku rul -

ma sı da, bu müj de li dö ne min baş lan gı cı nı hız lan dı ra cak,

yal nız ca Müs lü man la rın de ğil tüm top lum la rın bol luk ve

re fah için de ya şa ya cak la rı yep ye ni bir dö ne min baş lan gı cı

ola cak tır.  

Şu an da için de bu lu nu lan du rum, ilk ba kış ta pek çok

olum suz luk içe ri yor gi bi gö rü ne bi lir. Oy sa olum suz luk gi bi

gö rü nen bu ge liş me le rin her bi ri as lın da kut lu bir dö ne min

ha ber ci si dir. Sa vaş lar, yok luk lar, kıt lık lar, dün ya nın fark lı

kö şe le rin de Müs lü man la rın ezi lip zu lüm gör me si gi bi olay -

lar, bü yük ço ğun lu ğu Pey gam be ri miz (sav) ta ra fın dan 1400

yıl ön ce sin den ha ber ve ri len ahir za man ala met le ri dir. Bu

ala met le rin ger çek le şi yor ol ma sı, yi ne Pey gam be r Efen di -

miz (sav)'in müj de le di ği İs lam ah la kı nın dün ya ya ha ki mi -



ye ti nin de ya kın laş tı ğı na işa -

ret et mek te dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Do la yı sıy la için de bu lu nu lan du rum Müs lü -

man la rın ye 'se ve ümit siz li ğe düş me le ri ne de ğil,

tam ter si ne şevk ve he ye can la rı nın art ma sı na

ara cı ol ma lı dır. Ay rı ca iman eden ler, Al lah'ın

rah me tin den as la ümit kes me me le ri ge rek ti ği nin

de bi lin ciy le ha re ket et me li dir ler. Al lah, aye tin -

de şöy le bu yur muş tur:

… ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -
yin. Çün kü ka fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı
Al lah'ın rah me tin den umut kes mez. (Yu suf
Su re si, 87)

Ni te kim bü yük İs lam ali mi Be di üz za man
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Sa id Nur si de, ün lü Şam

hut be sin de İs lam dün ya sı nın için de bu -

lun du ğu ko şul la rı göz ler önü ne ser miş, an cak bu

du rum ne de ni ile ye' se dü şül me si nin çok bü yük bir

teh li ke ola ca ğı na dik kat çe ke rek, İs lam'ın ay dın lık ge -

le ce ği ni ina nan la ra müj de le miş tir:

Ye is en deh şet li bir has ta lık tır ki: Alem-i İs lam'ın kal bi -
ne gir miş.... o ye is tir ki, yük sek ah la kı mı zı öl dür müş,
men fa at-i umu mi ye yi bı ra kıp men fa at-i şah si ye ye na za rı -
mı zı has ret tir miş. Hem o ye is tir ki, kuv vet-i ma ne vi ye -
mi zi kır mış... Ye is mil let le rin en deh şet li has ta lı ğı dır...
Kor kak, aşa ğı ve aciz le rin şe ni dir, ba ha ne le ri dir… İs tik -
ba lin kı ta la rın da ha ki ki ve ma ne vi ha kim ola cak ve be şe ri
dün ye vi ve uh re vi sa ade te sevk ede cek yal nız İs la mi yet' -
tir...
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Ahir Za man 
Müj de si

İs lam dün ya sı nın ay dın lık ge le -

ce ği ni bi ze müj de le yen en önem li kay -

nak la rın ba şın da Pey gam ber Efen di miz

(sav)'in ha dis le ri yer al mak ta dır. Ha dis ler -

de ahir za ma nın (kı ya met ten ön ce ki son dö -

ne min) özel lik le ri de tay lı ola rak ta rif edil -

miş tir. Bu bil gi ler in ce len di ğin de, ahir za -

man ala met le ri nin gü nü müz de ya şa nan

yüz ler ce olay  la çok bü yük ben zer lik le re sa -

hip ol du ğu gö rül mek te dir. İn san la rın ya ra -

tı lış amaç la rın dan uzak la şıp top lum lar da

bü yük bir ma ne vi çö kü şün ya şan ma sı, ha -

ram la rın he lal sa yıl ma sı, Al lah'ın açık ça in -

kar edil me si, dün ya nın her ye ri ni ka rı şık lık

ve kar ga şa la rın kap la ma sı, ah la ki de je ne -

ras yo nun art ma sı, sel ler, dep rem ler gi bi bü -

yük do ğal afet le rin sık ça ya şan ma sı, ku rak -

lık ve kıt lık ol ma sı, sa vaş la rın, ça tış ma la rın

ve kan dök me nin art ma sı, bi dat la rın or ta ya

çık ma sı, ge çim sı kın tı sı nın yay gın laş ma sı,

bü yük olay la rın ve hay ret ve ri ci şey le rin

mey da na gel me si, hu zur ve is tik ra rın ne re -

dey se ta ma men or ta dan kalk ma sı ha dis ler -

de bil di ri len baş lı ca Hz. Meh di (as)'ın çı kış
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ala met le ri ndendir. Ci na yet le -

rin, kat li am la rın, kav ga la rın şid det -

le ne ce ği ahir za man da, Müs lü man lar

üze rin de ki bas kı lar da ar ta cak tır. Ha dis -

ler, bu dö nem de Müs lü man la ra kar şı zor

kul la nı la ca ğı nı ve Müs lü man la rın zul me

uğ ra ya cak la rı nı da bil dir mek te dir. Öy le

ki, Müs lü man la rın bü yük ço ğun lu ğu bu

bas kı ve zu lüm or ta mın dan bir kur tu luş

yo lu bu la ma ya cak tır. 

Bu zor luk ve kar ga şa or ta mı nın ar dın -

dan ise, Al lah in san lı ğa kut lu bir kur ta rı cı

gön de re cek, bu kur ta rı cı ve si le siy le in san -

la rı için de bu lun duk la rı ka ran lık tan ay dın -

lı ğa çı ka ra cak tır. "Meh di" (doğ ru ya ile ten,

hi da yet ön de ri) ün va nı nı ta şı yan bu mü ba -

rek şa hıs ön ce İs lam dün ya sı nı ih ya ede -

cek, da ha son ra da tüm dün ya ya ba rı şın,

sev gi nin ve gü zel ah la kın ya yıl ma sı na ara -

cı ola cak tır. Hz. Meh di (as) ile bir lik te,

Al lah'ı in kar eden ve din ah la kı na kar şı

olan ide olo ji ler fik ren ta ma men çü rü tü le -

cek; İs lam ah la kı özü ne, Ku ran'da ve Pey -

gam be ri mi z (sav)'in sün ne tin de bil di ri len

ger çek ha li ne dön dü rü le cek; İs lam dün ya -
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sı si ya si, eko no mik

ve sos yal açı dan güç le ne cek tir. 

Yi ne ha dis ler de bil di ril di ği üze re,

ahir za man da Hz. İsa (as) da ye ni den

dün ya ya dö ne cek tir. İsa Pey gam be r (as)'ın

ikin ci kez yer yü zü ne ge le cek ol ma sı, ahir za -

ma nın en bü yük müj de le rin den bi ri dir. Pey -

gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in, Hz. İsa

(as)'ın yer yü zü ne tek rar ge li şi ni müj de le yen

çe şit li ha dis le ri nin ya nı sı ra, bu ko nu Ku -

ran'da da çok açık ola rak bil di ril miş tir. Pek

çok ayet te Hz. İsa (as)'ın ge li şi ile il gi li ke sin

ifa de ler bu lun mak ta dır. Al lah Ku ran ayet le -

rin de Hz. İsa (as)'ın öl dü rül me di ği ni, asıl ma -

dı ğı nı, in san la ra onun bir ben ze ri nin gös te ril -

di ği ni, onu ve fat et tir di ği ni (ya ni uy ku da ki

gi bi ca nı nı al dı ğı nı) ve Ken di Ka tı na yük -

selt ti ği ni bil dir miş tir. (Ko nuy la il gi li de -

tay lı bil gi için bkz. Hz. İsa Ge le cek, Ha run

Yah ya) Bu ger çek, Ni sa Su re si'nde ina -



nan la ra şöy le bil di ri lir: 

Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem
oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten öl dür -
dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra
böy le bir ce za ver dik.) Oy sa onu öl dür -
me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra
(onun) ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten
onun hak kın da an laş maz lı ğa dü şen ler,
ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın
bir zan na uy mak tan baş ka bu na iliş kin
hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola -
rak öl dür me di ler. Ha yır; Al lah onu
Ken di ne yük selt ti. Al lah üs tün ve güç -
lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni -
sa Su re si, 157-158)

Ku ran'da Hz. İsa (as)  ile il gi li bil di ri -

len bir di ğer ger çek de, Hz. İsa (as)'ın

yer yü zü ne ikin ci kez ge le ce ği dir. Ku -

ran'da bir çok ayet te ha ber ve ri len bu

müj de, Pey gam ber Efen di miz (sav)'in

ha dis le rin de de yer al mak ta dır. Ay rı ca
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pek çok İs lam ali mi de Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne ikin ci kez

ge li şi ve bu ge li şi sı ra sın da na sıl bir or tam ola ca ğı hak kın da

çe şit li eser ler ha zır la mış lar dır. (Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne

ikin ci ge li şi ile il gi li de lil ler hak kın da da ha de tay lı bil gi için

bkz., Ha run Yah ya, Hz. İsa Ge le cek)

Hz. İsa (as) yer yü zü ne tek rar gel di ğin de, Al lah'ın aye ti -

nin bir te cel li si ola rak, tüm pey gam ber ler gi bi in san lar ara -

sın da say gın lı ğıy la, seç kin ve onur lu olu şuy la ta nı na cak tır.

Gö ren ler onu da ha ba kar bak maz ta nı ya cak, kalp le rin de hiç -

bir şüp he oluş ma ya cak tır. Hz. İsa (as)'ı in san la ra ta nı tan

önem li ala met ler den bi ri de, dün ya da hiç bir ak ra ba sı nın, ai -

le si nin, es ki den ta nı dı ğı tek bir ki şi nin ol ma ma sı dır. 

Hz. İsa (as) ye ni den yer yü zü ne gel di ğin de, onun fi zik sel

özel lik le ri ni, si ma sı nı ya da ses to nu nu bi len tek bir ki şi da hi

çık ma ya cak tır. Dün ya üze rin de bir ki şi bi le, "ben onu ön ce den

ta nı yor dum" di ye me ye cek tir. Çün kü onu ta nı yan tüm in san -

lar bun dan yak la şık 2000 yıl ön ce ya şa mış ve öl müş ler dir.
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Hz. İsa (as) gel di ğin de Ku ran ile hük me de cek, bu dö nem de

Hı ris ti yan dün ya sı da içi ne düş tü ğü hu ra fe ler den sıy rı la cak, Hz.

İsa (as) on la rı Ku ran ah la kı na gö re ya şa ma ya da vet ede cek tir.

Böy le ce İs lam ve Hı ris ti yan dün ya sı tek bir inanç ta bir le şe cek,

dün ya "Al tın çağ" ola rak ad lan dı rı lan, ba rış, hu zur, gü ven lik, mut -

lu luk ve re fa hın ha kim ol du ğu yep ye ni bir dö ne me gi re cek tir. Al -

tın çağ, tıp kı mü ba rek Pey gam ber Efen di miz dö ne min de ki gi bi,

bir As r-ı Sa adet dö ne mi ola cak tır. Yer yü zü da ha ön ce zu lüm le do -

luy ken, ada let le do la cak tır. Ürün ler ve mal da bol luk ya şa na cak,

in san lar yar dı ma ih ti yaç du yan bi ri ni bu la ma ya cak lar dır. Tek no -

lo ji de ve bi lim de ya şa nan ge liş me ler le, in san la rın ya şam ka li te si

yük se le cek, ra hat lık ve kon for ar ta cak tır. İn san lar ne re ye bak sa -

lar, bol luk ve gü zel lik gö re cek ler dir. İn san lar bu dö nem de ya şam -

la rın dan o ka dar mem nun ola cak lar dır ki, ha dis ler de bil di ril di ği

üze re, yaş lı lar genç ol ma yı di le ye cek ler dir.

Bu ra da kı sa ca özet le di ği miz ahir za man da ya şa na cak ge liş -

me ler le il gi li ola rak, Peygamber Efendimiz Hz. Mu ham med

(sav)'in bil dir di ği ha dis le rin ba zı la rı aşa ğı da yer al mak ta dır.
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HZ. MEHD� (AS) VE HZ. �SA (AS) BU

YÜZYILDA GELECEK

Her yüz senede bir din ahlakını bidatlerden kurtarmak ve yeni-

lemek için Allah tarafından bir zatın gönderildiği, Sünen-i Ebu

Davud, Mektubat-ı Rabbani gibi büyük ve muteber ehli sünnet

alimlerinin eserlerinde açık bir şekilde belirtilmiştir:

Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah (sav) şöyle bu-

yurmuş: Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene-

nin başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan ka-

rışmış batıl uygulamalardan) ayıracak, yenileyecek (ilim

sahibi) bir zatı gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100) 

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde ahir

zamanda zuhur edeceği müjdelenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış za-

manı olarak ise Hicri 1400 yılı verilmiştir: 

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında top-

lanacaklardır." (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

Bu 100 yıllık sürede İslam ahlakı belli bir

süreç içinde tüm dünyaya hakim olacak, din

ahlakına karşı mücadele veren Deccaliyet sis-

temi ise tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak

aşağı yukarı 100 sene kadar sürecek olan bu

yükselme döneminin ardından yani Hicri

1500'lerle birlikte dünya yeniden bir bozulma sü-

recine girecektir. Ehl-i Sünnetin büyük hadis

ve fıkıh alimlerinden biri olan İmam

Ahmed İbni Hanbel gibi birçok alimin
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birbirlerinden naklettikleri bir hadiste Peygamberimiz (sav)

kendisine kadar dünyada geçen zamanın 5600 yıl olduğunu

bildirerek insanlık tarihinin başlangıcı hakkında önemli bir bil-

gi vermiştir:

Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b.

Abdülkerim, Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet

etti: DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR.

(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)

Diğer yandan başka birçok hadiste ise dünyanın ömrü-

nün 7000 yıl olduğuna dair açık izahlar bulunmaktadır:

Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (sav)

buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE

YEDİ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABBİN KA-

TINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIKLARINIZDAN BİN YIL

GİBİDİR. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiya-

cını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla,

gecelerini de ibadetle geçirmişçesine ŞU

DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ

MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR. (Ali B.

Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 88)

Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler: Ben

gördüğüm bir rüyayı Resulullah (sav)'e anlattım. Bu

rüyada Peygamber (sav) yedi basamaklı bir

minberin en üst basamağında idi: O

buyurdu ki, YEDİ BASAMAKLI
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GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN

YEDİ BİN SENEDİR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül

Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 89)

Hicri 1300'ün ve son bin yılın en büyük müceddidi olan

Üstad Said Nursi Hazretleri ise İslam ahlakının hakimiyet süresi

için Hicri 1500'leri vermiştir. Üstad bu tarihlere kadar olan dö-

nemin Müslümanların açık ve aşikar galibiyet dönemleri olaca-

ğını ifade etmiştir. Bundan sonraki yıllarda ise İslam ahlakının

dünya üzerindeki yükseliş döneminin sona ereceği ve kafirler

için bir kıyamet kopmasının Hicri 1545 itibariyle söz konusu

olacağını söylemiştir. (Doğrusunu Allah bilir.)

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (kı-

yamete kadar) hak üzerinde olacaktır."

"Üm me tim den bir tai fe.." fık ra sı nın (bö lü mü nün) ma kam-ı

cif rî si (ci fir he sâ bı na gö re olan ne ti ce, sa yı de ğe ri) 1542

(2117) ede rek ni ha yet-i de va mı na (var lı ğı nın so -

nu na) îma eder. "Hak üze rin de ola cak tır."

(şed de sa yı lır) fık ra sı da hi; ma kam-ı cif rî si

1506 (2082), bu ta ri he ka dar zâ hir ve aşi kâ -

ra ne (açık ve or ta da), bel ki ga li ba ne; son ra

tâ 1542 (2117)ye ka dar, giz li ve mağ lu bi -

yet için de va zi fe-i ten vi ri ye si ne (ay dın lat ma gö re -

vi ne) de vam ede ce ği ne rem ze (işa re te) ya kın îma

eder. "Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar" (şed -

de sa yı lır) fık ra sı da hi; ma kam-ı cif rî si
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1545 (2120), kâ fi rin ba şın da KI YA MET KOP MA SI NA îma

eder. (Kas ta mo nu La hi ka sı, s. 33) Bü yük ehl-i Sün net ali mi

Ber zen ci Haz ret le ri de dün ya nın öm rü nün Hic ri 1600'e ulaş -

ma ya ca ğı nı ya ni Hic ri 1500'lü yıl lar için de kı ya me tin kop ma -

sı nın Al lah'ın iz niy le bek len di ği ni ifa de et mek te dir. (Doğ ru su -

nu Al lah bi lir.)

BU ÜMMETIN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN

BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR... (Kıyamet Alametleri,

Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadise dayalı olarak

Suyuti Hazretleri ise yaptığı açıklamada şöyle belirtmektedir: 

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYE-

CEK." (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu,

el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul

Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin

Hanbel, Kitâbu'l-İlel, s. 89)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden

ve büyük İslam alimlerinin açıklamalarından

da açıkça anlaşıldığı üzere, içinde bulundu-

ğumuz Hicri 1400'ler Hz. Mehdi (as)'ın zuhur

çağıdır. Bu yüzyılda Hz. Isa (as) yeniden yeryü-

züne gelecek, Hz. Mehdi (as) zuhur edecek ve

İslam ahlakı yeryüzüne hakim olacaktır. 
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Hz. Meh di (as)'ın Çı ka ca ğı
Or ta mın Özel lik le ri:

Kı ya met yak laş tı ğı za man ve mü min le rin kal -
bi; ölüm, aç lık, fit ne ler, sün net le rin kay bol ma sı,

bid'at le rin or ta ya çık ma sı, em ri bil ma ruf ve neh yi
anıl mün ker (iyi li ği em re dip kö tü lük ten me net me) im -

kan la rı nın kay bol ma sı gi bi se bep ler le za yıf la dı ğı za man
be nim ev lat la rım dan Hz. Meh di (as) ile Ce nab-ı Hak sün -
net le ri ih ya eder. Onun ada let ve be re ke ti ile mü min le rin
kal bi fe rah lar, Acem (Arap ol ma yan) ve Arap mil let le ri
ara sın da ül fet ve mu hab bet yer le şir.50

Dün ya herc-ü merc (fit ne, da ğı nık lık) için de kal dı ğın da,
fit ne ler zu hur et ti ğin de, yol lar ke sil di ğin de, ba zı la rı ba zı -
sı na hü cum et ti ğin de, bü yük kü çü ğe mer ha met et me di ği,
bü yü ğe va kar lı dav ran ma dı ğın da Al lah, bu sı ra da on lar -
dan ada ve tin kö kü nü ka zı ya rak da la let ka le le ri ni fet he -

de cek ve ev vel ce be nim ayak ta tut tu ğum gi bi, ahir za -
ma nın da di ni ayak ta tu ta cak, ön ce den zu lüm le do lu

olan dün ya yı ada let le dol du ra cak bi ri ni (Hz. Meh di)
gön de re cek tir.51

Mağ rib'de (ba tı da) ka rı şık lık lar, fit ne ler ve
kor ku ola cak... Fit ne ler ço ğa la cak.52

Hiç bir ta ra fın on dan mah fuz kal -
ma ya ca ğı bir fit ne zu hur
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ede cek, bu fit ne kal dı ğı yer den he -
men baş ka bir ta ra fa ya yı la cak...53 

Hz. Meh di (as) çık ma dan ön ce, mil let ler ara sın da
ti ca ret ve yol lar ke si le cek, in san lar ara sın da fit ne ler

ço ğa la cak tır...54

Ma sum in san lar kat lo lun ca ya ka dar Hz. Meh di (as) çık ma -
ya cak ve kat li am la ra yer de ve gök te ki ler, ar tık ta ham mül
ede mez bir ha le gel di ğin de zu hur ede cek tir...55

Hz. Meh di (as) Dö ne min de 
Ya şa na cak Ha yat:

Hz. Pey gam ber (sav) en baş ta İs la m'ı na sıl ayak ta tut tuy sa, Hz.
Meh di  (as)da en so nun da ay nı şe kil de İs la m'ı ayak ta tu ta cak -
tır.56

Düş man lık ve ki ni  de kal dı ra cak tır... Kap su ile dol du ğu gi bi
yer yü zü ba rış la do la cak tır. Din bir li ği de ola cak, ar tık
Al lah'tan baş ka sı na ta pıl ma ya cak tır. Sa vaş da ağır lık la rı -
nı bı ra ka cak.57

Onun za ma nın da kurt la ko yun bi ra ra da oy na ya -
cak, yı lan lar ço cuk la ra za rar ver me ye cek tir. 

İn san bir avuç to hum ata cak, 700 avuç
ha sat ede cek tir. 



Ri ya, ri ba, zi na, iç ki kal ma ya cak, ömür ler
uza ya cak ve ema net za yi ol ma ya cak tır. 

Pey gam ber Efen di mi ze buğ ze de cek kim se kal ma ya cak -
tır.58

İn san la ra ma lı ve eş ya yı da ğı tır ken, say ma dan bol bol ve re cek -
tir.59

Hiç bir kim se ara sın da bir düş man lık kal ma ya cak tır. Ve bü tün düş -
man lık lar, bo ğuş ma lar, ha set leş me ler mu hak kak kay bo lup gi de cek -
tir.60

... O za man, yer ve gök eh li, bü tün ya ba ni hay van lar, kuş lar, hat ta
de niz de ki ba lık lar bi le onun hi la fe tiy le se vi ne cek ler dir. Onun dev -
rin de, akan ır mak lar bi le su yu nu faz la laş tı ra cak tır. Hz. Meh di (as)
ha zi ne le ri çı ka ra cak...61

Be nim üm me tim o de vir de öy le bir re fah bu la cak ki, o gü ne dek
onun ben ze ri ni ke sin lik le bul ma mış tır…62

Onun ada le ti her  ye ri kap la ya cak. Zu lüm ve fısk la do lu
olan dün ya, o gel dik ten son ra ada let le do lup ta şa cak -

tır… Yer yü zü em ni yet le do lu ola cak ve hat ta bir -
kaç ka dın yan la rın da hiç er kek ol mak sı zın

ra hat lık la hac ca gi de cek ler dir.63
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Bu ra da sa de ce be lir li bir kıs mı -

na yer ver di ği miz ha dis ler de açık ça gös -

ter mek te dir ki, İs lam dün ya sı nı çok önem li ve

bü yük ge liş me ler bek le mek te dir. Al lah, her şey

için ol du ğu gi bi İs lam top lum la rı için de bir ka der

çiz miş tir. "...Al lah, nu ru nu ta mam la ma yı di le mek te -

dir." (Tev be Su re si 32) aye tiy le bil di ril di ği gi bi, Ku ran

ah la kı nın tüm dün ya ya ya yı la rak, din-dı şı fel se fe le rin

fik ren yı kı la ca ğı, yer yü zün den fit ne nin kal dı rıl ma sıy la

tüm in san lı ğa ba rış ve kur tu luş ge le ce ği Rab bi miz'in bi ze

bir müj de si dir. İs lam ah la kı nın dün ya ya ya yı la ca ğı, in san -

la rın ba rı şa ve gü ven li ğe ka vu şa ca ğı gün ler Al lah'ın iz ni

ile pek ya kın dır. Unut ma mak ge re kir ki, Al lah'ın sa mi mi

iman eden le re va adi, "on la rı da ken di le rin den ön ce ki ler

gi bi güç ve ik ti dar sa hi bi kıl mak tır." Ayet te şöy le bu yu -

rul mak ta dır:

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu -
nan la ra va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri
na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü -
zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için
se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı -

lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan
son ra gü ven li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal -

nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar.

377

Harun Yahya - Adnan Oktar



378

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ’NE ÇAĞRITÜRK İSLAM BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI

Kim bun dan son ra in kar eder se, iş te on lar

fa sık tır. (Nur Su re si, 55) 

Her Müs lü man, ah la kı nı gü zel leş ti re rek, İs -

lam'ın ve Müs lü man la rın ya ra rı na yap tı ğı ha yır

iş le ri nin sa yı sı nı ola bil di ğin ce ar tı ra rak en gü zel

şe kil de bu kut lu dö nem için ha zır lan ma lı dır.

Müs lü man la rın, in san la rın dal ga dal ga Al lah'ın

di ni ne gir dik le ri ni gö re cek le ri za ma nın bir an

ön ce gel me si için, yap ma la rı ge re ken en önem li

ha zır lık lar dan bi ri ise, Türk İs lam dün ya sı nın

bir li ği ni sağ la mak ola cak tır. 

İs lam Dün ya sı na Çağ rı 

Bu gün ar tık tüm dün ya da din kar şı tı fi kir

sis tem le ri çök me ye yüz tut muş, in san lar Al lah'a

ima na ve din ah la kı na yö nel me ye baş la mış lar -

dır. Da ha sı Türk İs lam, dün ya gün de mi nin en

önem li ko nu su ol muş, in san lı ğın dik ka ti Hak di -

ne çev ril miş tir. İçin de bu lun du ğu muz dev rin

tek no lo jik im kan la rı ise, Müs lü man la rın hem
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bir bir le ri ile iş bir li ği yap ma la rı nı ko lay laş tır -
mış hem de in san la ra İs lam ah la kı nın gü zel lik -
le ri ni an lat mak için her tür lü kit le ile ti şim im -
ka nı nı sağ la mış tır.

An cak bir ta raf tan da İs lam dün ya sın ın
bir kıs mın da fa kir lik ve ce ha let var dır. Bun dan
ya rar la nan bir ta kım kim se ler, söz de İs lam adı -
na İs lam dı şı ey lem ler ya pa rak, dün ya nın gö -
zün de Müs lü man la rı zan al tın da bı rak mak ta -
dır lar. İs lam ah la kı na kar şı olan ba zı çev re ler
de, Müs lü man la rın bu du ru mun dan ya rar la -
na rak on la ra kar şı her tür lü zul mü uy gu la -
mak ta, da ha bü yük zu lüm le ri de plan la mak ta -
dır lar. 

Çö züm, tüm Müs lü man la rı bir leş ti re cek
ve on la ra doğ ru yo lu gös te re cek bir  Türk İs -
lam Bir li ği'nin ku rul ma sı dır. Türk İs lam Bir li -
ği'nin ku rul ma sı için ça lış mak, her Müs lü ma -
nın gö re vi dir: 

Tüm Müs lü man hü kü met ler, Türk İs lam
Bir li ği'ne ha zır lan ma lı dır. Di ğer Müs lü man
ül ke ler le ara la rın da ki iliş ki le ri ge liş tir me li, bir
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yan dan da ger çek İs lam
ah la kı nın ken di ül -
ke le rin de de da ha
iyi yer leş me si için

kül tü rel fa ali yet ler -
de bu lun ma lı dır lar.
Tüm Müs lü man si vil

top lum ku ru luş la rı, çe şit li or ga -
ni zas yon lar, va kıf lar, med ya men -

sup la rı, ka na at ön der le ri; Müs lü -
man lar ara sın da ki ay rım la rın gi de ril -

me si, bir lik ve be ra ber li ğin sağ lan ma -
sı için ça ba gös ter me li dir ler. 

Her Müs lü man bi rey, git ti ği ca mi de, oku -
du ğu okul da, iş ye rin de, zi ya ret et ti ği in ter net plat for mun da,
üye si ol du ğu va kıf ta ve ya ku ru luş ta, dün ya Müs lü man la rı nın
bir li ği için ça ba gös ter me li, di ğer Müs lü man la rı bu ko nu da
teş vik et me li dir.

Dün ya ya ışık tu ta cak, hem Müs lü man la ra hem gay ri -
müs lim le re gü zel lik su na cak, yer yü zü ne ada let ve ba rış ge ti -
re cek o bü yük İs lam me de ni ye ti nin
ye ni den ye şer me si tüm Müs lü -
man la rın du ası dır. Al lah'ın
iz ni ile, Türk İs lam Bir li -
ği'nin ku rul ma sı, tüm bu
gü zel lik le re bir ve si le
ola cak tır. 

Bu kut lu gö rev de hiz -
met yük len mek is te yen
Müs lü man lar;
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Ge lin, Müs lü man la rın ara sı nı bu la lım. Bir bi ri nin ca mi -
sin de na maz kıl ma yan, se lam laş ma yan, bir bi ri nin yaz dı ğı ki -
ta bı oku ma yan, ufak bir fi kir fark lı lı ğı ne de niy le kar de şi ne
düş man ke si len Müs lü man la rın ara sı nı bu la lım. Bu gi bi ya -
pay ay rım lar kalk sın. Al lah'ın ev le ri olan ca mi ler, şu ve ya bu
gru bun, şu ve ya bu mez he bin de ğil, tüm Müs lü man la rın
mes ci di ol sun. Her Müs lü man bir bi riy le se lam laş sın, bir bi ri
ile soh bet et sin. Bir bi ri ne şefkat gös ter sin. Ce ma at sel ve ya ki -
şi sel uz laş maz lık lar son bul sun. Ve tüm Müs lü man lar, el bir -
li ği ya pa rak, te va zu ve anlayış için de, Al lah'a da ha çok ya -
kın laş mak, O'nun di ni ne da ha çok hiz met et mek için ça lış sın -
lar. 

Ve Al lah'ın biz le re ver di ği şu em ri hiç bir za man unut -
ma sın lar:

Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma -
yın. Ve Al lah'ın si zin üze niz de ki ni me ti ni ha tır la yın.
Ha ni siz düş man lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz -
laş tı rıp-ısın dır dı ve siz O'nun ni me tiy le kar deş ler ola -
rak sa bah la dı nız. Yi ne siz, tam ateş çu ku ru nun kı yı sın -
day ken, ora dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye te erer si -
niz di ye, Al lah, si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (Al-i İm ran
Su re si, 103)





Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini red-

detmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bi-

lim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın,

cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu

teori, evrende ve canlılarda çok açık bir "düzen" bulundu-

ğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyonu aşkın fosi-

lin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni

ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da ka-

nıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dün-

ya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçek-

lerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görün-

tüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara

dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev -

rim te ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu,

son 20-30 yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses -

le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan

araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu -

nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra -

fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo -

kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da bi -

lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın

kö ke ni ni yaratılış gerçeğiyle açık la mak ta dır lar. 

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di -

ğer pek çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al -

dık ve al ma ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü -

yük önem ne de niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan

bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda orta-

ya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en

önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan

Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-

ğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre,

tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde kü-

çük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan -

mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık

yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk -

la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok

önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta -

ra fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len -

di re ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An -

cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin

te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş -

lık ta in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı -

nı as la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger -

çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir

bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak -

si ne bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 
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Bu bö lüm de, bu üç te mel baş -

lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:
Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri -

nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek

bir can lı hüc re den gel dik le ri ni id dia

et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl

olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve

eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun

iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya -

ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi -

len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir.

Sö zü      edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hüc-

re"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen

en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et -

me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı -

la rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -

çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

Charles Darwin
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can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık

oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir

dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış -

tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz

bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re -

ye bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la -

cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu -

yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va -

lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de

ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim

dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son -

ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu -

ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış -

ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti:

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke -

sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." 64

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na

kar şı uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si -

nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den

olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim -

ci, ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu

yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü -
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fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et -

me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -

lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak

ve Opa rin şu iti ra fı yap mak

zo run da ka la cak tı: "Ma ale -

sef hüc re nin kö ke ni, ev rim

te ori si nin tü mü nü içi ne

alan en ka ran lık nok ta yı

oluş tur mak ta dır." 65

Opa rin'in yo lu nu iz le -

yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke -

ni ko nu su nu çö zü me ka vuş tu -

ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı -

lar. Bu de ney le rin en ün lü sü, Ame ri -

ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len -

di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği

gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or -

ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na

önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan

bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve

de ney de kul la nı lan at mos fe rin

ger çek dün ya ko şul la rın dan

çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl -

lar da or ta ya çı ka cak tı. 66

Uzun sü ren bir ses siz lik ten

son ra Mil ler'in ken di si de kul -

lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger -

çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. 67

Louis Pasteur

Ale xan der Opa rin



Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo -

yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so -

nuç lan dı. San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı

Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la -

nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği -
miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı
kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? 68

Ha ya tın
Komp leks 

Ya pı sı 

Evrim teorisi-

nin hayatın kökeni

konusunda bu den-

li büyük bir açmaza

girmesinin başlıca

nedeni, en basit sa-

nılan canlı yapıla-

rın bile inanılmaz

derecede kompleks

yapılara sahip ol-

masıdır. Canlı hüc-

resi, insanoğlunun

yaptığı bütün tek-

nolojik ürünlerden

daha komplekstir.
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Stanley
Miller



Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratu-

varlarında bile cansız maddeler biraraya getirile-

rek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re -

ken şart lar, as la rast lan tı lar la açık la na ma ya cak

ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan

pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih -

ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te -

in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma tik te

1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak

"im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer

alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le -

kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka -

sı dır. İn san DNA'sı nın içer di -

ği bil gi nin, eğer ka ğı da

dö kül me ye kal kıl sa,

500'er say fa dan olu şan

900 cilt lik bir kü tüp ha ne

oluş tu ra ca ğı he sap lan mak -

ta dır.

Bu nok ta da çok

il ginç bir iki lem da -

ha var dır: DNA,

yal nız bir ta kım özel -

leş miş pro te in le rin (en -

389

Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü lü dört ay rı mo le kü lün fark lı
di zi li min den olu şan bir tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il gi li bü -

tün fi zik sel özel lik le rin şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta ya
yak la şık 900 cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy le si ne

olağanüs tü bir bil gi, tesadüf kav ramını kesin biçim de geçer siz kıl mak tadır.
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zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi

de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi -

ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si

için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın

ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır.

San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof.

Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li

sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı -

sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın

bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı -

sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la

müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. 69

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi

kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın

"yaratıldığını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel ama-

cı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz

kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te -

ori nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra -

mın da ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın

an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se -

lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver -

di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le -

rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya -



şam mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı -

la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı

hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha

hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü -

rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu

me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı

tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın -

day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler

oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz"

de mek zo run da kal mış tı. 70

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win,

ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La -

marck'a da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce

ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam -
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Doğal se lek si yo na gö re, güç lü olan ve ya şa dı ğı çev re ye uyum sağ la ya bi len
can lı lar ha yat ta ka lır lar, di ğer le ri ise yok olur lar. Ev rim ci ler ise do ğal se lek si -
yo nun can lı la rı ev rim leş tir di ği ni, ye ni tür ler mey da na ge tir di ği ni öne sü rer ler.
Oy sa do ğal se lek si yo nun böy le bir so nu cu yok tur ve bu id diayı doğ rulayan tek

bir delil de bulun mamak tadır.
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la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le

ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da

ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa -

lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı

ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö -

ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la -

rın za man la ba li na la ra dö nüş -

tü ğü nü id dia et miş ti. 71

Ama Men del'in keş fet ti ği

ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik

bi li miy le ke sin le şen ka lı tım

ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik -

le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl -

ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak

yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon

"tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü -

müy le et ki siz bir me ka niz ma

ola rak kal mış olu yor du.

Lamarck zü ra fa la rın cey lan ben ze ri hay -
van lar dan tü re dik le ri ne ina nı yor du. Ona gö re ot -
la ra uzan ma ya ça lı şan bu can lı la rın za man için de
bo yun la rı uza mış ve zü ra fa la ra dö nü şü ver miş ler -
di. Men del'in 1865 yı lın da keş fet ti ği ka lı tım ka -
nun la rı, ya şam sı ra sın da ka za nı lan özel lik le rin

son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı nın müm kün ol ma dı -
ğı nı is pat la mış tır. Böy le ce La marck'ın zü ra fa ma -

sa lı da ta ri he ka rış mış tır.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha

yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi -

nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi"

ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi -

bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo -

zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwi-

nizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kom-

pleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozuklukla-

ra dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için

canlılara zarar verirler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze -

ne sa hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir  tesa-

düfi et ki an cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga -

nat han bu nu şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak
mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,
mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni
gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey -
da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da
za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol
sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve -
ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir -
mez, ona yı kım ge ti rir. 72
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Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi -

yi ge liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas -

yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si -

nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger -

çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay -

lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan -

ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz -

ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği

gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa -

da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.

Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li

sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı:
Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya -

şan ma mış ol du ğu nun en açık gös ter ge si ise fo sil

ka yıt la rı dır.

Rast ge le mu tas -
yon lar in san la ra ve
di ğer tüm can lı la ra her
za man için za rar ve rir ler.
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Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar

birbirlerinden türemişlerdir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü,

za man la bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or -

ta ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca

yıl sü ren uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de -

me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de

sa yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ -

men, bir    yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan

ya rı ba lık-ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü -

rün gen özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le -

ri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar,

bir ge çiş sü re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can -

lı lar ol ma lı dır.Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inan-

dıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa

bun la rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar -

lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut -

la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin

Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş
çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la -
rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. 73

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosil-

lerinin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teo-

risi için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüz-

den, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficul-

ties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:
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50 milyon
yıllık sekoya
yaprağı fosili

295 milyon yıllık
deniz kestanesi
fosili

125 milyon
yıllık köpüklü
Ağustos böceği
fosili

Fo sil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın or ta ya koy du -
ğu gi bi, can lı lar sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var ol muş lar ve soy la rı de vam
et ti ği müd det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler
hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma aşa ma oluş -
tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır.

YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ ÇÜRÜTÜYOR

54 - 37 milyon yıllık güneş
balığı fosili



Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemiş-
se, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün
doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yer-
li yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzü-
nün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamı-
yoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla
dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarma-
maktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en bü-
yük itiraz olacaktır. 74

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir

ya nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara

ge çiş form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş -

tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik -

le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve

ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager,

bir ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz -
de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger -
çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü -
zün de olu şan grup lar gö rü rüz. 75

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir

ge çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık -

mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı,

bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil -

dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir

ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın
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tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü

ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. 76

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem -

mel bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür -

le rin kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya -

ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le -

ri ko nu, in sa nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist

id dia, in sa nın sözde may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di -

ği ni var sa yar. 4-5 mil yon yıl ön ce baş la dı ğı var sa yı lan bu sü -

reç te, günümüz in sanı  ile hayali ata la rı ara sın da ba zı "ara

form"la rın ya şa dı ğı id dia edi lir. Ger çek te tü müy le ha ya li olan

bu se nar yo da dört te mel "ka te go ri" sa yı lır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na

"gü ney may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni
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ve rir ler. Bu can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü -

rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof.

Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki

ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok

ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken -

miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir

ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir.77

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho -

mo" ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se -

ri sin de ki can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir.

Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek

ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün -

kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol -

du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki

en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa -

pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul

eder. 78

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec -

tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi -

ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa -

le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi -

lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö -

nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. 79

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö -

lü mü çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens

ne an der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (günümüz in sanı) ile

ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. 80

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı

id di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard

Üni ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si
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de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di -

ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -
sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -
tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe -
riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me -

mek te dir ler. 81

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la -

rın da yer alan ha ya li bir ta kım "ya rı may -

mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le,

ya ni sırf pro pa gan da yo luy la

ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa -

nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir

bi lim sel te me li ol ma yan

bir ma sal dan iba ret tir. Bu

Step hen
Jay Go uld
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ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le -

ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say -

gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol -

ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan

ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi -

lim sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur.

Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut

ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de

bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler

ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı -

sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum

öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır!

Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

SAHTE Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de
çı kan ha ber ler de yan da ki ne ben -
zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim -
le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re -
sim le re da ya na rak oluş tu ru lan ha -
ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi -
le rin ha yal gü cü dür. An cak ev rim
bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil -
gi al mış tır ki ar tık bi lim sel der gi -

ler de ev rim le il gi li ha ber le re da ha
az rast lan ır ol muş tur.
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Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan

bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te -

ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı

ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. 82

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne

ina nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı

bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın -

da, is ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol -

duk la rı nı bir de  ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir

ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et -

mek te dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu -

ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar -

dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve

in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın

ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri

bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han -

gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs -

ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin

as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri

id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı -

sın da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez -

yum gi bi ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor -



403

Harun Yahya - Adnan Oktar

mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun -

ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin -

ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar (do ğal şart lar da olu şu -

mu müm kün ol ma yan) ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te -

ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol -

dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin -

ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun -

lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak

nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin

ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın

var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best

ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le

bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la -

rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur -

ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri,

üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le -

bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni

oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı

var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi

oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki -

ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros -

ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al -

tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Yü-

ce Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men

ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze -



rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu

ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir

di ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru -

su na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re -

ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın -

dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın -

da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır -
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. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu

mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü -

şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık

bey nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de -

ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar -

şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri

ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21.

yüz yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ -

la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu -

tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba -

kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü

baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si -

ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge -

liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü -

hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri -

Harun Yahya - Adnan Oktar

Gözün ça lı şa bil me si için tüm bu par ça la rı nın
bi ra ra da ve ek sik siz ça lı şı yor ol ma sı ge re kir.
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ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan -

lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba -

kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü -

yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,

TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo -

yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap -

ma ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar.

Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu

da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal -

dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta -

raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -

ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da,

te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran

me ka niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler.

Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu -

cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran

ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin

bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş -

tu ran alet  te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü

gö rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı

du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri

ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku -

lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç

ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek

bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi

de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 
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Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık

gi bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka -

dar gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ -

men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz -

de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta -

mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci -

haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin

bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl

kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü -

rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro -

nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba -

zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin -

ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu

net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik

sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün.

Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az

da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da

da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An -

cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de -

re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü -

zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses

ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya -

ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve

ses ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la -

yı cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun -

la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.
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Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur 
Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo -

ni le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len

uya rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo -

ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl

oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu

hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız:

Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm

bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve

Kafa ta sı ışı ğı içe ri ge çir mez. Ya ni bey nin
bu lun du ğu yer kap ka ran lık tır, do la yı sıy la
bey nin, ışı ğın ken di siy le mu ha tap ol ma sı
as la müm kün de ğil dir. An cak siz, mu ci -
ze vi bir şe kil de bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı,
pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey re der si niz. Ren -
ga renk bir do ğa, gü ne şin pa rıl tı sı, ka la -
ba lık bir so kak ta ki tüm in san lar bu zi fi -

ri ka ran lık yer de olu şur. Kap ka ran lık
bey nin için de, elekt rik sin yal le ri nin,
ren ga renk, ışıl tı lı, ay dın lık bir gö rün -
tü ye dö nüş me si ola ğa nüs tü bü yük bir

mu ci ze dir. Ru hu mu za, tüm gö rün tü le ri
gös te ren, tüm ses le ri du yu ran, ru hu -

mu zun zevk al ma sı için tüm tat la rı ve
ko ku la rı ya ra tan, her şe yin Ya ra tı cı sı olan

Al lah'tır. 
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si nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad -

de den iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler

bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur,

Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek

için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın

da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için -

de ki bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka -

ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce

Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel

bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır,

öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et -

ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa -

ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te -

ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı

ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li

gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır.

Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır.

Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı"

ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için,

ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu -

şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı -

dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma -

ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 
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Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim

ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya -

list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve

ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız

ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma

yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak

doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne

izin ve re me yiz. 83

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık

uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu

dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar.

Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine

inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, ba-

lıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etki-

leşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız mad-

denin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler ken-

dilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için,

bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma -

yan in san lar ise, şu açık ger çe ği gö rdüler: Tüm can lı lar, üs tün

bir güç, bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya -

ra tı cı, tüm ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü -

zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Al lah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin                         
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir

ide olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı -

nı kul la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la -

rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız

bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar,

bü yük bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad -

de yi dol du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü -

nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren -

ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si -

nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey -

lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak -

ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı,

po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim

te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa -

de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de

in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la

dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir

per de çe kip çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan

bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka -

bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz.

İb ra him (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu -

sa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap tık la -

rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir

kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği

bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na -

ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir -
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çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar
için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve
ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler
var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri
var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit -
mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır -
lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah bir baş ka aye tin de ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör -

se ler bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir -

mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu -
ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü,
bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr
Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol -

ma sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150

yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -

cak ka dar hay ret   ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç

in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la

do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört

bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir

ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin,

akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can -

lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze -

ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey -

da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı

yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su
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olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik -

le ri ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz -

le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as) , Fi ra vun'a hak di ni an lat tı -

ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile

in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu -

sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın

ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı

ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın
göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve
(or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat -

ma ca lar"la - Hz. Mu sa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la -

rın hep si ni bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na

kar şı lık Hz. Mu sa (as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü -

yü sü nü, ayette bildirildiği gibi "uy dur duk la rı nı yut muş" ya -

ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da
fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı
der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du,
on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da
ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev -
ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye -

rek et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du -

ğu nun an la şıl ma sı ile, söz ko nu su in san lar kü çük düş müş ler -

dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al -

tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma -

ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler -

se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul -
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du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık

60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan,

an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev -

rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık -

la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -
da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me -
le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar
çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me -
si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. 84

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le -

cek te in san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya -

cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca -

sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li

bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın

üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat ma ca sı nın sır -

rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı

hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.

De di ler ki: "Sen yü ce sin, 

bi ze öğ ret ti ğin den baş ka bi zim 

hiç bir bil gi miz yok. Ger çek ten Sen,

her şe yi bi len, hü küm ve hik met 

sa hi bi olan sın." 

(Ba ka ra Su re si, 32)
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