






YAZAR ve ESERLER‹
HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

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

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

versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bi-

limsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-

rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ide-

olojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-

tad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

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

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-

den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-

rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.

Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm

çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve

dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedef-

lemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu

son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini

ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hin-

distan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endo-

nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹s-

panya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹tal-

ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be-

¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-

manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-

duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnak-

ça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çin-

ce, Kishwahili (Tanzanya'da



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

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

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

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

insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmak-

tad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay

anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu

eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik

özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen

insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-

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

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

çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›-

s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,

yaln›zca  Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-

s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-

menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

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

karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada

güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak

ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade,

yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-

yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek

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

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

den anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-

ya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde an-

lat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm,

fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve

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

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve ba-

r›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

O K U Y U C U Y A
• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve
dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kay-
betmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatma-
ca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm
insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z›
okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ay-
r›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›n-
da imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤-
renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuya-
n›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

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

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

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

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebep-
leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve oku-
maktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤u-
nu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin
bulundu¤una flahit olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Adnan Oktar 9

T
ürk Milleti'nin tarih boyunca kurdu¤u devletlerin say›s›-

n›n 180'i buldu¤u kabul edilir. Hatta pek çok tarihçi,

araflt›rmalar derinlefltirildikçe bu say›n›n daha da artabile-

ce¤ini belirtmektedir. Bu devletlerden 16 tanesi ise dünya tarihinde

etkili rol oynam›fl, çok güçlü devletlerdir.2 Kemal Tahir'in 1966 y›-

l›nda söyledi¤i gibi: "Türk Milleti'nin bütün tarih boyunca bayrak-

s›z ve devletsiz kalmamas› rastgele ve bofluna de¤ildir. Onun çekirde-

¤indeki dinamizm, ona devlet kurma yatk›nl›¤› getirmifl... Devlet

kurmak baflka bir fleydir, devleti yönetmek baflka bir fleydir. Türk Mil-

leti tarih boyunca devleti hem kurmada, hem yönetmede ustal›k gös-

termifltir."3

Türk Milleti her biri di¤erinden güçlü olan bu 16 devletle ve

bu devletlerin yönetiminde gösterdi¤i üstün kabiliyetle tüm dünya

milletlerine tarih boyunca örnek olmufltur. Bunun en önemli ne-

ÖÖNSÖZ

Tarih Türklerden çok fley ö¤rendi.
Onlar›n elinden ç›kma öyle eserler var ki ,

medeniyet için birer süüs teflkil etmektedir 1...
(Ünlü Avusturyal› Do¤u bilimci 

Baron Joseph von Hammer-Purgstall)  



denlerinden biri ise hakimiyeti alt›nda yaflayan farkl› etnik kökene

mensup topluluklar›, her birinin dil ve din farkl›l›klar›na sayg› gös-

tererek, bar›fl, huzur ve güvenlik içerisinde, as›rlar boyunca birara-

da yaflatma becerisini göstermesidir. Ayn› topraklar üzerinde haki-

miyet kuran farkl› devletler ise bu baflar›y› sa¤layamam›fl, söz konu-

su topraklarda bu kadar uzun süreli hakimiyetler yaflanmam›flt›r. 

Selçuklu ve Osmanl› devletleri baflta olmak üzere, Türk Mil-

leti'ni bu co¤rafyayla bütünlefltiren ve güçlü k›lan unsurlar› sadece

askeri güçle aç›klamak mümkün de¤ildir. Anadolu'yu fetheden, Ad-

riyatik'ten Çin Seddi'ne kadar dünyan›n en kar›fl›k ve en hassas böl-

gesini as›rlar boyunca hakimiyeti alt›nda tutan güç, Türk Milleti'nin

özünde var olan ve Türklerin ‹slam'› kabul etmesiyle birlikte as›l

TTÜRK YURTLARI : 1. Türkiye ...  2. KKTC ... 3. Azerbeycan ... 4. Kazakistan... 5. Özbekistan... 6. TTürkme-

nistan... 7. K›rg›zistan...  8. Altay Özerk Cumhuriyeti... 9. Hakas Özerk Cumhuriyeti... 10.  Tannu-Tuva

Özerk Cumhuriyeti... 11. Tataristan... 12. Baflk›rdistan... 13. Çuvaflistan... 14. Do¤u Türrkistan... 15. Da-

¤›stan... 16. Çeçen-‹ngufl... 17. Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti... 18. Karaçay--Çerkes Özerk Cumhu-

riyeti... 19. Abhazya Özerk Cumhuriyeti... 20. Acar Türkleri... 21. Ah›ska Türklleri... 22. K›r›m Türkleri...

23. Kerkük Türkleri... 24. Azeri Türkleri... 25. Horasan Türkleri... 266. Afganistan Türkleri... 27. Tacikis-

tan Özbekleri... 28. Do¤u Sibirya Türkleri... 29. Tobol Türkleeri... 30. Tatar Türkleri... 31. Baflkurd Türkle-

ri... 32. Mifler Türkleri... 33. Nogaylar... 34. Stavvropol Türkmenleri... 35. Gagavuz Türk Özerk Cumhuri-

yeti... 36. Balkan Türkleri...
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kimli¤ini bulan ahlak anlay›fl›d›r. 

Kuran'da emredilen bu ahlak›n bafll›ca özellikleri, dürüstlük

ve mertlik, zulümden ve haks›zl›ktan uzak durmak, adaleti her za-

man ayakta tutmak, hoflgörüden ve uzlaflmadan yana olmakt›r. Bu

özellikler nedeniyledir ki kendilerine tabi olan halklar da her zaman

Müslüman Türklerin yönetiminden raz› olmufl, hatta ço¤u zaman

kendi istekleriyle onlar›n yönetimleri alt›na girmifllerdir. En kamil

anlamda Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda tezahür eden bu adaletli yö-

netim sayesinde tüm Balkanlar'›, Kafkasya'y› ve Ortado¤u'yu kapsa-

yan co¤rafyada, üç dine ve muhtelif mezheplere mensup, dilleri,

kültürleri, ›rklar› birbirlerinden tamamen farkl› milyonlarca insan

as›rlar boyunca hiçbir zulme maruz kalmadan huzur içinde yaflam›fl-

lard›r. 

Ancak günümüzde ayn› topraklar üzerinde ac›, gözyafl›, zu-

Harun Yahya

Adnan Oktar 11

OOsmanl› ‹mparatorlu¤u'nun adil yönetimi sayesinde, üç dine ve muhtelif mezheplere

mensup, dilleri, kkültürleri, ›rklar› birbirlerinden tamamen farkl› milyonlarca insan,

as›rlar boyunca hiçbir zulme marruz kalmadan, huzur içinde yaflam›fllard›r.



TÜRK’ÜN DÜNYA N‹ZAMI

lüm ve savafl bir türlü sona ermemektedir. Balkanlar, Ortado¤u ve

Kafkaslar'dan oluflan ve Türkiye'nin tam merkezinde yer ald›¤›

"Osmanl› Co¤rafyas›" halen çok hareketli ve kar›fl›k bir yap›ya sa-

hiptir. Osmanl› Devleti'nin siyasi olarak varl›¤›n›n ortadan kalkma-

s›n›n ard›ndan bu bölgede oluflan boflluk henüz doldurulamam›fl ve

gerçek anlamda bir güven ortam› sa¤lanamam›flt›r. Bu durum ayn›

topraklarda as›rlar boyunca örnek bir "birlikte yaflama modeli" uy-

gulayan Müslüman Türk Milleti'ne dikkati çekmektedir. Ve bu mo-

delin günümüzde ve gelecekte de sadece Müslüman Türk Milleti

taraf›ndan gerçeklefltirilebilece¤i gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. Ni-

tekim son y›llarda pek çok devlet adam› ve siyaset bilimci, baflta Os-

manl› Devleti olmak üzere, Türk devletlerinin baflar›yla yürütmüfl

oldu¤u adil yönetim sistemini incelemektedir. Bu incelemelerdeki

amaç ise, Türklerin gerçeklefltirdi¤i sistemi temel alan, yeni bir yö-

netim modeli oluflturmakt›r. 

12

OOnlar ki yeryüzünde kendilerini
yerlefltirir iktidar sahibi k›larsak,

dosdo¤ru namaz› k›larlar, zekatt› verirler,
marufu emrederler, münkerden

sak›nd›r›rlar. Bütün ifllerin sonu
Allah'a aittir. (Hac Sureesi, 41)



‹flte bu kitaptaki amac›m›z da, 1900'lü y›llar›n bafl›ndan bu

yana savafllar›n ve çat›flmalar›n bitmedi¤i Ortado¤u'ya, Balkanlar'a

ve Kafkasya'ya kal›c› bar›fl›n getirilebilmesinin, ancak bu tarihi mi-

ras›n varisi olan Türkiye'nin liderli¤inde mümkün olabilece¤ini

göstermektir. Türkiye'nin liderli¤inde oluflturulacak bir birlik, hem

çat›flmalar›n sonu olup bölgeye kal›c› bar›fl› getirecek, hem de tüm

bölge ülkelerinin güçlü bir ekonomik iflbirli¤i içerisine girmeleriyle

tüm halklar›n yaflam kalitesini yükseltecektir. 

Bu bölgede yaflayan devletlerin askeri, siyasi ve ekonomik aç›-

dan en güçlü olabilecekleri model, birbirleriyle çat›flmak yerine güç-

lerini birlefltirmeleriyle oluflacak bir modeldir. Ortak bir d›fl politika

bu devletleri dünya siyasetinde büyük bir güç haline getirecektir.

Dolay›s›yla 21. yüzy›la ad›m att›¤›m›z bugünlerde de Türkiye'nin

gelece¤e dair misyonu, tarihteki Türk devletlerinin büyüklü¤üne ve

flan›na yak›fl›r nitelikte olmal›d›r. Üstelik bu misyon tarihte oldu¤u

gibi bugün de Türk Milleti'ni zirveye tafl›yacak, hak etti¤i lider dev-

letler aras›na dahil edebilecek bir misyon olmal›d›r. Dünya tarihinin

en güçlü devletlerini kurmufl, tüm Akdeniz ve Ortado¤u co¤rafya-

s›na nizam vermifl olan Türk Milleti'nin aram›fl oldu¤u çözüm ve ç›-

k›fl yollar›, kendi tarihinde mevcuttur.

Harun Yahya

Adnan Oktar 13
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S iyaset tarihi ile biraz olsun ilgili olan herkesin çok iyi bildi-

¤i bir gerçek vard›r: Tarihinden kopan ve kimli¤ini yitiren

milletler, asla güçlü ve kal›c› bir devlet kuramazlar. Geçmi-

flini iyi bilen, yap›lan hatalardan ders al›p baflar›l› uygulamalar› ken-

disine örnek edinen, k›saca tarihine sahip ç›kan milletler dünya ta-

rihinde her zaman etkin rol oynam›fllard›r. Tarihini kabul etmeyen,

tarihinden kaçan milletlerin ise gelece¤i olamaz. 

Türk Milleti'nin dünya tarihinin her döneminde lider millet-

ler aras›nda yer almas› da, milletimizin bu bilince sahip olmas› ile il-

gilidir. Nitekim Türkiye'nin sahip oldu¤u miras, co¤rafi olarak Ad-

riyatik'den Çin Seddi'ne kadar dünyan›n en önemli ve en stratejik

alan›n› içermekle birlikte, Türk Milleti, izlerinin silinmesi asla müm-

kün olmayan bir medeniyetin de mirasç›s›d›r. Türkler hakim olduk-

lar› topraklarda kurduklar› üstün medeniyetler sayesinde, her dö-

nemde ve her koflulda geçerli olan birlefltirici bir kültür miras› olufl-

turmufllard›r. ‹flte 21. yüzy›lda Türk Milleti'ni tekrar lider milletler

s›n›f›na sokacak olan miras da bu güçlü ve etkin medeniyet miras›-

d›r. 

SSAH‹P OLDU⁄UMUZ 

M‹RAS

"Türkler bir ›rk ve millet olmak haysiyetiyle yeryü-
zünün en flerefli insanlar›d›r. Karakterleri pekk asil

ve yücedir... Asaletleri al›nlar›nda ve amellerinde
yaz›l›d›r... Onlar›n yurdu efendiler diyarr›d›r, 

kahramanlar, flehitler ülkesidir. "   

(Frans›z flair Alphonse de Lamartine)

AAnadolu Selçuklular›'n›n, Konya ve Kayseri'den

sonra üçüncü büyük merkezi olan Sivas'ta 723

y›l öncee infla edilen Çifte Minare Medresesi.
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Peki medeniyet miras› denildi¤inde kastedilen nedir? Türkle-

rin sahip olduklar› miras› bu kadar y›k›lmaz ve sa¤lam yapan unsur-

lar nelerdir? 

Türkler tarih boyunca devlet yönetimindeki baflar›lar› ile an›l-

m›fllar, ça¤dafllar› olan di¤er toplumlarla k›yasland›klar›nda onlara

göre oldukça ileri medeniyetlerin kurucusu olmufllard›r. ‹slamiyetin

kabulünden önce de büyük bir uygarl›¤a sahip olan Türkler, Uzak

Do¤u'dan Balkanlar'a, hatta Orta Avrupa'ya kadar yay›lm›fllard›.

Çin, Hindistan, ‹ran, Roma ve Bizans ülkelerinin s›n›rlar›n› aflan bu

alanlarda pek çok önemli siyasi oluflumun içinde yer ald›klar› gibi,

kültürel olarak da tüm dünya devletlerine örnek olacak bir miras b›-

rakm›fllard›r. Bu dönemde kurulan Türk devletleri tar›m, ticaret,

madencilik, hayvanc›l›k, silah yap›m›, sanat ve bilim gibi pek çok

alanda di¤er kavimlere öncülük etmifllerdir. Bugün söz konusu böl-

gelerde yap›lan arkeolojik araflt›rmalar bu gerçe¤i aç›kça ortaya koy-

maktad›r. Bu kaz›larda elde edilen Türk hakimiyetine ait birçok k›y-

metli sanat eseri, heykeller, minyatürler, çiniler, kumafl parçalar› ve

duvar resimleri bugün Berlin, Moskova ve Kalküta müzelerini süs-

lemektedir.

Bununla birlikte Türk Milleti'nin kültür birikimini derinden

etkileyen en önemli unsur ise ‹slamiyet'in kabulü olmufltur. Türk-

ler 8. yüzy›lda ünlü Talas Savafl›'n›n ard›ndan kitleler halinde Müs-

lümanl›¤› kabul etmifller ve sa¤lam bir ba¤la ba¤land›klar› ‹slam di-

ninin bayraktarl›¤›n› ve öncülü¤ünü flerefle üstlenmifllerdir. 

Müslümanl›¤a girifl Türk tarihinde çok önemli bir mihenk ta-

fl›d›r. Türkler örflerinin gere¤i olan dürüstlük, mertlik, cesaret gibi

hasletleri ‹slam› yaflamaya bafllad›ktan sonra daha da pekifltirmifller,

Kuran ahlak›n› tan›malar›yla birlikte adaletli, hoflgörülü, ileri görüfl-
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SSelçuklu dönemine ait Yaku-

tiye Medresesi'nden detay

görüntü, Erzurum.





lü, vicdanl› yöneticiler yetifltirmeye bafllam›fllard›r. Ayr›ca Müslü-

manl›k, f›rkalar halinde yaflayan Türkler aras›nda birlik kurulmas›na

da vesile olmufltur. ‹nançta ve dilde birlik sa¤lanmas›yla daha da

güçlenmifller, tarih sahnesinde daha sa¤lam ad›mlarla ilerlemeye

bafllam›fllard›r. Müslümanl›k, devlet kavram›nda da önemli de¤iflik-

liklere vesile olmufl, k›sa süreli devletlerin yerini Türk tarihinde ilk

defa uzun ömürlü cihan devletleri almaya bafllam›flt›r. Türkler art›k

10-20 y›ll›k k›sa ömürlü de¤il, ‹slam› yayma ve yaflatma gayesinde

olan 150-200 y›ll›k devletler kurmaya bafllam›fllard›r. Örne¤in dün-

ya çap›nda diyebilece¤imiz bir devlet olma özelli¤ine sahip olan Ka-

rahanl›lar› köklü kültürü ve medeniyetiyle Selçuklular izlemifltir. 

Anadolu'da hüküm sürdükleri dönem boyunca gerek Büyük

Selçuklu ‹mparatorlu¤u, gerekse Anadolu Selçuklu ‹mparatorlu¤u

bir Türk-‹slam devletinin nas›l bir yap›da olaca¤›n›n ve nas›l yürü-

BBüyük Selçuklu hükümdar› Alparslan ile Bizans ‹mparatoru Romanis Diogenes IV ara-

s›nda 29 A¤ustos 10071 y›l›nda gerçekleflen Malazgirt Meydan Savafl› tüm Türk Dünya-

s› için bir dönüm noktas› olmufltur. BBu savaflla birlikte Anadolu'nun kap›lar› Türklere

aç›lm›flt›r. 
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GGerek Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u, gerekse Anadolu Selçuklu ‹mparatorlu¤u Ana-

dolu'da hüküm sürdükkleri dönem boyunca, Türk örfünün ve ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i

hoflgörünün en güzel uygulamalar›n› gösstermifl ve bir Türk-‹slam devletinin nas›l bir

yap›da olaca¤›n›n en çarp›c› örneklerini sunmufllard›r..
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tülece¤inin en çarp›c› örneklerini sunmufllard›r. Oldukça kalabal›k

H›ristiyan topluluklar›n› ve çok farkl› kültürlerin içiçe girdi¤i Ana-

dolu halklar›n› yönetimi alt›nda bar›nd›ran Selçuklu Sultanlar›,

Türk örfünün ve ‹slam ahlak›n›n gere¤i olarak genifl bir hoflgörü

flemsiyesi alt›nda her görüflten insan› kucaklam›fllard›r. Ünlü Erme-

ni tarihçisi Urfal› Mathiu, Büyük Selçuklu ‹m-

paratorlu¤u'nun güçlü hakanlar›ndan Melik-

flah'›n siyaset anlay›fl›ndan flu flekilde bahseder: 

Melikflah saltanat› Allah'›n lütfuna

mazhar oldu. Hakimiyeti uzak ülke-

lere kadar yay›ld› ve Ermenilere hu-

zur verdi. Kalbi H›ristiyanlara karfl›

flefkatle dolu idi. Geçti¤i ülkelerin

halklar›na karfl› baba gibi davrand›.

Birçok flehir ve vilayetler kendi arzu-

lar› ile onun idaresine girdi, bütün

Rum ve Ermeni beldeleri onun kanunlar›n›

tan›d›.4

fiüphesiz Selçuklu Sultanlar›'n›n bu engin hoflgörü anlay›fllar›-

n›n temelinde, ald›klar› ‹slam terbiyesi vard›r. Nitekim Allah Ku-

ran'da inananlar›n en önemli sorumluluklar›ndan birinin iyili¤i an-

lat›p kötülükten men etmek oldu¤unu belirtir. Müslümanlar sadece

do¤ruyu anlatmakla görevlidir, hidayeti verecek olan ise Allah't›r.

Bu nedenle Kuran'da insanlar›n dinini de¤ifltirmesi ya da ‹slam'a

dönmesi için bask› ve zor kullanmak yasaklanm›flt›r. Bakara Sure-

si'nde flöyle buyrulmaktad›r:

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz do¤ru-

luk (rüfld) sap›kl›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim
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ta¤utu tan›may›p Allah'a inan›rsa o sapasa¤lam bir

kulba yap›flm›flt›r, bunun kopmas› yoktur. Allah ifli-

tendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)

Böylece askeri kahramanl›klar›yla destanlar yazd›ran Selçuklu

liderleri, yürüttükleri ahlakl› ve inançl› siyaset sayesinde de binlerce

insan›n gönlünde taht kurmufl, bu özellikleriyle tarihe geçmifllerdir.

Nitekim Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Ali fiir Nevai, Yunus Em-

re, Celaleddin Rumi, ‹bn Arabi, Sadreddin Konevi gibi dünya ça-

p›nda alimlerin yetiflti¤i bu dönemden geriye tüm dünya tarihini et-

kileyen köklü bir medeniyet ve sa¤lam bir kültür birikimi miras kal-

m›flt›r. 

Selçuklular› takiben kurulan Osmanl› Devleti ise 600 y›l› aflk›n

bir süre çok genifl bir co¤rafyaya hükmetmifl, dünya siyasetini yön-

lendiren temel aktörlerden biri olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u,

üç dine ve muhtelif mezheplere mensup, dille-

ri, kültürleri, ›rklar› farkl›, birbirlerinden tama-

men ayr› dünya görüfllerine ve inan›fllara sahip

olan milyonlarca insan› ve çok genifl bir co¤raf-

yay› alt› as›r boyunca yönetmifltir. Üstelik bu

yönetim zora ve bask›ya de¤il, hoflgörü ve top-

lumsal uzlaflmaya dayanan bir yönetim olmufl-

tur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu böylesine yü-

celten sebeplerin bafl›nda ise, bu devleti yöne-

ten hükümdarlar›n ve bürokrasinin, ‹slam saye-

sinde kazand›klar› adalet anlay›fl› ve "‹'la-y› Ke-

limetullah" (Allah'›n Kelimesi'ni Yaymak) ideali

vard›r.  

Harun Yahya
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S
elçuklu Devleti'nin otoritesinin da¤›lmas›n›n ard›ndan or-

taya ç›kan Anadolu beyliklerinden biri de Osmanl› Beyli-

¤i'dir. Osmanl› Beyli¤i, k›sa sürede geliflmifl ve döneminin

en önemli devletlerinden biri haline gelmifltir. Türk-‹slam bayra¤›-

n› yüceltme amac› tafl›yan bu devlet, oldukça k›sa bir süre içinde çe-

flitli din, dil, ›rk ve mezheplere sahip milletleri flemsiyesi alt›nda top-

layan dev bir cihan devleti haline gelmifltir. Memalik-i Osmaniye

(Osmanl› ülkeleri), üç eski k›tan›n birleflti¤i alan›, di¤er bir deyiflle

Avrupa'n›n güneybat›s›n›, Afrika'n›n kuzeyini ve Asya'n›n güneyba-

t›s›n› kapsamaktad›r. Devletin topraklar›n›n, en genifl oldu¤u dö-

nemde yüzölçümü 24 milyon km2'yi bulmaktad›r. Güney Amerika

k›tas›n›n yüzölçümünün yaklafl›k olarak 21 milyon km2 oldu¤u gö-

zönünde bulundurulursa, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun topraklar›-

n›n geniflli¤i daha iyi anlafl›lmaktad›r. Tarih boyunca güçlü ve büyük

medeniyetlere ev sahipli¤i yapm›fl olan bu topraklarda kurulan en

BB‹R C‹HAN ‹MPARATORLU⁄U:

OSMANLI

"Osmanl›'ya iki k›ta üzerinde hükmetmek yet-
mez. Zira Allah'›n azmi iki k›taya s›¤mayacak
kadar büyyük bir davad›r. Selçuklular›n varisi biz

oldu¤umuz gibi, Roma'n›n da varisi biziz."5 

Orhan Gazi'nin o¤lu Murad Bey'e nasihati

FFatih Sultan Mehmet'in 

‹stanbul'a girifli
Adnan Oktar 23
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son ve en uzun ömürlü me-

deniyet Osmanl› medeniye-

tidir. 600 y›ll›k ömründe,

400 y›l boyunca devletin en

genifl s›n›rlar›n› elinde tu-

tan, gerileme dönemi dedi-

¤imiz 200 y›l boyunca bile

çok fazla toprak kaybetme-

yen, y›k›l›fl dönemi olan 20.

yüzy›l›n bafllar›na kadar gü-

cünü ve etkisini muhafaza

eden Osmanl›, "cihan dev-

leti" ünvan›n› fazlas›yla hak

etmektedir. Kuflkusuz böy-

lesine büyük bir devletin

bu kadar uzun ömürlü ol-

mas›n› yaln›zca askeri güçle

aç›klamak mümkün de¤il-

dir. Osmanl› Devleti'ni ci-

han devleti ünvan›na lay›k

k›lan unsurlar›n bafl›nda te-

melini dayand›rd›¤› ve gü-

cünü ald›¤› manevi de¤er-

ler gelmektedir. Herfleyden

önce Osmanl› Devleti, dev-
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OOsmanl› padiflahlar›n›n, fethettikleri topraklarda sürdürdükleri adaletli ve hoflgö-

rülü yönetim sayeesinde, her dilden ve her dinden insan as›rlar boyunca bar›fl için-

de birarada yaflad›. 
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letin kurucusu olan Osman Gazi'ye fieyh Edeba-

li taraf›ndan verilen flu ö¤ütler üzerine bina edil-

mifltir:

Ey o¤ul, art›k Bey'sin! Bundan sonra

öfke bize, uysall›k sana. Güceniklik

bize, gönül almak sana. Suçlamak

bize, katlanmak sana. Acizlik bize,

hoflgörmek sana. Anlaflmazl›klar bi-

ze, adalet sana. Haks›zl›k bize, ba¤›fl-

lamak sana...

Dünya senin gözlerinde gördü¤ün gibi bü-

yük de¤ildir. Bütün fethedilmemifl s›rlar, bi-

linmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet ve erdem-

lerinle gün ›fl›¤›na ç›kacakt›r.6

Türk-‹slam ahlak›n›n en güzel yans›malar›ndan biri olan fieyh

Edebali'nin bu ö¤ütlerinde de gördü¤ümüz üzere, Osmanl› Devle-

ti'nin hareket noktas› Kuran'da tüm insanlara emredilen güzel ah-

lakt›r. ‹flte bu ahlak Osmanl›'y› küçük bir beylikken, 3 k›taya hük-

meden bir devlet haline getirmifltir. Osmanl›'n›n adalet anlay›fl›,

hoflgörüsü ve oluflturdu¤u uzlaflma ortam›n›n temelinde de ‹slam

ahlak› vard›r. 

OOsmanl› Devleti ‹daresindeki Topraklar›n 

Dünya Geneline Oran›

A¤ustos 2000, Tarih ve Düflünce Dergisi

Osman Gazi



Osmanl›'n›n ‹slam Ahlak›

Osmanl› Devleti için ‹slam'›n bayraktarl›¤›n› yapmaktan, ‹s-

lam'›n adaletini ve ahlak›n› dünyaya yaymaktan daha büyük bir he-

def yoktu. Bu nedenle de Osmanl›, fethetti¤i topraklarda yine Ku-

ran'da emredildi¤i gibi hiçbir zora ve bask›ya baflvurmadan ‹slam

ahlak›n› yaflatt› ve hakim k›ld›. Osmanl› için sadece Müslüman ve

Türk halk›n rahat› ve mutlulu¤u de¤il, kendisine tabi olan her dil-

den ve her dinden insan›n rahat› ve mutlulu¤u önemliydi. ‹slam ah-

lak›n›n bir gere¤i olarak Osmanl› padiflahlar›, kendilerinden yard›m

isteyen kifli -inançs›z da olsa- ihtiyaç içinde olana yard›m etmifl ve

bunun Allah'a karfl› olan sorumluluklar›ndan biri oldu¤unu bilmifl-

lerdir. Bu, iman edenlere Kuran'da bildirilen bir emirdir:

E¤er müflriklerden biri senden eman isterse ona

eman ver, öyle ki Allah'›n sözünü dinlemifl olsun.

Sonra onu güvenlik içinde olaca¤› yere ulaflt›r. Bu

onlar›n elbette bilmeyen bir topluluk olmalar› nede-

niyledir. (Tevbe Suresi, 6)

Osmanl› için ele geçirdi¤i topraklar›n tümü "vatan topra¤›"

idi ve Dar'ül ‹slam (‹slam yurdu) olarak kabul edilen bu topraklar-

da yaflayan insanlar›n hepsi de ‹slam'›n halifesi olan padiflaha ema-

net idiler. Osmanl› padiflahlar›n›n Allah ve peygamber sevgileri gi-

rifltikleri her iflte itidalli, adaletli, merhametli ve dolay›s›yla da bafla-

r›l› olmalar›n› sa¤lam›flt›r. Osmanl› yöneticileri kendilerini halk›n ifl-

lerini yapmak için Allah taraf›ndan görevlendirilen kifliler olarak gö-

rürlerdi ve halka hizmet götürmeyi ana görevleri sayarlard›. Piri Pa-

Harun Yahya

Adnan Oktar 27
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fla'n›n Yavuz Sultan Selim için sarf etti¤i sözler bu gerçe¤i aç›kça

gözler önüne sermektedir:

Kendilerini padiflah bilmezlerdi. "Hak Teala'n›n zavall›

ve yoksul kullar›n›n ve yeryüzündeki tüm kullar›n›n gü-

venli¤ini korumaya gönderdi¤i de¤ersiz biriyim" buyu-

rurlard›...7

‹slam ahlak›n›n yafland›¤› ve hakim oldu¤u Osmanl› toprakla-

r› ayn› zamanda çok büyük alimlerin de vatan›yd›. Osmanl› idareci-

leri askeri ve mülki erkana oldu¤u kadar, ilim ehlinin de fikirlerine

önem verir, ald›klar› kararlarda onlarla istiflare ederlerdi. Adaletin

sa¤lanmas› için çok büyük gayret sarf ederlerdi. Osmanl› padiflahla-

r›, halka karfl› devlet otoritesini kötüye kullanan

idarecileri bu tutumlar›ndan meneden pek çok

28

YYavuz Sultan Selim:

"Allah'a flükür,

saltanat bana nasip

oldu. fian›m›z ve is-

mimiz aleme duyul-

du. Allah flahidimdir

ki,  gayem Allah'›n

kelam›n› 

yükseltmektir..." 



kanunname yay›nlam›fllar, kendilerinin bizzat flahit olmad›klar› or-

tamlarda bile halk›n devletten raz› olaca¤› bir sistem tesis etmifller-

di. Devlet görevlilerinin kanun ve adalete ayk›r› davranmas›n› kesin-

likle yasaklayan pek çok beyannameden birisi de Semendere kad›s›-

na gönderilen beyannamedir. Padiflah bu beyannamede halk›n ken-

disine Allah'›n bir emaneti oldu¤unu belirttikten sonra, kanuna ay-

k›r› olarak Sancak beylerinin ve di¤er görevlilerin onlardan fazla bir

fley almalar›n› zulüm saymakta ve bunu fliddetle yasaklamaktad›r. Bu

emri yerine getirmekte ihmali ve kusuru görülenlerin derhal ceza-

land›r›lmalar›n› emretmektedir.8

Türk-‹slam ahlak›n›n getirdi¤i adalet sistemi, Osmanl› Devle-

ti'ni ça¤dafl devletlerden kat kat üstün k›lan temel özelliklerden bi-

risi idi. Osmanl›lar›n yaflamaktan fleref duyduklar› ‹slam ahlak›, on-

lara kendi aleyhlerine olsa bile adaleti emrediyordu. Nisa Suresi'nde

bildirilen bu ahlak özelli¤i, Osmanl›'n›n ve tüm Müslümanlar›n üs-

tün adalet anlay›fl›n›n da temel tafl›d›r:

Ey iman edenler kendiniz, anne baban›z ve yak›nla-

r›n›z aleyhinde dahi olsa Allah için flahidler olarak

adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, is-

ter fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r.

Öyleyse adaletten dönüp heva(tutku)lar›n›za uy-

may›n. (Nisa Suresi, 135) 

Türklerin ele geçirdikleri topraklarda, bu düflünce ve inançla,

adaletli, flefkatli, merhametli, ›rk ve kabile taassubundan uzak bir si-

yaset izlemeleri, Türk idaresinin pek çok ülke taraf›ndan bir kurta-

r›c› olarak karfl›lanmas›na sebep oldu. 

Harun Yahya
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SSultan III. Mehmed, Avusturyal›lar›n

fethedilmez gözüyle bakt›klar› E¤ri Ka-

lesi'ni 18 günlük bir kkuflatmadan sonra

ald›. Ama, iki hafta sonra 50 bin düfl-

man askerine karfl› gerçekleflen Haço-

va Meydaan Muharebesi III. Mehmed'in

as›l büyük  zaferiydi. Bu zafer, Osman-

l›'n›n Avrupa'da yeniden yükseliiflini

simgeliyordu (1596). Üstte: III. Meh-

med Han, Haçova Meydan Muharebe-

si'nde. Sa¤da: E¤ri Kaleesi'nin kuflat›l-

mas›ndan sonraki an› gösteren bir

minyatür. Altta: Macar süvarisinin Os-

manl› ak›ncc›lar›yla giriflti¤i bir müca-

deleyi gösteren kompozisyon.



Din ve vicdan hürriyeti, bütün Türk devletlerinde oldu¤u gi-

bi, Osmanl› Devleti'nde de titizlikle uyguland›. Osmanl› topraklar›n-

da kilise, havra ve camiler yan yanayd›. Bu nedenle baflta Katolik Av-

rupa'n›n kat› bask›lar›na maruz kalan Ortodoks Balkan halklar› ol-

mak üzere pek çok halk, birçok kez, H›ristiyan yöneticiler yerine

Müslüman Türk idarecilerin yönetimi alt›nda yaflamay› tercih ettiler.

Sadece H›ristiyanlar de¤il, XV. yüzy›l›n sonlar›nda ‹spanya'daki Ya-

hudiler de kitleler halinde, adaletinden ve kendilerine sa¤layaca¤› din

hürriyetinden emin olduklar› Osmanl› yönetimine s›¤›nd›lar.

Önemli tarihçilerimizden Prof. Dr. ‹smet Miro¤lu, Tarih ve

Medeniyet Dergisi'nde yay›nlanan bir makalesinde Osmanl›'daki din

ve vicdan hürriyetine detayl› bir flekilde yer vermektedir. Miro¤-

lu'nun belirtti¤i gibi Rus kilisesinin zulmüne dayanamayan Kazak-

lar da din hürriyetini Osmanl› idaresinde bulan halklardand›r.9 Prof.

Miro¤lu söz konusu makalesinde Antalya Patri¤i Makarios'un, Or-

todokslara zulmeden Katolik Polonyal›lar› Osmanl› idaresiyle k›yas-
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layan flu sözlerine de de¤inmektedir: 

O imans›zlar taraf›ndan öldürülen binlerce insana, ka-

d›n, k›z ve erkeklere a¤lad›k. Lehliler Ortodoks ad›n› dün-

yadan kald›rmak istiyorlar. Allah Türklerin devletini ebe-

di eylesin. Zira Türkler vergi ald›ktan sonra H›ristiyan ve

Yahudilerin dinlerine dokunmazlar.10

Osmanl› tarihi üzerine uzmanlafl-

m›fl olan ünlü tarihçi Arthur Gib-

bons'un "Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun

Kuruluflu" adl› eserinde Osmanl›lar

hakk›nda yer verdi¤i flu tespitler de Os-

manl› hoflgörüsünün ispat› niteli¤inde-

dir: 

... fiu bir gerçektir ki, Türkler

yeni zaman içinde milliyet-

lerini tesis ederken din hür-

riyeti fikrini temeltafl› olarak

koymufl bir millettir. Sürekli

Yahudi ve H›ristiyan tazyik-

lerine mukabil, Türklerin

Balkanlar'a girmesinden

sonra yerli gayrimüslimlerle

yeni gelen Müslümanlar

yüzy›llarca ahenk içinde

yaflam›fllard›r."11

‹flte tarihçilerin ve araflt›rmac›lar›n da s›k s›k dile getirdikleri

bu adaletli ve hoflgörülü anlay›fl, Osmanl› yönetiminin Türk-‹slam
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‹‹stanbul'un fethinden

sonra Fatih'in, II. Gen-

nadios Sholarios'a Pat-

riklik beraat›n› veriflini

simmgeleyen mozaik

pano.



ahlak›na has özelliklerinden kaynaklanmaktad›r. 

As›rlar boyunca flanl› devletler kurmufl, 3 k›taya hükmetmifl

bir milletin torunlar› ve 21. yüzy›lda yeni bir cihan devleti kurmaya

aday bir milletin bireyleri olarak bizlere düflen ise, Osmanl›'y› Os-

manl› yapan tüm maddi ve manevi de¤erlerin önemini do¤ru bir fle-

kilde anlamak ve uygulamakt›r. 

Osmanl› örne¤i göstermektedir ki, Türk Milleti çok genifl bir

co¤rafyay› kolayl›kla yönetebilecek bir birikime, yetene¤e ve güce

sahiptir. Önemli olan Osmanl›'n›n üzerinde yükselmifl oldu¤u de-

¤erleri iyi anlamak, bunlar› yeniden ve ça¤›m›za uygun flekilde yo-

rumlamak ve uygulamakt›r.

Harun Yahya
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MM‹RASIMIZA SAH‹P ÇIKMAK

"Gönül ister ki Afrika'n›n kuzeyinden En-
dülüs'e ç›kay›m ve sonra Balkanlar üzerin-

den tekrar ‹staanbul'a döneyim!"12 

Yavuz Sultan Selim M›s›r'›n fethinden sonra

‹stanbul'a dönerken

DDolmabahçe Saray›'ndan 

bir görüntü.

B uraya kadar anlat›lanlardan da anlafl›laca¤› gibi Türk Mil-

leti son derece sa¤lam ve köklü bir mirasa sahiptir. Bu

noktada önemli olan bu miras›n önemini gere¤i gibi

kavrayabilmek ve geçmiflimize sahip ç›karak yüzümüzü gelece¤e

dönebilmektir. Bu yaklafl›m›n en güzel örne¤ini Cumhuriyetimizin

kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün yürüttü¤ü politikada görürüz.

Atatürk, Milli Mücadeleyi izleyen y›llarda Türk Milleti'nin ge-

lece¤i için çok önemli bir rota belirlemiflti. Hem bir Osmanl› Pafla-

s›, hem de genç Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün politikas›,

"kültür ve medeniyet birikimimize sahip ç›kmak, Osmanl› ge-

lene¤ini modernlefltirerek 20. yüzy›la aktarmak" oldu. Atatürk,

dönemin flartlar›n›n izin verdi¤i ölçüde Osmanl› miras›na sahip ç›k-

t›. Atatürk'ün kurdu¤u genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanl›

borçlar›n› son kurufluna kadar ödemeyi kabul etmesi ve tüm ekono-

mik s›k›nt›lara ra¤men bu borçlar›n ödemelerine sad›k kalmas›, Os-

manl› miras›na sahip ç›kma iste¤inin bir göstergesiydi. Atatürk ayr›-

ca Osmanl› gelene¤ini sürdürerek, Türkiye topraklar›na s›¤›nmak is-

teyen Türk olmayan Müslümanlara (örne¤in Arnavutlara, Çerkesle-
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re, Boflnaklara) olumlu yan›t vermifl, bu farkl›

etnik kökenden gelen Müslümanlar› tek bir

dini kimlik içinde görmüfl ve kabullenmiflti.

Atatürk, öte yandan, Balkan Antant› ve

Sadabad Pakt› gibi oluflumlarla, eski Osmanl›

co¤rafyalar›nda Türkiye'nin nüfuzunu koruma-

ya çal›flm›flt›. Balkan Antant›, baz› Balkan ülke-

lerini, Sadabad Pakt› ise baz› Ortado¤u ülkele-

rini Türkiye'nin liderli¤i alt›nda stratejik iflbirli¤ine ta-

fl›ma amac›n› güdüyordu.

Bu, son derece do¤ru ve yerinde bir strateji idi. Çünkü daha

önce de belirtti¤imiz gibi "devlet gelene¤ini" oluflturan en önemli

unsurlardan biri toplumlar›n tarihidir. Tarih toplumlar›n haf›zas›d›r

ve her toplum dostlar›n›, düflmanlar›n› onlar›n tarihleriyle de¤erlen-

dirir. Tarih devletlere itibar ve otorite sa¤lad›¤› gibi, özellikle eski

imparatorluklar›n varisleri olan milletlerin geçmiflte kendilerine

ba¤l› olan topraklarda söz sahibi olmalar›n›n da önemli bir arac›d›r.

Bir zamanlar bir ‹mparatorluk olan ‹ngiltere, yüzy›l›n bafl›ndan bu

yana kademeli biçimde azalan siyasi ve ekonomik gücüne ra¤men,

hala eski kolonileri üzerinde belirli bir nüfuz sahibidir. Benzer bir

nüfuz iliflkisi Fransa ile eski sömürgeleri aras›nda da vard›r. Fran-

sa'n›n Cezayir'e ya da Suriye ve Lübnan'a olan ilgisinin meflruiyet

zemini bu tarihsel ba¤d›r. Kuflkusuz e¤er ‹ngiltere kendi tarihine

küsseydi ve imparatorluk oldu¤u zamanlar› reddetseydi, bu tür bir

nüfuz elde edemezdi. Ayn› flekilde Fransa da geçmifline yüz çevir-

seydi, Kuzey Afrika ve Ortado¤u siyasetinde bugün sahip oldu¤u

etkiyi sürdüremezdi.  

‹flte tarihin bu denli etkili bir stratejik zemin oluflu, kuflkusuz
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Türkiye aç›s›ndan büyük bir avantajd›r. Çünkü Türkiye, bugün kom-

flular› olan devletlerin ço¤unu ve daha pek çok devleti befl yüzy›l bo-

yunca yönetmifl bir imparatorlu¤un varisidir. 

Bugün büyük devletlerin Osmanl› tarihi konusunda araflt›rmalar

yapt›rmalar› ve bu konuya özel bütçeler ay›r›yor olmalar› asl›nda biz-

lere çok önemli bir fleyi göstermektedir. Osmanl› Devleti büyük dev-

let olman›n s›rr›n› bulmufl ve bu s›rr› 600 y›ll›k ömrünün son an›na ka-

dar muhafaza etmiflti. Bat›'n›n Osmanl› ile ilgili bir türlü kavrayama-

d›¤› gerçek ise bugünün siyasi literatürüyle, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'nun "moralpolitik" (ahlaki) bir stratejik vizyona sahip olmas› idi.

Sömürgeci güçler ise hep "reelpolitik" (kat›gerçekçi) bir vizyonla

hareket ettiler. Bu nedenle, e¤er k›sa vadede kendilerine menfaat sa¤-

l›yorsa, bir ülkeyi uzun vadede karmafla ve istikrars›zl›¤a sürükleyecek

politikalar izlemekten çekinmediler. Osmanl› ise sahip oldu¤u toprak-

larda her nedenle olursa olsun karmaflaya ve düzensizli¤e asla izin ver-

medi. Daima Kuran ahlak›n›n emretti¤i bar›fl ve huzur ortam›n›, ada-

leti ve hoflgörüyü yaflatmaya çal›flt›.

Örne¤in ‹ngiliz ve Frans›z sömürgecili¤i sahip oldu¤u bu reel-

politik mant›k neticesinde ele geçirdi¤i topraklarda çok k›sa süreli ha-

kimiyetler kurabildi. Osmanl› fethetti¤i yerlerde sadece topra¤› de¤il,

gönülleri de fethetmeyi baflar›rken, bu güçler gittikleri her yerde yap-

t›klar› uygulamalar neticesinde yerli halk›n nefretini kazand›lar. Ayn›

flekilde üzerinde etkinli¤i oldu¤u topraklarda "nizam" sa¤lamak gibi

bir gayesi olmayan di¤er güçler de, gittikleri her yere bar›fl ve huzur

yerine karmafla ve anarfli getirdiler. Bugün de uygulanan benzer stra-

tejiler eski Osmanl› co¤rafyas›na istikrar ve huzur getirecek nitelikte

de¤ildir. 

Harun Yahya
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Ayr›ca Osmanl›lar di¤er milletler gibi sömürgecilik zihniyetiy-

le bu topraklar› iflgal etmemifl, hiçbir zorlama ve bask›ya baflvurma-

dan dinlerini yaymay› ve Müslüman dünyas›n› güçlendirmeyi amaç-

lam›fllard›r. Avrupal› güçler ele geçirdikleri topraklarda yaflayan

halklar› kendilerinden afla¤›, bir nevi ikinci s›n›f insanlar olarak de-

¤erlendirip gaddar ve zalim bir politika izlerken, Osmanl›lar sahip

olduklar› Kuran ahlak› nedeniyle her milletten insana karfl› adaletli,

hoflgörülü ve merhametli bir tutum sergilemifllerdir. 

Avrupal› devletler bu ülkelerin tüm yeralt› zenginliklerini ele

geçirip, halklar›n› fakirlefltirirlerken, Osmanl›'y› veya Selçuklu'yu

yöneten Türkler gittikleri ülkelere zenginlik, refah ve medeniyet

götürmüfllerdir. Fethedilen ülkelere camiler, medreseler, kervansa-

raylar, köprüler, çeflmeler yapt›r›lm›fl, y›kmay› ve yok etmeyi de¤il,

yeniden infla etmeyi hedeflemifllerdir. M. Baudier'nin Historie de la

Religion des Turcs (Türklerin Din Tarihi) adl› eserinde "Türkler

merhamet, flefkat ve insanlara yard›mda bütün milletlere ve hatta

H›ristiyanlara da üstündürler"13 sözleriyle de belirtti¤i gibi, Türk

OOsmanl› fethetti¤i yerlerde sadece topra¤› de¤il, gönülleri de fethetmeyi baflar›rken, Bat›l›

devletller gittikleri her yerde yürürlü¤e koyduklar› ›rkç› uygulamalar neticesinde yerli halk›n

nefretini kaazand›lar.



Milleti fethetti¤i topraklarda yaflayan insanlara güzel ahlak›yla da

örnek olmufltur. 

Müslüman Türkler baflta da belirtti¤imiz gibi, fethettikleri ül-

kelerin halklar›na, yaflam biçimlerine, inançlar›na ve dünya görüflle-

rine de sayg› gösterdiler. Fethettikleri yerlerde yaflayan insanlar›n

kendilerine Allah'›n bir emaneti oldu¤unu düflünen, esir ald›klar›

kiflilere karfl› bile insaniyetle yaklaflan Türk Sultanlar›'n›n görevleri

aras›nda bu halklar› himaye etmek, kimsenin onlara zulüm yapma-

mas›n› sa¤lamak da vard›. Allah, ‹nsan Suresi 8. ayetinde müminle-

rin kendileri ihtiyaç içindeyken dahi yeme¤i önce esirlere yedirdik-

lerini bildirmektedir. Bu, ‹slam ahlak›n› yaflayan Müslüman yöneti-

cilerin fethedilen topraklarda yaflayanlara karfl› tüm uygulamalar›n›

flekillendiren çok önemli bir ahlak özelli¤i olmufltur. Nitekim düfl-

manlar›ndan kaçarak Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'na s›¤›nan ‹sveç Kral› XII. Charles

(Demirbafl fiarl)'›n bir yak›n›na yaz-

d›¤› mektuptaki sözleri de, Müs-

lüman Türk Milleti'nin insani ve

güzel ahlakl› tutumunun dile ge-

tiriliflidir:

fiefkatin, cömertli¤in, asale-

tin, nezaketin esiriyim. Türk-

ler beni iflte bu elmas ba¤a

sard›lar. Bu kadar flefkatli,

bu kadar nazik bir milletin

aras›nda hür bir esir olarak

yaflamak bilsen ne kadar tat-

l›...14
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‹‹sveç Kral› XII. Charles

(Demirbafl fiarl)
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CCezzar Ahmet Pafla Camii, Filistin

Osmanl› Kulesi, FilistinMostar Köprüsü, Bosna

Gazi Kas›m Pafla Camii, Macaristan
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OOsmanl› ‹mparatorlu¤u'nu veya Selçuklu

‹mparatorlu¤u'nu yöneten Türkler, gittik-

leri ülkelere zengiinlik, refah ve medeni-

yet götürmüfllerdi. Fethedilen ülkelere

camiler, kervansaraylar, medreseler, kköp-

rüler, çeflmeler yapt›rm›fl, y›kmay› ve yok

etmeyi de¤il, yeniden infla etmeyi hedef-

lemifllerdir.   

Fethiye Camii, Atina

Tafl Köprü (Fatih Köprüsü), ÜsküpHalveti Tekkesi'nin çeflmesi, Kosova

Koca Mustafa Pafla Camii, Üsküp
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Girdikleri her yere mutlak bir huzur ve

asayifl götüren Müslüman Türkler, ço¤unlukla

kendilerinden önceki H›ristiyan yönetimlerin

bask›c› ve zulmedici uygulamalar›ndan s›k›nt›

duyan halk taraf›ndan coflkun bir sevgi ve say-

g›yla karfl›lanm›fllard›r. Osmanl› Devleti kurulufl

döneminden itibaren fethetti¤i topraklardaki

H›ristiyan teba ile her zaman iyi iliflkiler kurmufl,

onlar›n sempatisini kazanm›flt›r. Örne¤in Bursa'n›n fet-

hinden sonra flehri niye teslim ettiklerini soran Orhan

Gazi'nin Rumlardan ald›¤› cevap oldukça çarp›c›d›r: 

Sizin devletinizin günden güne yükseldi¤ini ve bizim

devletimizi geçti¤ini anlad›k. Baban›z›n idaresine geçen

köylülerin memnun kal›p bir daha bizi aramad›klar›n›

gördük ve biz de bu rahatl›¤a heves ettik.15

Osmanl›lar›n Anadolu'da oldu¤u gibi Rumeli'de ve di¤er fet-

hettikleri topraklarda da H›ristiyan halk›n varl›klar›na ve idare tarz-

lar›na kar›flmamalar›, a¤›r vergiler alt›nda ezilmifl olan halk›n yükü-

nü hafifletmeleri, mevcut kanunlar kapsam›nda hiçbir yerel yöneti-

cinin keyfi uygulamalar yapmas›na müsaade etmemeleri yerli halk›n

kendilerinden raz› olmalar›n› sa¤lad›. Osmanl› Devleti kendi hima-

yesine girmifl olan herkesin hak ve hukukunu garanti alt›na al›yor-

du. 

Nitekim Bat›l› tarihçi ve siyaset adamlar›n›n kaleme ald›¤›

eserlerde de Türk-‹slam ahlak›n›n getirdi¤i adalet ve hukuk anlay›-

fl› övülmüfl, di¤er ça¤dafl sistemlerle mukayese edilerek Türk-‹slam
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ahlak›n›n üstünlü¤ü dile getirilmifltir. Bunlardan ‹ngiliz tarihçisi F.

Downey "The Grand Turc, Suleyman the Magnificent" (Büyük

Türk, Muhteflem Süleyman) adl› eserinde Türklerin adaletine ve

merhametine s›¤›nan insanlardan flu flekilde bahseder:

Birçok H›ristiyan, adaleti a¤›r ve karars›z olan H›ristiyan

ülkelerindeki yurtlar›n› b›rakarak Osmanl› ülkesine gelip

s›¤›n›yorlard›.16

Frans›z tarihçi Fernard Grenart ise Türk devlet anlay›fl›na duy-

du¤u hayranl›¤› flu sözleri ile dile getiriyordu:

Osmanl› idaresinin, fethedilen memleketler için, son de-

SSolda, Süryani cemaatinin Osmanl› ordular›n›n baflar›s› için duac› olduklar›n› ifade

eden telgraf. Sa¤da, mezhepleri için tan›nm›fl olan imtiyazlardan dolay› Sayda Eyale-

ti'nde oturmakta olan Marunilerrin patrikleri taraf›ndan Padiflah'a arz edilen mazhar.
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rece liberal oldu¤unu

kaydetmeden geçmemeli-

dir. Bu memleketler ahali-

sini Türkler, dillerinde,

dinlerinde hatta bazen iç

düzenlerinin büyük bir

k›sm›nda tamamen ser-

best b›rak›yorlard›.17

Ünlü tarihçi Oskar

Kolling ise I. Dünya Sa-

vafl› sonras›nda Balkan

halklar›n›n karfl› karfl›ya

kald›¤› durum karfl›s›nda

Osmanl› idaresindeki üs-

tün adalet ve hukuk anla-

y›fl›n› flu flekilde tarif eder: 

Bu eski hakikati -Osmanl›-Türk adalet sistemini- Avustur-

ya-Macaristan ‹mparatorlu¤u'nun çöktü¤ü 1918 y›l›nda

komflu milletler bize yeniden hat›rlatt›lar. 16. as›rdan

340 sene sonra hümanizm devrinde Macar hududunda

ayn› hadise tekerrür etti. Fakat böyle bir mukayese ya-

p›ld›¤› zaman 16. as›r Türk idarecilerinin, zavall›

halk›n hukukunu korumak hususundaki gayretleri

önünde e¤ilmek arzusunu duyar›z.18

Kolling bu sat›rlar›n devam›nda dönemin Avrupa devletleri ile

Türk Devleti aras›ndaki anlay›fl fark›n› da flu flekilde dile getirmek-

teydi: 
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Kosova Savafl›'ndan sonra

Y›ld›r›m Beyaz››t'›n tahta

geçiflini temsil eden bir
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OOsmanl› Devleti gayrimüslimlere, dindafllar›n›n ülkelerinde dahi göremeyecekleri bir hürriyet sa¤-

lam›flt›. Yahudiler, Ermeniler, Rumlar Osmanl› topraklar›nda bar›fl ve güven içinde hayatlar›n› sür-

dürrüyorlard›.
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... Avrupa'da sulh zaman›nda bile engizisyon mahkeleme-

leri ve idam sehpalar› faaliyette bulunuyordu. Bilhassa

ücretli askerlerden teflekkül eden ordu toplan›nca halk bü-

tün mal› ile beraber zulüm aleti haline geldi. Bunlar hiç-

bir vicdan azab›na düflmeksizin ›rkdafllar›n› soyar, ezer,

öldürürlerdi. Oysa Türk hükümdarlar› gerçekten halk›n

hayat› ile ilgilenmifllerdir. Nakletti¤imiz vesika suretleri de

flüpheye yer b›rakmayacak flekilde bunu göstermektedir.19

fiüphesiz Osmanl›'n›n as›rlar boyunca adalet anlay›fl›nda hiç-

bir sapma olmamas›n›n en önemli nedeni bu adalet anlay›fl›n› Ku-

ran ahlak›ndan ö¤renmifl olmas› ve Kuran'a olan ba¤l›l›¤›d›r. Ku-

ran'da tarif edilen adalet anlay›fl› Müslümanlar›, karfl› tarafa öfkeli

olsalar bile, öfkelerine kap›lmalar›n› engelleyip adil k›lan bir anlay›fl-

t›r. Ayette flöyle buyrulmaktad›r: 

Ey iman edenler adil flahitler olarak Allah için ada-

leti ayakta tutun. Bir toplulu¤a olan kininiz sizi

adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O takvaya da-

ha yak›nd›r. Allah'tan korkup sak›n›n. fiüphesiz

Allah yapmakta olduklar›n›zdan haberi oland›r.

(Maide Suresi, 8) 

Bu nedenle bugün söz konusu co¤rafyada yaflayan milletlerin

hepsi Türklerin adaletine, hoflgörüsüne ve kendilerine sa¤lad›klar›

bar›fl ortam›na flahitlik etmifllerdir. Bu durum her dinden ve her ›rk-

tan insan›n Türklerin yönetiminden raz› olmalar›yla neticelenmifltir.

Günümüzde ise, y›llard›r bu topraklarda süregelen savafl, karmafla

ve düzensizlik yüzünden huzura, güvenli¤e ve bar›fla hasret kalm›fl

olan kad›nlar, çocuklar, yafll›lar, yeni bir "Osmanl›"n›n özlemi için-

dedirler.  
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YABANCI GÖZÜYLE

TÜRKLER VE OSMANLI

Türkler bir ›rk ve millet olmak haysiyetiyle yeryüzünün

en flerefli insanlar›d›r. Karakterleri pek asil ve yücedir...

Asaletleri al›nlar›nda ve amellerinde yaz›l›d›r... Onlar›n

yurdu efendiler diyar›d›r, kahramanlar, flehitler ülkesi-

dir. Bence insaniyete fleref veren böyle bir milletin düfl-

man› olmak insanl›¤›n düflman› olmaktan farks›zd›r.

Böyle bir lekeden Allah beni korusun.20

Frans›z flair Lamartine 

Belki de yak›nda himayeye muhtaç olacaks›n›z. Asla

Rus'a yanaflmay›n, haindir sizi yok eder. Fakat kendini-

zi Osmanl›lara emanet edin, adil ve merhametlidirler.21

Bo¤dan Beyi Büyük Stefan'›n 

o¤ullar›na vasiyeti

Yirmi yedi y›l kadar önce baz› Protestan Frans›zlar pa-

diflah›n ülkelerinden birine s›¤›nmay› tasarlad›lar. Bu

kararlar›n›n birinci sebebi katolik Fransa'n›n Protestan

Frans›zlara karfl› devaml› zulmü, ikinci sebebi ise Türk-

lerin bütün dinlere karfl› cihanflümul ve de¤iflmez müsa-

mahas› idi.22

Cenevizli Chenier



Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak a¤alar›n›n ve

burjuvalar›n idaresi alt›nda yaflamaktansa, Osmanl›la-

r›n idaresi fakirlere daha hay›rl›d›r.23

Protestan mezhebinin Kurucusu Martin Luther

1526'da (Mohaç'a giden) 200.000 kifli, ekilmifl tarlalara

ayak basmadan ve tek bir ot koparmadan imparatorlu-

¤un Rumeli yakas›n› bir bafltan bir bafla geçmifltir.24

Frans›z Yazar J. Michelet

Türk hakimiyetinden yerli H›ristiyanlar bu bak›mdan da

memnundular ki Türkler gelmeden önce ülkeleri devam-

l› asayiflsizlik ve tahribat içindeydi. fiimdi ise sükun hü-

küm sürüyordu... Viyana bozgunundan sonra Venedik-

liler geçici olarak Sak›z ve Mora'y› iflgal ettiler. O kadar

zulüm yapt›lar ki, Sak›z ve sonra Mora'ya Türkler dö-

nünce yerli Rumlar onlar› büyük sevinçle karfl›lad›lar.25

Frans›z Tarihçi Fernard Grenard

Padiflah›n imparatorlu¤unda herkes kendi halinde bah-

tiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi

ve kimse flu veya bu inanca sahip oldu¤undan dolay› bir

zorlukla karfl›laflmazd›.26

Ünlü Türkolog Franz Babinger



Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerlefltirir, iktidar sahibi k›larsak dosdo¤-

ru namaz› k›larlar, zekat› verirler, marufu emrederler, münkerden sak›n-

d›r›rlar. Bütün ifllerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

fiüphesiz Allah size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve in-

sanlar aras›nda hükmetti¤iniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.

Bununla Allah size ne güzel ö¤üt veriyor... Do¤rusu Allah iflitendir, gören-

dir. (Nisa Suresi, 58)

Allah sizinle din konsunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp ç›kar-

mayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi

sak›nd›rmaz. Çünkü Allah adalet yapan› sever. (Mümtehine Suresi, 8) 

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel bir bi-

çimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sapan› bilendir ve

hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam'a) uygun olan› (örfü) em-

ret ve cahillerden yüzçevir. (Araf Suresi, 199)

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir söz güzel bir

a¤aç gibidir ki onun kökü sabit dal› ise göktedir. Rabbinin izniyle her za-

man yemiflini verir. Allah insanlar için örnekler verir, umulur ki onlar

ö¤üt al›p düflünürler. (‹brahim Suresi, 24-25)

Onlar bollukta da darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insan-

lar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz)geçenlerdir. Allah iyilik yapan-

lar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü) uzak-

laflt›r, o zaman (görürsün ki) seninle onun aras›nda düflmanl›k bulunan

kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermifltir. (Fussilet Suresi, 34)

TTÜRK DEVLETLER‹N‹  BAfiARILI  KILAN

‹SLAM AHLAKININ TEMELLER‹ 



Miras›m›z›n Bize Yükledi¤i Tarihi Sorumluluk    

Buraya kadar ele ald›¤›m›z gerçeklerin bize gösterdi¤i gibi,

Türkiye hem co¤rafi ve stratejik konumu, hem de devralm›fl oldu-

¤u tarihi miras› itibariyle Balkanlar'›n, Kafkaslar'›n, Ortado¤u ve

Orta Asya'n›n gelece¤inde liderli¤i üstlenebilecek bir ülkedir. Mil-

yonlarca insan›n özlemini duydu¤u  bar›fl ve huzur ortam›n› sa¤la-

yabilecek zengin bir tarihsel deneyime sahiptir. Co¤rafi konumu iti-

bariyle hem Asyal›, hem Avrupal›, hem Ortado¤ulu'dur. Devrald›¤›

tarihi miras itibariyle de tüm bu alanlarda tahminlerin ötesinde bir

etkinli¤e ve güce sahiptir. Yüzlerce farkl› kültürün ve etnik grubun

bar›nd›¤› bu topraklarda, sahip oldu¤u Osmanl› miras› gere¤i söz

sahibidir. Nitekim So¤uk Savafl'›n ard›ndan tesis edilen yeni dünya

sisteminde, baflta Amerika olmak üzere, pek çok ülkenin de talebiy-

le Türkiye söz konusu topraklarda aktif rol almak durumunda kal-

m›flt›r. 

Türkiye'nin sahip oldu¤u tarihi miras -ve siyasi, askeri, ekono-

mik potansiyel- nedeniyle, pek çok Bat› ülkesi  bu bölge üzerinde

gelifltirdikleri stratejilerin Türkiye eksenli ve hatta Türkiye merkez-

li olmas› gere¤inin fark›ndad›r. Nitekim ABD eski Baflkan› Bill Clin-

ton'›n 1999 y›l›n›n son aylar›nda Georgetown Üniversitesi'nde

yapt›¤› bir konuflma da bu görüflü destekler niteliktedir. Bir anda

tüm dünya ülkelerinin dikkatini tekrar Türkiye üzerine çevirmeleri-

ne neden olan bu ünlü konuflmada Clinton'›n özellikle, "20. yüz-

y›l› nas›l Osmanl›'n›n y›k›l›fl› belirlediyse, 21. yüzy›lda da Tür-

kiye'nin etkin rol oynayaca¤›" anlam›na gelen sözleri son derece

Harun Yahya

Adnan Oktar 51



TÜRK’ÜN DÜNYA N‹ZAMI

önemli bir tespiti içermektedir. Clinton'›n bu sözlerini "Türkiye,

Avrupa, Asya ve Afrika'y› içine alan milyonlarca km2'lik bir alanda,

dünya siyasetinin merkezi olan bir bölgede söz sahibi bir ülke oldu-

¤u için 21. yüzy›l›n flekillenmesinde kilit rol oynayacakt›r" fleklinde

açabiliriz. (Bill Clinton benzeri mesajlar› Kas›m 1999 tarihinde

Türkiye gezisi esnas›nda TBMM'de yapt›¤› konuflmas›nda da ver-

mifltir). ABD gibi süper bir gücün liderinin, Türkiye için  21. yüz-

y›lda böyle bir teflhiste bulunmas› kuflkusuz çok dikkat çekicidir.  

Bugün söz konusu bölgelere huzurun ve sükunetin yerleflebil-

mesinin tek yolu, Türkiye'nin varisi oldu¤u Türk-‹slam ahlak› ile

yo¤rulmufl olan "Osmanl› Millet Sistemi"nin hakim oldu¤u bir an-

lay›fl›n oluflturulabilmesidir. Önceki bölümlerde de detayl› olarak

anlatt›¤›m›z gibi, Osmanl› Millet Sistemi'nde, devletin koruyucu

flemsiyesi alt›na giren her millet ya da toplulu¤a, kendi inanç ve ör-

füne göre yaflama hakk› tan›n›r ve temel haklar› koruma alt›na al›-

n›rd›. Türkler ister Balkanlar'da, ister Kafkaslar'da, ister Ortado¤u'-

da olsun gittikleri hiçbir ülkede kimseyi dinini ve töresini de¤ifltir-

meye zorlamam›fllar ve hiç kimseye dininden dolay› zulmetmemifl,

kimseyi hor görmemifllerdir. Her dinden, her mezhepten vatandafl

ibadetini diledi¤i gibi yerine getirmifl, kendi örf ve adetlerini uygu-

lamalar›nda kimse bir di¤erine kar›flmam›flt›r. Bunun karfl›l›¤›nda d›fl

güçler taraf›ndan herhangi bir sald›r› söz konusu oldu¤unda ise bu

topraklarda yaflayanlar da  severek ve isteyerek yönetiminden mem-

nun kald›klar› Osmanl› Devleti'nin yan›nda yer alm›fllard›r. Böylece

d›fl güvenlik ve ekonomi baflta olmak üzere pek çok alanda do¤al bir

ittifak oluflmufl, hem Osmanl› Devleti'nin hem de tebas› alt›nda ya-
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flayanlar›n fayda sa¤lad›¤› sa¤lam bir yap› oluflturulmufltur. 

Avusturyal› Türkolog Anton Cornelers Schaendinger de

Türklerin devlet anlay›fl›n› ve bu anlay›fl›n dünyan›n pek çok yöresi-

ne getirdi¤i refah ve huzurun, baflka hiçbir hükümdarl›k dönemin-

de sa¤lanamad›¤›n› flöyle dile getirmifltir: 

‹skender Do¤u'ya ve Hint'e kadar yay›ld›. Daraz Do-

¤u'dan Bat›'ya uzand›. Cengiz Han Avrupa ortalar›na

kadar at koflturdu. Lakin hiçbirisi Osmanl› Türkleri gibi

di¤er insanlar›n kültür ve din hürriyetine sayg› gösterme-

diler. Osmanl›lar harikulade bir nizam ve düzende as›r-

larca kendilerinden olmayan insanlarla bar›fl içerisinde

yaflad›lar. Onun içindir ki, Avrupa'da dört as›r boyunca

kalabildiler.27

Anton Schaendinger gibi Türklere hayran kalan bir baflka ta-

rihçi Yunanl› Michel de Greece'in sözleri ise çok dikkat çekicidir.

Osmanl›'n›n Balkan topraklar›ndan çekilmesiyle bafllayan zor ve s›-

k›nt›l› günlere, belki de atalar›n›n bizzat flahit oldu¤u Greece, bu

topraklarda tek çözümün Osmanl› benzeri bir idari sistem oldu¤u-

nu, bugün yaflanan karmaflalar› da örnek vererek anlatmaktad›r: 

Osmanl› Devleti'nin y›k›lmas›ndan çok üzüntü du-

yuyorum. Çünkü Osmanl› Devleti dünya dengesini

ayakta tutan bir güç olmufltu ve sevilsin ya da sevil-

mesin, Osmanl›'n›n çöküflünden itibaren Balkanlar

ve Ortado¤u'daki çalkant›lar durmak bilmedi.28

Balkanlar'da yaflayan, bu topraklar›n do¤as›n› ve geçmiflini iyi

bilen bir tarihçinin böyle bir teflhiste bulunmas› son derece önem-

lidir. 
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Türkiye t›pk› Osmanl›'n›n yapt›¤› gibi Balkanlar ve Ortado-

¤u'daki farkl› etnik kimlik ve dinleri kucaklayan bir strateji gelifltir-

melidir. Gelifltirilecek bu stratejinin dayanak noktas› ise Türk-‹slam

kültürünün ve köklü medeniyetimizin yeniden keflfedilmesi olmal›-

d›r. Nitekim bu topraklarda siyaseten olmasa bile, kültür olarak

Türk hakimiyeti halen devam etmekte, özellikle Balkanlar'da ve

Kafkasya'da farkl› ›rklardan olmalar›na ra¤men pek çok Müslüman

kendini Türk ve Osmanl› addetmektedir. 

Pek çok tarih bilimci ve siyasetçi de bu gerçe¤i kabul etmekte

ve yazd›klar› makalelerde bu noktaya dikkat çekmektedirler. Bu ki-

flilerden birisi de dünyaca ünlü Ortado¤u uzman› Prof. Dr. Edward

Said'dir. Kendisi de Kudüslü H›ristiyan bir aileye mensup olan Ed-

ward Said, ‹srail'de ç›kan Ha'aretz Gazetesi'nde yay›nlanan röpor-

taj›nda Ortado¤u'da kal›c› bir bar›fl›n infla edilebilmesi için "Os-

manl› Millet Sistemi"ni önermifltir.29 Ari Shavit'in gerçeklefltirdi¤i

bu röportajda Osmanl› Millet Sistemi'ni bir nevi zorunluluk olarak

gören Edward Said, bu konuda son derece hakl›d›r. Çünkü bütün

bir tarih boyunca Ortado¤u ve Balkanlar'da en uzun ömürlü yöne-

timler Osmanl›lar döneminde kurulmufl, Romal›lar›n bile sa¤laya-

mad›¤› süreklilik ve bütünlük Müslüman Türkler taraf›ndan yüzy›l-

larca korunmufltur. 

Prof. Dr. Edward Said'in Ortado¤u bar›fl› için dile getirdi¤i

önerinin bir benzerini ünlü tarihçi Jason Goodwin de New York Ti-

mes'daki "Osmanl›'dan Ö¤reneceklerimiz" bafll›kl› yaz›s›nda Bal-

kanlar için önermektedir. Osmanl›'n›n Balkanlar'da, din, dil ve et-

nik farkl›l›klar›n çok fazla olmas›na ra¤men, hüküm sürdü¤ü 14.
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yüzy›ldan 19. yüzy›la kadar hiçbir zaman k›s›tlama yapmad›¤›n› ve

bu flekilde istikrar› ve düzeni sa¤lad›¤›n› söyleyen Goodwin, bugün

huzuru sa¤lamay› bölgeye askeri güç y›¤maktan ibaret gören Bat›l›

güçlerin Osmanl›'dan ö¤renecekleri çok fazla fley oldu¤unu dile ge-

tirmektedir.30

Bilindi¤i üzere yaklafl›k son 50 y›ld›r dünyan›n kalbi "Osman-

l› hinterland›" olarak da adland›r›lan Ortado¤u'da atmaktad›r. E¤er

bu bölgede yer alan ülkeler, bugün dünyan›n gelece¤inde bu kadar

hayati bir öneme sahiplerse, bu durumda Osmanl›'n›n varisi olan

Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu süreçte kilit rol oynamas› kaç›n›l-

mazd›r. 

fiunu da belirtmeliyiz ki, elbette bu kitapta anlat›lan strateji,

Osmanl› Devleti'nin yeniden kurulmas› de¤ildir. Önemli olan Os-

manl› millet ve devlet anlay›fl›n›n hakim oldu¤u, insanlar›n dost ve

kardeflçe yaflayabildi¤i, bar›fl ve güven dolu bir ortam›n yeniden

oluflturulabilmesi, güçlü bir ekonomik ve siyasi birli¤in tesis edilme-

sidir. Çünkü Osmanl› yönetimi ve tecrübesi, istenildi¤inde çat›flma-

lar›n merkezi haline gelmifl olan bu bölgeye huzurun ve bar›fl›n ge-

tirilmesinin mümkün oldu¤unu bizlere göstermifltir. Bugün bir bir-

lik oluflturma yönünde at›lacak somut ad›mlar, bölge devletleri ta-

raf›ndan da kabul görecektir. Üstelik bu birlik dünyan›n en geliflmifl

medeniyetini, en zengin topraklar›n› ve üstün kültürünü de içinde

bar›nd›ran, 21. yüzy›la damgas›n› vuracak bir birlik olacakt›r. Bu

birli¤in öncülü¤ünü yapabilecek tek millet ise hiç flüphesiz Osman-

l›'n›n mirasç›s› olan Türk Milleti'dir.

Harun Yahya
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T
ürk Dünyas› denildi¤i zaman sadece Orta Asya'da

SSCB'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan kurulan Türki devletleri

düflünmek yanl›fl olur. Zira Türk Dünyas› "Adriyatik'ten

Çin Seddi'ne" kavram›yla tasvir edilen çok daha genifl bir alan› kap-

samaktad›r. Bu genifl co¤rafyada yaflayan farkl› etnik kökenlere sahip

olan topluluklar tarih boyunca hep Türk-‹slam ahlak›n›n flemsiyesi

alt›nda toplanm›flt›r. Özbekiyle, Kazak›yla, Uyguruyla, Tatar›yla,

Çerkeziyle, Abhaz›yla, Boflna¤›yla, Çeçeniyle tüm topluluklar› tek

bir ideal, tek bir ülküde toplayan, söz konusu topraklarda hala var-

l›¤›n› devam ettiren Türk-‹slam medeniyetinin miras›d›r. 

Osmanl› Devleti'nin ulaflm›fl oldu¤u siyasi s›n›rlar içerisinde

bugün onlarca ba¤›ms›z devlet bulunmaktad›r ve bunlar›n her bi-

rinde Osmanl› medeniyetinin izlerini tafl›yan yüzlerce eser ve güçlü

bir kültür miras› vard›r. Üç k›taya yay›lan Osmanl› nizam›, 20. yüz-

y›lda birtak›m d›fl müdahalelerle siyasi varl›k olarak ortadan kald›r›l-

m›flt›r. Ancak ne var ki Osmanl›'n›n tarihten silinmesiyle oluflan

bofllu¤u, üzerinden geçen bir as›rl›k zamana ra¤men, henüz her-

hangi bir güç doldurabilmifl de¤ildir. Bugüne kadar Fransa, ‹ngilte-

re, Amerika, Rusya gibi bölge d›fl›ndan güçler taraf›ndan Osmanl›

TTÜRK DÜNYASINDA 

MEVCUT DURUM
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hinterland›na türlü müdahaleler yap›lm›flt›r. Bu ülkeler Osmanl›'n›n

izini silmek ve bu bölgede hakimiyet sa¤lamak için y›llar boyunca

çok çetin mücadeleler vermifllerdir. Ne var  ki bu bölgelere yabanc›

olan d›fl güçlerin, eski Osmanl› topraklar›nda huzuru ve bar›fl› sa¤-

lamalar›, güçlü bir devlet oluflturmalar› hiçbir dönem mümkün ol-

mam›flt›r. Kukla yönetimler, masabafl›nda çizilen haritalar, suni ça-

t›flmalar, ambargolar, hiçbir dönemde baflar›l› olamam›fl, bu ülkeler

adeta vücuda yabanc› bir madde gibi her zaman d›flar› at›lm›fllar ve

hiçbir dönemde arkalar›nda bölge halklar›n›n deste¤ini bulamam›fl-

lard›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun siyaset sahnesinden silinmesiyle

birlikte bafllayan karmafla ve kaos, yaklafl›k bir as›rdan bu yana de-

vam etmektedir. Bölge halklar› uzun y›llard›r savafllar›n ve çat›flma-

lar›n alt›nda ezilmektedir. ‹ki Dünya Savafl› gören ve bu savafllarla

birlikte açl›k, göç ve salg›n hastal›klarla karfl› karfl›ya kalan halklar›n

büyük ço¤unlu¤u da savafllar›n ard›ndan komünist yönetimlerin

bask›c› ve fliddet içeren idareleri alt›nda ezilmifllerdir. So¤uk Savafl

döneminin sona ermesiyle birlikte bafllayan etnik çat›flmalar netice-

sinde ise çok daha derin ve fliddetli ac›larla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.

1990'lar›n bafl›ndan itibaren Balkanlar ve Kafkasya'da baflta kad›n-

lar, çocuklar ve yafll›lar olmak üzere masum halk savafllar›n ve s›cak

çat›flmalar›n bask›s› alt›nda ezilmektedir. Ortado¤u'da ise iflgalci ‹s-

rail güçlerinin bafllatt›¤› iflgal ve zulüm 50 y›ldan fazla bir zamand›r,

hiç kesintiye u¤ramadan hüküm sürmektedir. 

‹flte bu sorunlar›n bir an önce çözülmesinin sa¤lanmas› ve Os-

manl› co¤rafyas›nda yeniden istikrar›n sa¤lanmas›n›n ilk ad›m› böl-
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gedeki mevcut durumun çok iyi kavranmas› olmal›d›r. Çünkü gerek

Ortado¤u, gerekse Kafkasya ve Balkanlar sahip olduklar› co¤rafi ve

stratejik önem nedeniyle pek çok ülkenin ilgi alan› içine girmekte-

dir. Bu aç›dan siyasi ve ekonomik ç›karlar›n çok iyi de¤erlendirilme-

si, çözüm yollar›n›n tespit edilmesi ve çok yönlü bir stratejinin be-

lirlenmesi son derece önemlidir. Sorunlar›n do¤ru bir flekilde tespit

edilmesi çözüme ulaflmadaki en önemli aflama olacakt›r. Bu neden-

le de söz konusu bölgelerde son durumun genel bir tahlilini yap-

mak çok önemlidir. 

Harun Yahya
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B
alkanlar'da bugüne kadar olup bitenler ve gelecekte ol-

mas› muhtemel geliflmeler hakk›nda do¤ru fikir edine-

bilmenin ve olaylar› do¤ru aç›dan de¤erlendirebilme-

nin yolu Türkiye'nin bölge ile tarihi ba¤lar›n› do¤ru tespit etmek-

ten geçer. Bu nedenle Türklerin Balkanlar'a gelifli kadar, bu toprak-

lardan ne flekilde ve hangi amaçla ç›kar›lmaya çal›fl›ld›klar›n› da iyi

kavramak gerekir. 

Türkler Balkanlar'a ilk ad›m› Süleyman Pafla komutas›ndaki

Osmanl› ordusunun 1353'de Çanakkale Bo¤az›'n› geçip Rumeli

topraklar›n› fethi ile att›. 1389 Kosova Savafl› ise bir yandan S›rpla-

r› tarihi bir hezimete mahkum ederken, öte yandan Balkanlar'da

Osmanl›'n›n yenilmez bir güç oldu¤u gerçe¤ini ortaya koydu.

1521'de Kanuni'nin Belgrad'› almas›yla hemen hemen tüm Balkan-

lar Türklerin hakimiyetine geçmifl oldu. Ancak bu, Türklerin Bal-

BBALKANLAR'I ANLAMAK....

"Yi¤itlerim, bugün sizin sevginizle titreyen flu Ko-
sova meydan›, Allah'›n izni ile muzaffer bir flekkil-
de dalgalanacak olan flanl› sanca¤›m›z›n Macaris-

tan içlerine do¤ru gitmesini, bundan sonra hiçbbir
düflman hamlesi durduramayacakt›r."31

Murad Hüdavendigar'›n Kosava Meydan 

Savafl›'nda askerlerine yapt›¤› konuflmadan
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kanlar'daki ilk hakimiyeti de¤ildi. 

Asl›nda bölgeye ilk gelen Türk kavmi, Hunlar'd›. Ancak Bal-

kanlar'a Bizans'› yenerek Bat› Roma üzerinden gelen Hunlar, bu

bölgede uzun süreli bir hakimiyet kuramad›lar. Hunlar›n ard›ndan

gelen Avar Türkleri ise Balkanlar'da genifl topraklar fethederek, yak-

lafl›k 250 y›l süren bir hükümranl›k dönemi yaflad›lar. Ancak Avar-

lar 8. yüzy›l›n sonunda H›ristiyanl›¤› kabul ederek Slavlaflt›lar ve ta-

rihten silindiler. Avarlardan sonra da göçebe Türk boylar›n›n Bal-

kanlar'a ak›nlar› devam etti. Ancak zaman içinde Slav halk› aras›nda

asimile olup yok oldular.32

Osmanl›lar ise hiçbir zaman asimile olmad›lar. Aksine, fethet-

tikleri her co¤rafyaya kendi kimliklerini tafl›d›lar. Bunun en büyük

nedeni ‹slam dinidir. ‹slam öncesi Türkler, güçlü bir kültüre sahip

olmad›klar› için fethettikleri topraklarda hem askeri hem de kültü-

rel olarak kal›c› olamam›fllard›. Oysa ‹slam'›n kabulünden sonra

Türkler "asimile olan" de¤il "asimile eden" bir millet oldu. Bunun

en güçlü örnekleri ise Osmanl› tarihinde ortaya ç›kt›.

Örne¤in Osmanl›lar, ‹slam sayesinde Balkanlar'da kal›c› olabil-

diler. Balkanlar'da Kanuni Sultan Süleyman'›n Belgrad'› almas›yla

sa¤lamlaflan Osmanl› hakimiyeti, bölgedeki çeflitli H›ristiyan halkla-

r›n zaman içinde ve kendi r›zalar›yla ‹slam'› kabul edifline vesile ol-

du.  Dahas› Osmanl› yönetimi bölgeye as›rlar süren bir istikrar ve ba-

r›fl getirdi. Din, dil ve ›rk bak›m›ndan çok kar›fl›k bir yap›ya sahip

olan Balkanlar'da Osmanl› yönetim tarz› tüm bu farkl›l›klar› birbir-

leri ile kaynaflt›rma temeli üzerinde kurulu idi. Balkanlar'›n co¤rafi

yap›s› itibar› ile her dönemde muhafaza edilen farkl› kültürler, tarih

Harun Yahya

Adnan Oktar 65
KKanuni Sultan Süleyman'›n

Belgrad Seferi'nden dönüflü ile

ilgili bir tasvir.



TÜRK’ÜN DÜNYA N‹ZAMI

boyunca ancak Osmanl›

döneminde birarada huzur

ve güvenlik içinde yaflad›-

lar. 

Bu tarihi gerçek, Os-

manl› arflivlerinde yer alan

belgelerle de gün yüzüne

ç›kmaktad›r. Prof. ‹smet

Miro¤lu'nun "Türklerde

‹nsani De¤erler ve ‹nsan

Haklar›" isimli çal›flmas›n-

da yer verdi¤i belgeler

Balkan halklar›n›n Os-

manl› yönetiminden duy-

duklar› memmuniyeti

gözler önüne sermektedir. 12 fiubat 1867 tarihinde yaz›lm›fl olan

baflka bir belgede Bulgar Milleti'nin Osmanl› idaresinden memnun

olduklar› flöyle ifade edilir:

Bulgar Milleti kullar› beflyüz seneden beri Osmanl› idare-

si alt›nda mesut olarak yaflamaktad›rlar. Bu süre zarf›n-

da mal, can ve dinleri fesatç›lar›n ve kötülük peflinde

olan kiflilerin tecavüzünden muhafaza edilmifltir. Halbu-

ki di¤er memleketlerde yaflayan güçsüz ve fakirler, zen-

ginlerin sald›r›lar›na ve zulmüne maruz kald›klar› gibi

kendilerine her türlü haks›z muamele de reva görülmüfl-

tür. Zira Osmanl› idaresi alt›nda yaflayan kuvvetliler ta-

raf›ndan güçsüzlere hiçbir flekilde eziyet edilmemifl, güç-
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lüler ve zay›flar devletin bahfletti¤i adalet ve hakkaniyet-

ten ayn› nisbette faydalanm›fllard›r. Osmanl› idaresinde-

ki H›ristiyanlar aras›nda din ve mezhep fark› gözetilme-

yerek hepsine eflit muamele edilmifltir.33

Söz konusu huzur ve istikrar, 19. yüzy›l›n bafl›nda geliflen ulus-

devlet anlay›fl›n›n Bat›l› güçler taraf›ndan bu topraklarda k›flk›rt›lan

ba¤›ms›zl›k hareketlerini alevlendirmesine kadar sürdü. 19. yüzy›l

boyunca, d›fl güçlerin tahrikiyle, bölgedeki gayrimüslim tebaa aras›n-

da iç isyanlar bafllad›. ‹syanlar›n ilk siyasi sonucu, Yunanistan'›n

1829'da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi oldu.

Harun Yahya
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Baflta S›rplar olmak üzere gayrimüslim halklar aras›ndaki isyan

hareketlerinde, Rusya'n›n yönlendirdi¤i Pan-Slavizm hareketi etkili

oldu. Bilindi¤i gibi bu ak›m Slav ›rk›n›n üstünlü¤ünü, kültürel ve si-

yasi olarak birlikte hareket etmesi gerekti¤ini öne sürmekteydi. Bu-

na göre özellikle Osmanl› topraklar›nda yaflayan Slav kökenlilerin

milliyetçilik duygular› tahrik edilerek, Osmanl› aleyhine faaliyette

bulunmalar› sa¤lan›yordu. 

Yine bu ak›mdan etkilenen baz› topluluklar da daha rahat bir

hayat umuduyla Rusya'ya göç etmekte idi. Ancak k›sa süre içerisin-

de ne kadar büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› anlamaya bafllad›-

lar. Pan-Slavizm propagandas›ndan etkilenerek Rusya'ya göç eden

Bulgarlar›n 30 Ocak 1862'de Osmanl› Devleti'ne geri dönebilmek

için padiflaha yazd›klar› bir mektup bu piflmanl›¤› aç›kça ifade et-

mektedir. Bu mektup, bir yandan Bulgarlar›n Osmanl› topraklar›n-

dan göç ettikleri için duyduklar› derin piflmanl›¤› dile getirirken, öte

yandan Osmanl›'n›n Bat›l› güçler taraf›ndan yeri doldurulmas›

mümkün olmayan adalet ve devlet anlay›fl›n› gözler önüne sermek-

tedir:

Ecdad›m›z Osmanl› idaresi alt›nda rahat ve her türlü ni-

met ve adaletle dolu bir hayat sürmüfller iken bizler, Rus-

ya'ya gitmekle yaz›k ki bir tuza¤a düflmüfl olduk. Saf in-

sanlar oldu¤umuz için aleyhimize tertiplenen bu hareke-

tin sonunu düflünmedik ve bu ifli bilerek yapmad›k... Ge-

ce gündüz piflmanl›k gözyafllar› döküyoruz. Zira burada

hiç kimse yüzümüze bakm›yor... Bizler gibi kand›r›lan

Bulgar hemflehrilerimizle birlikte affedilerek tekrar Os-

manl› topraklar›na dönebilmemiz hususunu niyaz ede-

riz.34
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Osmanl› dönemindeki istikrar ve bütünlük bölgeye istikrar

getirmifl, hem bölge halk›n›n yaflam kalitesini yükseltmifl, hem de

d›fl güçlerin sald›r›lar›na karfl› küçük büyük tüm etnik kökenleri or-

tak bir savunma alt›na alm›flt›. ‹flte bu nedenle de gerek Osman-

l›'n›n varl›¤›ndan, gerekse Balkan halklar›n›n birlik olarak olufltur-

duklar› büyük güçten çekinen d›fl güçler, uzun süre bu bölgeden

uzak durmufllard›r. 

Ancak yüzy›l›n son çeyre¤inde Rusya'n›n ve Bat›l› ülkelerin

yay›lma ihtiraslar› yeniden kabard›. 1877-78 Osmanl›-Rus Sava-

fl›'n›n ard›ndan düzenlenen 1878 y›l›ndaki Berlin Kongresi ile, Bal-

kanlar'daki Osmanl› topraklar›n›n önemli bir bölümü Devlet-i

Ali'nin yönetiminden ç›kt›. Bulgaristan'›n büyük k›sm› Osmanl›

idaresinden koptu. Ruslar Besarabya bölgesini ele geçirdiler. S›rbis-

Harun Yahya
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tan, Karada¤ ve Romanya ba¤›ms›z birer devlet oldu. Bosna-Her-

sek ise, Osmanl› yönetiminde kalmakla birlikte "teorik" olarak

Avusturya-Macaristan topra¤› haline geldi. Öte yandan K›br›s ve

Süveyfl de ‹ngilizlere verildi. Berlin Kongresi öncesinde ve sonras›n-

da, Osmanl›'n›n parçalanmas› ve paylafl›lmas›, dönemin Avrupa dev-

letlerinin ve Rusya'n›n d›fl politikas›n›n temel hedefi oldu. Bat›l› ül-

keler için Avrupa ile Asya aras›ndaki stratejik Osmanl› bölgelerini

ele geçirebilmek ayr› bir önem arzetmekteydi. Bu amaçla, onlarca

farkl› dil, ›rk, mezhep ve etnik kökenden oluflan Balkan halklar›n›

birtak›m milliyetçi hayallere kapt›r›p provoke etmek ise hiç zor ol-

mad›. Osmanl› döneminde içiçe geçmifl, sakin ve istikrarl› bir yaflam

süren bu topluluklar, örne¤in S›rplar, Bulgarlar veya Yunanl›lar, çe-

flitli k›flk›rtmalarla ayr›l›kç› ve çeteci toplumlara dönüfltüler. 

Gerçekte Balkan halklar› k›sa süre içinde Avrupa devletlerine

ve Ruslara güvenerek yola ç›kmakla tarihlerinin en büyük hatalar›n-

dan birini yap›yorlard›. Çünkü Osmanl›'n›n gitmesiyle ba¤›ms›z ve

11. Balkan Savafl›

s›ras›nda Osman-

l›'ya karfl› birle-

flen Balkan dev-

letleri, II. Dünya

Savafl›'nda AAlman

ve ‹talyan ordula-

r›n›n iflgaline u¤-

rayacaklard›.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u

Bulgaristan

Romanya

Karada¤

Karadeniz

Rusya

Akdeniz

Ege 

Denizi

‹talya

Yunanistan

Makedonya

Arnavutluk

S›rbistan

Bosna

Hersek

Avusturya Macaristan

‹mparatorlu¤u

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Balkan Savafllar›'ndan önceki s›n›rlar›

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Balkan Savafllar›'ndan sonraki s›n›rlar›



güçlü birer devlet halini alacaklar›n› zanneden Balkan halklar› için

as›l problemler yeni bafllayacakt›. T›pk› Osmanl› öncesinde oldu¤u

gibi Balkan halklar› tekrar parçalara bölünecek ve y›llarca birarada

ve kardeflçe yaflayan toluluklar birbirleriyle savaflmaya bafllayacaklar-

d›. Balkan devletlerinin, Osmanl›'ya karfl› düzenledikleri I. Balkan

Savafl›'n›n ard›ndan, kendi aralar›nda anlaflmazl›¤a düflüp II. Balkan

Savafl›'na giriflmeleri, bu tarihsel gerçe¤in en aç›k kan›t› olacakt›.

I. Dünya Savafl› sonras›nda Avrupa devletlerinin masabafl›nda

oluflturduklar› suni s›n›rlara sahip ulus devletler, yaklaflan büyük f›r-

t›nan›n habercisiydi. II. Dünya Savafl›'nda bafltan afla¤› Alman ve

‹talyan ordular›n›n iflgali alt›nda kalan ve iç savafllarla çalkalanan

Balkan ülkeleri, savafl›n sonunda komünist Sovyet rejiminin kontro-

lüne terk edildiler. Komünist idareler alt›nda y›llarca bask›, fliddet ve

iflkenceye maruz kalan, dinlerini yaflamalar› engellenen Balkan mil-

letleri, büyük ac›lar çektiler. Komünist rejimin dikta yönetimiyle
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perdelenen etnik kökenli tart›flma ve çat›flmalar, bu rejimlerin y›k›l-

mas›yla birlikte kald›¤› yerden -ve daha fliddetli bir flekilde- bafllad›.

Bitmek Bilmeyen Kavgalar›n Kayna¤›

Balkanlar'› anlayabilmek için bölgedeki Türk-‹slam tarihinin

yan›s›ra, bölgenin stratejik ve co¤rafi önemi üzerinde de durmak

gerekir. Büyük bölümü da¤l›k ve kayal›k olan, derin vadilerle parça-

lanm›fl ve s›k bitki örtüleriyle kapl› Balkanlar'da co¤rafi yap›n›n bir

sonucu olarak iletiflim ve ulafl›m her zaman zorlukla sa¤lanm›flt›r.

("Balkan" kelimesi de, "da¤l›k bölge" anlam›na gelir.) Ulafl›m ve

iletiflimin zay›fl›¤› ise, birbirlerine komflu olarak yaflamalar›na ra¤-

men, kültürel yönden birbirinden çok uzak, hatta birbirine düflman

halklar meydana getirmifltir. Etnik farkl›l›klara, kültürel farkl›l›klar

da eklenince düflmanl›klar daha da artm›fl, Balkanlar istikrars›zl›¤a

aç›k bir bölge haline gelmifltir. Balkanlar'da, as›rlar boyunca yüzler-

ce devletin kurulmas›n›n ve yüzlercesinin yok olmas›n›n en önemli

nedenlerinden biri farkl›l›klar› düflmanl›¤a çeviren bu tutucu ve içi-

ne kapal› Balkan kültürüdür. 

Çat›flmalar›n alevlenmesinin alt›nda yatan neden ise, ba¤›m-

s›zl›¤›n› ilan eden ülkelerde birbirine düflman ve birarada yaflamak

istemeyen az›nl›klar›n yer almalar› olmufltur. Balkanlar'daki hiçbir

devlet, etnik ve dini yönden homojen de¤ildir. Bu karmafl›k duru-

mu flöyle de izah edebiliriz: Balkanlar'daki siyasi harita ile etnik da-

¤›l›m haritas› aras›nda büyük uyumsuzluklar vard›r. Hemen hiçbir

etnik grup -Karada¤l›lar ve Slovenler hariç- tek bir devletin çat›s› al-
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t›nda yaflamamaktad›r. Örne¤in Arnavutluk'un siyasi s›n›rlar› ile Ar-

navutlar›n yaflad›klar› bölgelerin "çak›flma" oran› yaklafl›k %50'dir.

Arnavutlar›n neredeyse yar›dan fazlas› Arnavutluk d›fl›nda, Kosova

ve Makedonya'da yaflarlar. 

Benzer bir biçimde S›rplar ile S›rbistan aras›nda da büyük bir

uyuflmazl›k vard›r. 10 milyonu aflan nüfuslar› ile Balkanlar'›n en bü-

yük etnik gruplar›ndan biri olan S›rplar, S›rbistan'›n d›fl›nda iki ülke-

de daha yaflarlar: H›rvatistan ve Bosna-Hersek'te. Öte yandan S›rbis-

tan topraklar› içinde yaflayan insanlar›n %15'inden fazlas› S›rp de¤il-

dir; bunlar kendilerini S›rplarla "can düflman›" olarak gören Arna-

vutlar ve Sancak'taki Slav Müslümanlar›d›r.

Balkanlar'daki hangi ülkeyi ele alsak, benzer bir mozaikle kar-

fl›lafl›r›z. Bulgaristan'da Türkler ve di¤er az›nl›klar nüfusun %15'ini

oluflturur. Makedonya nüfusunun %65'i Makedonlardan oluflur, ül-

kede %22 dolay›nda Arnavut, %4 Türk ve daha baflka az›nl›klar ya-

flamaktad›r. Yunanistan'›n Bat› Trakya bölgesinde 120 bin kadar

Türk, ayr›ca kuzey bölgelerinde büyük bir Slav Makedon az›nl›k ya-

flar. Bosna-Hersek'te nüfusun %45'i Müslüman, %30'u S›rp, %17'si

ise H›rvat't›r. 

Elbette bir ülke içinde farkl› etnik ya da dini gruplar›n yaflama-

s› bir sorun de¤ildir. Bu tür mozaikler, teorik olarak, "çok etnisite-

li, çok kültürlü" bir devlet düzeni ve "birarada yaflama"ya dayal›

toplumsal bir formül içinde yaflat›labilirler, t›pk› Osmanl› da oldu¤u

gibi. Ancak ne yaz›k ki Balkanlar'daki devletlerin afl›r› milliyetçi yak-

lafl›mlar›, kat› ideolojik uygulamalar› bu formülü gerçeklefltirilemez

hale getirir. Bölgedeki devletlerin önemli bir bölümü -ki bafllar›nda
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S›rbistan ve Yunanistan gelir- homojen bir etnik ve dini toplum

oluflturma amac›ndad›rlar. Bu, kimi zaman S›rbistan örne¤inde ol-

du¤u gibi "etnik temizlik" çabalar›na, kimi zaman da Yunanistan

örne¤inde oldu¤u gibi zoraki asimilasyon politikalar›na yol açmak-

tad›r. Bu ülkelerin söz konusu bask›c› politikalar›nda ›srarc› oldukla-

r›n› ise y›llard›r süregelen ac› tecrübelerden sonra art›k ö¤renmifl bu-

lunuyoruz.

Edirne'nin Gerisinde B›rakt›klar›m›z...

Balkanlar'›n bu karmafl›k haritas›n›n çok ilginç bir yönü ise,

Türkiye'den Adriyatik'e kadar uzanan bir Türk-‹slam kufla¤› bar›n-

d›rmas›d›r.

Önce geçmifle bir göz atal›m. 1912'deki Balkan Savafl›'na dek

‹stanbul'dan yola ç›k›p Adriyatik Denizi'ne kadar Devlet-i Ali Os-

maniye'nin s›n›rlar› içerisinde ilerlemek mümkündü. Tüm Bat›

Trakya, Makedonya, Arnavutluk ve hatta bugünkü Yugoslavya'n›n

s›n›rlar› dahilinde kalan Kosova ve Sancak bile Osmanl› egemenli¤i

alt›nda idi. Selanik, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun ikinci büyük kenti

idi. Dahas›, söz konusu Rumeli topraklar› üzerinde yaflayan ahalinin

de ço¤unlu¤unu Türkler ve Müslümanlar oluflturuyordu. Bat›

Trakya ve Makedonya'da zaman›nda Anadolu'dan göçmüfl olan

Türkler ve Müslüman Slavlardan oluflan bir Türko-‹slami halk, ço-

¤unlu¤u oluflturuyordu. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'da ya-

flayan Arnavutlar da ‹slam dinini kabul etmeleri nedeniyle Devlet-i

Ali'nin "has" tebas›ndan say›l›yordu. 

Bu Osmanl› miras›n›n Balkanlar'da nas›l hala ayakta oldu¤u-
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nu görmek içinse, ‹stanbul'dan

ç›k›p Bosna-Hersek'in kuzey-

bat› ucundaki Bihaç'a bir yol-

culuk yapmak yeter. Türkiye s›-

n›rlar›ndan ç›k›p Yunanistan'a

girdi¤inizde, Türk az›nl›¤›n ya-

flad›¤› Bat› Trakya topraklar›

üzerinde ilerlersiniz. Burada

yaklafl›k 120 bin Türk soydafl›-

m›z vard›r ve Yunanistan'›n on-

y›llard›r uygulad›¤› asimilasyon

politikalar›na ra¤men ›srarla

milli ve dini kimliklerini koru-

maktad›rlar. 

Bat› Trakya'n›n hemen

yukar›s›nda, güneydo¤u Bul-

garistan'da ise daha kalabal›k

ve genifl bir Türk az›nl›k yafla-

maktad›r. Bulgaristan nüfusu-

nun %9'unu oluflturan Türkler, ülkenin kuzey ve güneyinde yer

alan iki genifl bölgede yaflarlar. Güney Bulgaristan'da bat›ya do¤ru

ilerledikçe bu kez de Pomak Türklerinin yo¤un olarak yaflad›¤› böl-

gelere ulafl›rs›n›z. Pomaklar, az say›daki Çingene ile birlikte, Bulga-

ristan'›n %13'lük Müslüman nüfusunu olufltururlar.

Bat›ya do¤ru daha da ilerleyince Makedonya'ya var›rs›n›z. Yu-

nanistan'la S›rbistan'›n aras›nda s›k›flm›fl olan ve her ikisini de ken-

disi için bir tehdit olarak gören bu küçük Balkan devleti, stratejik
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olarak Türkiye'yle ayn› saftad›r. Dahas›, Makedonya'da çok say›da

Arnavut ve say›lar› yüksek olmasa da a¤›rl›klar› bulunan bir Türk

az›nl›k yaflamaktad›r. Bu iki Müslüman unsur, ülke nüfusunun yak-

lafl›k %30'unu oluflturur. 

Daha da bat›ya gitti¤inizde ise, Türkiye'ye göçmüfl olan mil-

yonlarca soydafl›, Müslümanl›¤› ve anti-S›rp, anti-Yunan stratejik

konumu nedeniyle yine Türkiye'ye yak›ndan ba¤l› olan Arnavut-

luk'a ulafl›rs›n›z. Vard›¤›n›z sahil, Adriyatik sahilidir. 

Hepsi bu kadar de¤il. Arnavutluk'tan kuzeye ç›k›n, bu kez

"S›rbistan içindeki Arnavutluk"a, yani Kosova'ya ulafl›rs›n›z. Koso-

va nüfusunun %90'›n› oluflturmalar›na karfl›n S›rbistan yönetimi ta-

raf›ndan sistemli bir biçimde ezilen bu Arnavutlar, Müslüman kim-

li¤ine ve dolay›s›yla "Türkiye ekseni"ne psikolojik olarak son dere-

ce ba¤l›d›rlar. Kosova'dan kuzeybat›ya do¤ru ilerledi¤inizde ise,

S›rbistan ile Karada¤ aras›ndaki s›n›r boyunca uzanan Sancak bölge-

sine gelirsiniz. 1912'ye kadar Osmanl› topra¤› olarak kalm›fl olan

bu bölgedeki Slav Müslümanlar›, son derece güçlü bir ‹slami kim-

li¤e sahiptirler. 

Sancak'›n bitti¤i yerde Bosna bafllar. Bugün do¤u Bosna, Bos-

na-Hersek Federasyonu'nun S›rp taraf›n› oluflturan Republika

Srpska'ya aittir. Ama iflgal edilmifl olan bu bölge biraz yar›lsa, ‹zzet-

begoviç'in Dayton Anlaflmas›'nda b›rakmamak için çok direndi¤i

"Gorazde koridoru"nu kullanarak Saraybosna'ya ve oradan da Dev-

let-i Ali Osmaniye'nin s›n›rlar›n›n vard›¤› en uç noktaya, Bihaç'a

varmak mümkündür.

Edirne'den Bihaç'a uzanan bu kuflak, dikkat edilirse, jeostra-
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tejik yönden oldukça anlaml› bir hat üzerinde uzanmaktad›r. Bu ise

tesadüfi bir durum de¤il, aksine hesaplanm›fl ve bilinçli olarak olufl-

turulmufl bir stratejidir: Osmanl› yönetimi, Balkanlar'› fethettikten

sonra bölgede demografik bir düzenleme yapm›fl ve as›rlar süren bir

süreç içinde bölgedeki önemli stratejik noktalara Müslüman toplu-
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luklar› yerlefltirmifltir. Bu Müslüman topluluklar›n bir k›sm› Anado-

lu'dan göç ettirilerek Balkanlar'a yerlefltirilen göçebe Türkmen

boylar›, bir k›sm› ise Müslümanl›¤› sonradan kabul eden otokton

(Müslümanl›¤› sonradan kabul eden, aslen Türk olmayan, ama

Müslüman oldu¤u için bölgede Türk kabul edilen halklar) bölge

halklar›d›r (Arnavutlar, Boflnaklar gibi).

K›sacas› Devlet-i Ali Osmaniye art›k yoktur, ama Balkanlar'›

bir uçtan di¤er bir uca kat eden bir Türk-‹slam kültürü ve medeni-

yeti onun miras› olarak hala ayaktad›r. Say›lar› 10 milyonu bulan

Balkan Müslümanlar›, Edirne'den Bihaç'a kadar uzanan bir hat

üzerinde yaflamaktad›rlar. Dahas›, bu hat üzerinde baz›lar›

1878'den baz›lar› ise 1912'den bu yana direnmektedirler. Tek

umutlar› ise bir gün eski huzurun, bar›fl›n ve düzenin yeniden ku-

rulmas›, güçlü bir birli¤in tesis edilmesidir... 
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Balkan Müslümanlar›n›n Türk Kimli¤i

"Türko-‹slami" tan›m› gerek Balkan Müslümanlar›n›n bizzat

kendileri, gerekse onlar› "düflman" olarak gören Balkan milliyetçi-

leri taraf›ndan benimsenen bir tan›md›r. Bugün baflta S›rplar olmak

üzere di¤er tüm Balkan milliyetçileri, Boflnaklar› ve Arnavutlar›, ya-

ni etnik olarak Türk olmayan ve Türkçe konuflmayan Balkan Müs-

lümanlar›n› "Türk" olarak tan›mlarlar. Bunun nedeni ise, etnik kö-

kenleri ne olursa olsun, Balkanlar'daki tüm Müslümanlar›n, arala-

r›nda yaflad›klar› H›ristiyan uluslardan ayr› bir "millet" olarak alg›-

lanmalar›d›r. Bu "millet"in ismi ise, her ne kadar etnik bir Türklü-

¤ü ifade etmese de, "Türk Milleti"dir. Florida Üniversitesi'nden

Balkan tarihçisi Maria Todorova bu durumu flöyle aç›kl›yor:

Balkan milliyetçili¤i Ortodoks H›ristiyanlar›n birli¤ini

parçalarken, öte yandan tek vücut ve de¤iflmez bir Müs-

lüman cemaati imaj› üretmifltir ve bunu da "millet" kav-

ram› baz›nda görmektedir. Bir baflka deyiflle, Balkanlar'-

daki H›ristiyan halklar kendi aralar›nda milliyetçilik k›s-

tas›na göre ayr›mlar gelifltirirken, öte yandan Müslüman-

lara, sanki bu insanlar tek bir milletmifl gibi davranm›fl-

lar ve bu yönde bir söylem gelifltirmifllerdir. Bu H›ristiyan

uygulamas›n›n en aç›k örne¤i, Balkanlar'daki tüm Müs-

lümanlara, etnik kökenlerine göre bir ayr›m yapmadan,

"Türk" denmesidir. Bu, bölgede hala çok yayg›n olan bir

.kullan›md›r.

Öte yandan, Balkan Müslümanlar›n›n geneli de, milliyet-

çi söyleme adapte olmad›klar› ve Balkanlar'daki ulus-
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devlet oluflumlar› taraf›ndan d›flland›klar› için, kendile-

rini ayr› bir "millet" sayan bir toplumsal bilinci bugüne

kadar korumufllard›r.35

Todorova'n›n da belirtti¤i gibi, Balkan Müslümanlar› için di-

ni kimlikleri her zaman için etnik kimliklerinden çok daha öncelik-

li olmufltur. Bosna'daki durum daha da belirgindir; S›rplarla ya da

H›rvatlarla tamamen ayn› etnik kökene sahip olan ve ayn› dili konu-

flan Boflnaklar, bu iki halkla hiçbir zaman bütünleflmemifl, kendile-

rini hep Osmanl› ekseninde görmüfllerdir. 

Balkan uzman› Eran Frankel, ayn› durumun Makedonya için-

de de geçerli oldu¤unu vurgular. Frankel'e göre, "Makedonyal›

Müslümanlar hiçbir zaman Makedonyal›l›k ad›na ‹slam'› geri plana

atm›fl ya da reddetmifl de¤ildirler. Aksine, ço¤u kez kendi Slavl›kla-

r›n› reddetmifller ve Slav-olmayan bir ‹slam kimli¤ini benimsemifl-

lerdir."36 Yine Frankel'e göre Makedonya'daki Müslüman Arnavut-

lar ya da Çingeneler, kendilerine Slav kimli¤ini benimsemektense,

"Türk" olarak tan›mlanmay› tercih ederler.37

‹flte bu nedenle de, Türkiye'nin Balkan yar›madas›ndaki

"uzant›s›" olan halklar, yaln›zca birkaç milyonluk Balkan Türk'ü

de¤il, nüfuslar› 10 milyonu bulan Balkan Müslümanlar›d›r. Ço¤u

etnik olarak Türk olmayan ve Türkçe konuflmayan bu insanlar, ken-

dilerini ayn› dili konufltuklar› S›rplardan ya da Bulgarlardan çok,

Türklere yak›n hissetmektedirler. 

Çünkü bu insanlar herfleyden önce "Osmanl›"d›rlar ve Türki-

ye de Osmanl›'n›n yegane mirasç›s›d›r. Tarihçi Maria Todorova, bu

konuda flöyle söyler:
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Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisi oldukça komplekstir. Bu

etki, öncelikle Balkanlar'daki Türkçe konuflan nüfusa yö-

neliktir. Bu nüfusun büyük bölümü Bulgaristan'da yaflar,

kalan k›sm› ise çok daha az say›larda Yunanistan, Ro-

manya ve eski Yugoslavya'dad›r. Ancak Türkiye'nin etki

alan› bununla s›n›rl› de¤ildir. Ayn› zamanda Slav diliyle

konuflan Müslümanlar da Türkiye'nin etki alan› içinde-

dirler.38

Todorova, Türk-olmayan Balkan Müslümanlar›n›n kendileri-

ni Türklükle özdefllefltirme e¤ilimlerine gösterge olarak ilginç bir

noktan›n daha alt›n› çizer: 20. yüzy›l boyunca Balkanlar'dan Türki-

ye'ye göç eden Slav Müslümanlar (Arnavutlar dahil), Türk kimli¤i-

ni benimseyerek Türk toplumu içinde asimile olmufllard›r. Bu du-

rum, Todorova'ya göre, "Osmanl› miras›n›n Türk etkisine dönüfl-

mesinin aç›k bir örne¤idir."39

Dolay›s›yla Türkiye'ye düflen, Balkanlar'daki etnik ve dini mo-

zai¤i iyi analiz etmek ve bu mozaik içinde, kendi tarihsel kimli¤ine

uygun bir strateji belirlemektir. Bunu yaparken etnik, dini ve kültü-

rel de¤erlerin dünya siyasetinde her geçen gün daha fazla önem ka-

zand›¤›n›, dünyan›n giderek daha artan bir biçimde medeniyetler

aras›ndaki iliflkilerle tan›mlanaca¤›n› da hat›rlamak gerekmektedir.

Dahas›, Balkanlar, etnisite, din ve kültür gibi kavramlar›n en etkili ol-

du¤u bölgelerin bafl›nda gelmektedir. Bir baflka deyiflle, So¤uk Savafl

sonras› dünyada, Türkiye Balkanlar'a bakarken kendi tarihsel ve kül-

türel kimli¤ini ön plana ç›karmal› ve bu kimli¤e uygun bir strateji be-

lirlemelidir.

Görüldü¤ü gibi tüm Balkanlar'da, asl›nda etnik olarak "Türk"
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OOsmanl›'nn bölgeden ç›kma-

s›yla birlikte bafllayan çat›fl-

malar, 1990'l› y›llarda Bosna-

l› Müslümannlara yönelik bü-

yük bir soyk›r›ma dönüfltü.

Osmanl› zaman›nda bir kül-

tür merkezi olan Hersek y›-

k›k binalarla doldu. (solda)

SOYKIRIM. . .SOYKIRIM. . .
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PPomak Türkleri y›llard›r Müslüman-Türk kimliklerinden dolay› büyük

zulüm görmektedirler. Y›llard›r ddevam eden Bulgar zulmünün amac›

da, bu varolan Türk-‹slam kimli¤ini ortadan kald›rmakt›r.



TÜRK’ÜN DÜNYA N‹ZAMI

olmamalar›na karfl›n, kendilerini "Türk" olarak gören ya da görme-

ye e¤ilimli büyük bir Müslüman nüfus vard›r. Bu "fahri soydafllar›-

m›z"› bize bu denli ba¤layan unsur ise Türk-‹slam ahlak› ve Os-

manl› miras›d›r. Nitekim 1997 y›l›n›n bafllar›nda Belgrad'da yap›lan

gösteriler esnas›nda protestocular›n "Türk Yönetimine Özlem",

"Neredesin Ey Türk (Osmanl›) Yönetimi Alt›ndaki Günler"

fleklinde pankartlar açmalar› Bat› bas›n›n›n da dikkatini çekmifl ve

Türkiye'nin bölgede aktif olmas› gerekti¤inin alt›n› bir kez daha

çizmifltir.40

Üstelik art›k Bat›l› güçler Balkanlar'da kanayan yaray› tedavi et-

meye güçlerinin yetmedi¤ini kendileri de itiraf etmektedirler. Eski D›-

fliflleri Bakanlar›ndan Hikmet Çetin, Zaman Gazetesi'nde yay›nlanan

bir haberde Bat›'n›n Balkanlar sorununu çözmekte içine düfltü¤ü aciz

durumu flu flekilde ifade etmifltir:

1992 y›l›nda Bosna-Hersek konusunda bir toplant› yap›-

l›yordu. Türkiye de ça¤r›ld›. Miloseviç, Karadziç hepsi

oturuyorlard›. Benim yan›mda Amerika D›fliflleri Bakan›

vard›. Yugoslavya'da yedi y›l büyükelçilik yapm›fl. Bana

dönerek ‘Siz bu felaket yerlerde 500 y›l nas›l kald›n›z?'

dedi."41

Görüldü¤ü üzere Balkanlar'da kal›c› bar›fl›n infla edilmesinin

yolu Türk-‹slam kültürünün devlet anlay›fl›ndan geçmektedir. Bu-

gün her türlü teknik, teknolojik ve askeri imkana sahip olan Bat›,

bölgeye sadece askeri güç y›¤›na¤› yapmakla yetinmekte, ancak böl-

ge halklar›n›n güvende hissedebilece¤i asayifl ve düzeni sa¤layama-

maktad›r. Aksine yap›lan d›fl müdahaleler bölgede yaflananlar› daha
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da karmafl›k hale getirmekte, zulmün h›z›n› ve fliddetini art›rmakta-

d›r. 

‹flte bu nedenle Türkiye, Osmanl› kimli¤ine ve tarihine sahip

ç›kmakla yükümlüdür. Üstelik bu durum Türkiye için büyük bir

stratejik avantaj da oluflturmaktad›r. "Osmanl›" kavram› Türki-

ye'nin etkisini s›n›rlar›n›n çok ötesine tafl›yan büyük bir vizyonun

ad›d›r. Bu Balkanlar'da oldu¤u gibi Ortado¤u'da da böyledir.

Harun Yahya
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O
rtado¤u belki de dünya co¤rafyas›n›n en karmafl›k, en so-

runlu ve en önemli bölgesidir. 20. yüzy›l›n en büyük de-

¤eri haline gelmifl olan petrolün yüksek miktarda ç›kar›l-

mas›yla büyük önem kazanan Ortado¤u, geçen yüzy›l›n bafl›ndan bu

yana dünyan›n en istikrars›z, en kanl› bölgelerinden biri haline gel-

mifltir. Savafl, terör, iflgal, katliam, çat›flma gibi kelimeler Ortado¤u

halk›n›n günlük hayat›n›n bir parças› haline gelmifltir.

Müslümanlar›n, H›ristiyanlar›n ve Yahudilerin kutsal mekan-

lar›n› bar›nd›ran bu topraklar, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in fethi

ile Osmanl› topraklar›na kat›lm›fl, 19. yüzy›l›n bafllar›na kadar da

Osmanl› hakimiyetinde kalm›flt›r. Ayn› y›llarda Hicaz topraklar›n›n

da Osmanl› s›n›rlar›na dahil edilmesiyle birlikte, bölgede tam anla-

m›yla bir Türk hakimiyeti sa¤lanm›flt›r. 

Türk hakimiyeti ile birlikte bölgeye huzur, bolluk ve refah gel-

mifltir. Baflta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere, tüm Türk Sul-

tanlar› da Kudüs topraklar›na özel bir ilgi göstermifl, ‹mparatorlu¤un

en zor ve s›k›nt›l› günlerinde dahi bu bölgeyi ihmal etmemifllerdir.

Kurulan vak›flar ve e¤itim kurumlar›n›n yard›m›yla halk›n maddi du-

rumu kadar kültür seviyesinin de yükselmesi için çaba göstermifller,

OORTADO⁄U'YA BARIfiI 

GET‹RMEK

Kudüs ve Mescid-i

Aksa'n›n görünüflü
Adnan Oktar 89
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bölgede köklü bir Türk-‹slam medeniyeti kur-

mufllard›r. Günümüzde bölge halk› kendini hala

Osmanl›-Türk kültürüne yak›n hissetmekte ve

bölgede Türk-Osmanl› medeniyeti, mimarisi,

eme¤i ve tüm haflmeti ile varl›¤›n› hala korumak-

tad›r.

Her üç dinin de merkezi konumundaki

Kudüs, tarih boyunca en uzun istikrar dönemini

Osmanl›lar zaman›nda yaflam›fl, Kudüs halk› 400 y›l

boyunca adaletin, bar›fl ve güvenli¤in nimetlerinden

faydalanm›flt›r. H›ristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar tüm mez-

hepleri ile birlikte, kendi inançlar› do¤rultusunda, diledikleri gibi

ibadetlerini yerine getirmifller, kendi örf ve adetlerini yaflam›fllard›r. 

Ancak bu topraklar›n Osmanl›'n›n elinden ç›kmas› ile birlikte

önce sömürgeci devletlerin, daha sonra 1948'de kurulan ‹srail Dev-

leti'nin uygulad›¤› iflgalci politika, yaklafl›k 100 y›ld›r bölgede dirlik

ve düzen b›rakmam›flt›r. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve 20. yüzy›l›n

bafl›nda Balkanlar'dakine benzer bir süreç Ortado¤u'da da yaflan-

m›flt›r. Osmanl›'y› bu bölgeden uzaklaflt›rmak ve geride kalan tüm

izlerini silmek isteyen güçler yine devreye girmifl ve Balkanlar'daki-

ne benzer bir parçalama politikas›na bafllam›fllard›r. Özellikle de ‹n-

giltere ve Fransa'n›n müdahaleleri Ortado¤u'yu bitmek bilmeyen

bir kargaflan›n içine sürüklemifltir. Ortado¤u'nun dünyan›n en zen-

gin petrol yataklar›n› bar›nd›rd›¤›n›n fark edilmesi ise Ortado¤u'yu

paylaflma yar›fl›n› h›zland›rm›flt›r. ‹ki ülke aras›ndaki gizli Sykes-Pi-

cot anlaflmas› Fransa ve ‹ngiltere'nin bu gizli planlar›n›n bir belgesi

niteli¤indedir.
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1916'da ‹ngiltere temsilcisi Sir Mark Sykes ile Fransa temsil-

cisi M. F. George Picot aras›nda imzalanan söz konusu anlaflma Os-

manl› topraklar›n› ‹ngiltere, Fransa ve Rusya aras›nda paylaflt›r›rken,

Filistin için de uluslararas› bir statü öngörüyordu. ‹flte bu ileride ku-

rulacak olan ‹srail Devleti için de ilk ad›md›. 

Bölgeye Terör Tohumlar›n›n Serpilmesi...

Sykes-Picot anlaflmas›n›n imzaland›¤› dönem, bölgede bir Ya-

hudi Devleti kurulmas› için hummal› bir çaban›n yürütüldü¤ü dö-

nemdi ayn› zamanda. MS 70 y›l›nda bu topraklardan sürülmeleriy-

le birlikte dünyan›n dört bir yan›na da¤›lan Yahudilerin Filistin ha-

yali tarihin hiçbir döneminde sönmemiflti. 1890'lar›n bafl›nda aslen

bir gazeteci olan Theodor

Herzl'in önderli¤inde kurulan

"Siyonizm" hareketi, dünyaya

yay›lm›fl olan Yahudilerin tek-

rar Filistin'e dönmeleri ve ba-

¤›ms›z bir devlet kurmalar›

için çal›flmalara bafllad›. Herzl,

21-31 A¤ustos 1897'de Bas-

le'da toplad›¤› I. Siyonist

Kongre'de temel hedef ve

yöntemleri tespit etti. Bu

amaçla örgütler topland›, fon-

lar oluflturuldu, günümüz de-

yimiyle son derece örgütlü bir

"lobici"lik faaliyeti bafllad›.

Harun Yahya
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Theodor Herzl



(Konu hakk›nda detayl› bilgi için Bkz. Yeni Masonik Düzen, Harun

Yahya, Araflt›rma Yay›nc›l›k, 5. Bask›, Temmuz 2003)

Burada flunu belirtmek gerekir ki, Yahudilerin atalar›n›n yafla-

m›fl oldu¤u Filistin topraklar›na dönme ve burada yerleflme arzula-

r› son derece meflru bir taleptir. Ancak bu meflru talep yerine getiri-

lirken, baflka insanlar›n zarar görmemeleri, evlerinden ve yurtlar›n-

dan olmamalar›, yaflamlar›n› huzur içinde devam ettirebilmeleri ge-

KKudüs'e Saffa kap›s›ndan bir Haçl› komutan› gibi giren ‹ngiliz General Allenby, ayn› za-

manda Müslüüman Filistin halk›na yönelik çok büyük bir bask› ve zulüm politikas›n›n

bafllad›¤›na da iflaret ediyorrdu.
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rekir. Ne var ki ‹srail'in kurulufl döneminde, radikal Siyonistlerin ey-

lemleri nedeniyle bu gerçekleflmemifl, hakka ve adalete s›¤-

mayan olaylar yaflanm›flt›r. Ancak bu olaylar-

dan bütün Yahudi halk›n› sorumlu tutmak

son derece yanl›flt›r. Müslümanlar inançlar›

gere¤i sa¤duyulu, adaletli ve affedicidirler. Fi-

listin topraklar›nda son bir as›rd›r yaflanan

olaylar›n da Kuran ahlak›n›n gere¤i olan bu

anlay›flla de¤erlendirmek gerekir.

1917'de ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› James

Balfour, Siyonistlerin önde gelen isimlerinden

Edmond De Rothschild'e gönderdi¤i bir

mektupta "Majestelerinin Hükümeti'nin Fi-

listin'de bir Yahudi vatan› kurulmas›n› destek-

ledi¤ini" ifade ediyor, böylece uluslararas› are-

nada ‹srail Devleti'nin yolu da aç›lm›fl oluyordu. Bu vaat, Filistin'in

I. Dünya Savafl› sonunda Osmanl›'n›n egemenli¤inden ç›kmas›yla

anlam kazand›. 1918 y›l›nda Osmanl› askerleri Filistin'den çekildi

ve bölge ‹ngiliz hakimiyetine girdi. Bu yeni hakimiyetle birlikte

bölge yaklafl›k bir as›rd›r süregelen bir çat›flman›n da içine girmifl

bulunuyordu. 1880 ile 1918 y›llar› aras›nda Filistin'de 24 bin olan

Yahudi nüfusu 65 bine ç›k›yor ve böylece hukuksuzca yurtlar›ndan

ç›kar›lan Araplarla Yahudiler aras›nda gerginlikler t›rmanmaya bafll›-

yordu. Bölgede düzenli olarak artan Yahudi nüfusu, II. Dünya Sa-

vafl›'nda toplam nüfusun dörtte birine yükseldi.

Araplar, ‹ngilizler ve Yahudiler aras›nda y›llar süren çat›flmalar

1947 y›l›nda Birleflmifl Milletler nezdinde görüflülmeye baflland› ve

konuyla ilgili kurulan özel komisyon Filistin'in Yahudi ve Araplar

aras›nda ikiye bölünmesini, Kudüs'ün ise uluslararas› bir statüye ka-

Harun Yahya
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vuflturulmas›n› önerdi. Ancak öneri Arap devletleri taraf›ndan kabul

edilmedi. Siyonistlerin 1948 y›l›nda ba¤›ms›z devletlerini ilan etme-

leriyle birlikte 50 y›ldan fazlad›r süren savafllar›n temeli at›lm›fl ol-

du.

Siyonizm üzerine bina edilmifl olan ‹srail, önce 1948'de, ar-

d›ndan da 1967'de Arap topraklar›n› iflgal etti ve bu iki aflamada Fi-

listin'in tamam›n› ele geçirdi. 3,5 milyon Filistinli evlerini terk edip

mülteci olarak yaflamlar›n› devam ettirmeye bafllad›lar. Y›llarca süren

savafllar neticesinde binlerce masum insan hayat›n› kaybetti. ‹srail'in

kuruluflundan bu yana devlet yönetiminde etkin olan baz› radikal

Siyonistler, terör ve fliddeti devlet politikas› haline getirmifl ve sade-

ce iflgal edilen topraklarda de¤il, tüm Ortado¤u co¤rafyas› üzerin-

de terörün ve anarflinin bafl aktörü olarak yer alm›fllard›r. 

Bu terör halen devam etmektedir. Kad›n, çocuk, yafll› ay›rt et-

meden katliamlar›n yap›ld›¤› Filistin topraklar›nda, henüz 15'ine

FFilistin'e giren Siyonist güçler iflgal, katliam ve bask› ile kendi devletlerini kurdular.

Üstteki ‹bbranice yeni y›l kart›nda Alt› Gün Savafl›'n›n mimarlar› Moshe Dayan ve Ishak

Rabin görülüyor.
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bile gelmemifl çocuklar ‹srailli askerlerin dipçikleriyle feci flekilde

dayak yemekte, okullar›na kurflun ya¤murlar› alt›nda gitmekte, ço-

¤u sakat kalmakta ya da ölmektedirler.

1948 y›l›nda bir Arap köyü olan Deir Yassin'e ‹srail terör ör-

gütü Stern taraf›ndan düzenlenen sald›r›n›n izleri haf›zlardan hala

silinmemifltir. Hamile kad›nlar ve çocuklar›n da dahil oldu¤u 280

kadar köylünün sokaklarda dolaflt›r›ld›ktan sonra kurfluna dizildi¤i

Deir Yassin'de genç k›zlara tecavüz edilmifl, erkeklerin cinsel organ-

lar› kopart›lm›flt›r. Raporlarda ortadan ikiye bölünen küçük bir k›z

çocu¤undan bile söz edilmektedir.42 Bu flekilde 6 ay içinde Arap

köylerine düzenlenen say›s›z bask›n neticesinde 400 bine yak›n

Arap yurdunu terk etmek zorunda kalm›flt›r. 

Radikal Siyonistler bölgede ideolojileri gere¤i uygulad›klar›

terör ve bask› politikas›n› gizli veya aç›k devam ettirmektedirler. Öte

yandan bölgedeki di¤er devletlerin de gerek kendi iç sorunlar›, ge-

rek birbirlerinden destek görmemeleri, gerekse zay›f ekonomileri

Harun Yahya
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‹‹srail askerleri Deir

Yassin Katliam› s›ra-

s›nda çok büyük bir te-

rör uygulam›flt›r. Evler

yak›lm›flfl, çocuklar öl-

dürülmüfl, genç k›zlara

tecavüz edilmifl, arala-

r›nda hamile kad›nla-

r›n da bulundu¤uu 280

kifli kurfluna dizilmifl-

tir.



‹‹srail terörü halen devam etmektedir. Kad›n,

çocuk, yafll› ay›rt etmeden katliamlar›n yap›ld›-

¤› Fillistin topraklar›nda, henüz 11-12 yafl›ndaki

çocuklar›n kurflunlara, hava sald›r›lar›na karfl›

tafllarla  yürüttükleri amans›z direniflleri art›k

al›fl›ld›k manzaralar halini alm›flt›r. 

‹ S R A ‹ L ,  F ‹ L ‹ S T ‹ N  H A L K I N I  Y O K  E D ‹ Y O R !‹ S R A ‹ L ,  F ‹ L ‹ S T ‹ N  H A L K I N I  Y O K  E D ‹ Y O R !
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119. yüzy›l›n ikinci ya-

r›s›nda ve 20. yüzy›-

l›n bafl›nda Balkan-

lar'dakine benzer bir

süreç Ortadoo¤u'da

da yaflanm›flt›r. ‹ngil-

tere ve Fransa'n›n

müdahaleleri ve ‹sra-

il Devleti'nin iflgalci

politikkalar›,

Ortado¤u'yu bitmek

bilmeyen bir karga-

flan›n içine sürükle-

mifltir.

O R T A D O ⁄ U ' D A  S A V A fi L A R  B ‹ T M ‹ Y O R !O R T A D O ⁄ U ' D A  S A V A fi L A R  B ‹ T M ‹ Y O R !

KKörfez Savafl›

‹srail askerleri Lübnanl› halka fliddet uygularken

Bombalanm›fl Beyrut
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nedeniyle bu politikaya karfl› etkin bir güç oluflturmalar› mümkün

olmamaktad›r. Ortado¤u devletleri tek bir ideal ve ülkü do¤rultu-

sunda kendilerini birlefltirecek ve yönlendirecek bir gücün bekleyifli

içindedirler. Bu güç ise sahip oldu¤u tarihi miras gere¤i Türkiye'nin

elindedir. Çünkü Türkiye'nin tüm bölge devletleri üzerinde tah-

minlerin üzerinde bir etkisi vard›r. Ancak I. Dünya Savafl› s›ras›nda

bu bölgede izlenen politikan›n izleri de halen devam etmektedir.

222.05.2004

Tercüman

Gazetesi

20.05.2004  Star Gazetesi
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T
ürkiye için Ortado¤u ve Balkanlar'da geçerli olan tarihi

avantaj, Kafkaslar ve Orta Asya söz konusu oldu¤unda da

fazlas›yla gündeme gelmektedir. Bu bölgede Türkiye için

büyük bir potansiyel nüfuz alan› vard›r. Kafkaslar, tarih boyunca

Rus zulmünden kaçarak Osmanl›'ya s›¤›nm›fl Müslüman kavimlerin

diyar›d›r. Orta Asya ise, Osmanl› topra¤› olmasa da, Türklük ba¤›y-

la Türkiye'ye ba¤l›d›r. Bu nedenle Türk Milleti'nin ayd›nl›k gelece-

¤i için oluflturulan vizyonun çerçevesi belirlenirken, baflta Türk-Rus

iliflkileri olmak üzere, bu co¤rafyan›n tarihsel arka plan›n›n incelen-

mesi son derece faydal› olacakt›r. 

SSCB'n›n y›k›lmas›n›n ard›ndan oluflan yeni Kafkasya haritas›,

Türkiye ile çok yak›n ba¤› olan bir bölge ortaya ç›karm›flt›r. Çünkü

ba¤›ms›zl›klar›n› birer birer ilan eden Müslüman Türk devletleri ile

Türkiye aras›nda hem din, hem dil, hem kültür, hem de tarihi aç›-

dan çok güçlü ba¤lar bulunmaktad›r. Üstelik politik ve ekonomik

gücü, demokratik, ça¤dafl ve modern kimli¤i ile Türkiye Orta Asya

KKURTARICISINI BEKLEYEN

KAFKASLAR VE ORTA ASYA

Tilla Kari Medresesi,

Özbekistan Adnan Oktar 103
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devletleri için oldukça önemli bir örnek teflkil etmekte, hatta bu

devletler taraf›ndan bir nevi "a¤abey" olarak alg›lanmaktad›r. Ancak

bu ba¤lar›n daha da sa¤lamlaflt›r›l›p, bölgede güçlü bir Türk Birli¤i

oluflturulmas› söz konusu oldu¤unda Türkiye'nin karfl›s›na çok

önemli engeller ç›kmaktad›r. Bu engellerin en önemlilerinden biri

ise bölgede kaybetti¤i siyasi ve ekonomik hegemonyas›n› tekrar ka-

zanmak isteyen Rusya'd›r. 

Orta Asya ve Kafkasya'y› Rusya aç›s›ndan önemli k›lan faktör-

lerin bafl›nda petrol, do¤algaz ve bölgenin sahip oldu¤u yüksek re-

zervli do¤al kaynaklar gelir. Cumhuriyetlerin ba¤›ms›zl›klar›n› ka-

zanmalar›n›n ard›ndan Rusya için hammadde bulamama tehlikesi

ortaya ç›km›flt›r. Bunun yan› s›ra bu topraklar co¤rafi olarak da Rus-

ya için stratejik bir önem tafl›maktad›r. Özellikle Kafkasya, Orta As-

ya'n›n kap›s› ve Rusya'n›n kendisine büyük rakip olarak gördü¤ü

‹ran ve Türkiye'nin kesiflme noktas› olmas› itibar› ile son derece de-

¤erlidir. Tüm bu nedenler Rusya'n›n bu bölgeyi kendi nüfuz alan›

haline getirmek için gösterdi¤i çabay› aç›klamak için yeterlidir. As-

l›nda bölge üzerindeki hedeflerinden tarihin hiçbir döneminde vaz-

geçmeyen Rusya, Türkiye'ye karfl› Osmanl› döneminden beri süre-

gelen tavr›n› da hiçbir zaman de¤ifltirmemifltir.

Rusya'n›n Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne bak›fl aç›s›n›n tam an-

lam›yla kavranabilmesi için öncelikle Rusya'n›n d›fl politika anlay›fl›-

n›n iyi irdelenmesi gerekir. Bir kara ülkesi olan Rusya, kuruluflun-

dan bu yana sürekli olarak s›n›rlar›n› geniflletmek ve kendisine aç›k

kap› sa¤layabilecek denizlere ulaflabilmek ihtiyac›n› hissetmifltir. Bu

yay›lmac›l›k anlay›fl› Rusya'n›n 18. yüzy›l›n bafllar›nda s›n›rlar›n›
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Balt›k Denizi'ne kadar geniflletmesini sa¤lam›flt›r. 1721 y›l›nda ise

imparatorlu¤unu ilan eden Rusya bir k›ta devleti haline dönüflmüfl-

tür. K›ta devleti olman›n do¤al bir sonucu olarak Rusya bu tarihten

itibaren d›fl politikas›n›, k›taya en yak›n bölgeleri denetimi alt›nda

tutabilecek bir strateji izlemek üzerine bina etmifltir. Buna göre

Rusya kendi güvenli¤ini dört ana bölgeye nüfuz edebilme gücüyle

eflde¤er tutmufltur. Bu bölgeler Balkanlar, Balt›k Ülkeleri, Kafkaslar

ve Orta Asya'd›r.43 Bu nedenle Ruslar tarih boyunca bu bölgelerde

karfl› karfl›ya geldikleri milletler ile sürekli çat›flma içinde olmufllar-

d›r.

Ruslar›n en çok karfl› karfl›ya geldikleri ülke ise hiç flüphesiz

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'dur. Ruslar ile Osmanl›lar son 300 y›l için-
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de dokuz büyük savafl ve çok daha fazla say›da çat›flma yaflam›fllar-

d›r. 

Osmanl›'ya Ba¤l› Rus Tebas›

Rusya'n›n tarih boyunca izledi¤i yay›lmac› politika Kafkasya

topraklar›nda yaflayan Müslüman halk› derinden etkilemifltir. Kaf-

kasya topraklar› özellikle de 19. yüzy›ldan itibaren Rus yay›lmac›l›-

¤›na maruz kalm›flt›r.

Ruslar›n bilinçli ve zorunlu olarak uygulad›klar› göç ve sürgün

programlar› özünde bu topraklar üzerindeki potansiyel Müslüman

birli¤ine engel olabilmek amac›n› tafl›yordu. Çarl›k rejiminin yöne-

timi alt›nda yaflayan Müslüman halk ise her zaman kendisini Ana-

dolu Müslümanlar›na dolay›s›yla Osmanl›'ya daha yak›n hissetti. 

Hem Türklerin adalet ve hoflgörü anlay›fl›n› yak›ndan biliyor

olmalar›, hem de din birli¤inin söz konusu olmas› Rus tebas› alt›n-

da yaflayan halklar›n s›k s›k Osmanl›'n›n merhametine, adaletine ve

nizam›na s›¤›nmalar›na neden olmufltur. Osmanl›, tarihi boyunca

her zaman Kafkas Türkleri'nin koruyuculu¤unu üstlenmifl, Türk

topluluklar› ile olan tarihi ve kültürel ba¤›n› hiçbir zaman koparma-

m›flt›r. Nitekim Osmanl› arflivleri de bu durumu gözler önüne ser-

mektedir. Osmanl› tebas› iken anlaflma hükümlerine ayk›r› olarak

Rus idaresine geçen Gürcistan halk›n›n her iki yönetim hakk›ndaki

kanaatlerini içeren belgelere Prof. ‹smet Miro¤lu çal›flmalar›nda de-

¤inmifltir. Bu belgelerin her biri Türk adalet ve hoflgörüsünü akset-

tirmekle birlikte, bu topraklar üzerinde yaflayan milyonlarca insan›n
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Türkiye ile olan tarihsel ba¤›n›n da delili hükmündedir. Baflbakanl›k

Ariflivinde yer alan bu belgelerden birinde Gürcistan halk› Osman-

l›'ya olan ba¤l›l›klar›n› flöyle dile getirmektedir:

... Ruslar›n bask›s›ndan kurtar›lmam›z› rica ediyoruz.

Bu hareketinizle bütün Gürcistan halk›n›n hay›r duas›n›

alacaks›n›z. Gürcistan halk›n›n Osmanl› idaresinden

uzaklaflarak Rusya'n›n eline b›rak›lmamas›n› bilhassa

niyaz ederiz. Biz bu zalimlerin takip ve tasallutlar›na u¤-

rad›k, vatan›m›z› terk ettik.44

Kafkas halklar› hep yüzleri Osmanl›'ya dönük bir ömür sür-

müfllerdir. Her zaman için kendi topraklar›n› Devlet-i Ali Osma-

ni'nin bir parças› olarak görmüfller, hem Türk, hem de Müslüman

olman›n bilinciyle Osmanl› Sultanlar›'na ba¤l›l›klar›n› her f›rsatta

dile getirmifllerdir. Osmanl› Sultanlar›'na yazd›klar› mektuplarda

onlar› kendi topraklar›na davet etmifller, resmen de Osmanl› toprak-

lar›n›n bir parças› olmay› kendileri teklif etmifllerdir. Yine bir Gürcü

Meliki taraf›ndan Osmanl› padiflah›na gönderilen bir mektup bu ta-

rihi gerçe¤i göstermektedir:

... Öteden beri Devlet-i Aliyye'nin bir kölesi ve tebaas›y›m

ve Gürcistan Osmanl› topraklar›n›n bir parças›d›r. Bütün

Gürcistan halk›n›n Osmanl› Devleti'nin sayesinde sakin

bir hayat sürdü¤ü de gün gibi ortadad›r.45

Gürcistan ileri gelenleri ve halk› taraf›ndan gönderilen bir bafl-

ka mektup ise flöyledir:

On y›ld›r Ruslar hile ile memleketimize girdi. ‹leri gelen-

lerimizi aldatt›... Çok fliddetli bask›lar bafllad›. Çoluk ço-

Harun Yahya
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cu¤umuza sald›rd›, yafll›lar ve yedi yafl›nda çocuklar›n

d›fl›nda kalanlar› Rusya'ya götürdü, halbuki Gürcistan

alt› yüz y›ld›r Osmanl› Devleti sayesinde asayifli düzgün

bir ülke idi. Biz art›k kesin karar›m›z› vermifl bulunuyo-

ruz. Ya Ruslar› memleketimizden ç›karacak ya da bu ül-

keyi bafltan bafla tahrip edece¤iz. Biz Devlet-i Aliyye'nin

tebaas›y›z. Osmanl› Devleti'ne s›¤›n›yoruz.46

O gün oldu¤u gibi bugün de Kafkaslar'da yaflayan ve ço¤u

Müslüman olan halklar do¤rudan veya dolayl› olarak Rus bask›s›na ve

fliddetine maruz kalmakta, hatta pek ço¤u s›cak savafl›n içinde ba¤›m-

s›zl›klar›n›, kendi örf ve adetlerini koruyabilmek, dinlerini özgürce ya-

flayabilmek için canlar›n› vermektedirler. O gün oldu¤u gibi bugün

de bu masum ve zavall› halklar aleni bir zulme maruz kalmakta, ken-

dilerine uzanacak bir yard›m eli beklemektedir.

Bu co¤rafyada jeostratejik ve jeopolitik aç›dan bu halklara tek

yard›m eli uzatabilecek ülke ise hiç flüphesiz Türkiye'dir. Bu ülke-

lerle hem din, hem dil birli¤ine sahip olan Türkiye, geçmifliyle ol-

du¤u kadar bugün sahip oldu¤u ça¤dafl ve demokratik yönetimiyle

de söz konusu bölgede liderlik rolünü üstlenebilecek tek ülkedir.

Üstelik bu, söz konusu ülkeler için oldu¤u kadar, Türkiye için de

çok ciddi manada stratejik avantajlar içeren bir roldür. Çünkü Tür-

kiye için burada söz konusu olan siyasi nüfuz alan› Kafkaslar'la s›-

n›rl› de¤ildir. Say›lar› 250 milyonu bulan dev Türk Dünyas› kendi-

lerini tek bir birlik alt›nda toplayacak otoriteyi beklemektedir.

Orta Asya'da 1990'lar itibariyle ortaya ç›kan yeni tablo Türki-

ye'ye çok önemli ve yeni bir stratejik kap› açt›¤› gibi, 21. yüzy›l için

108



çok önemli bir sorumlulu¤u da beraberinde yüklemektedir. 1991

y›l›, y›llar boyunca komünist Rus yönetiminin fliddete dayal› politi-

kalar› alt›nda ezilmifl, zulüm görmüfl olan Türk devletlerinin ba¤›m-

s›zl›klar›n› kazand›klar› bir dönüm noktas› olmufltur. 70 y›l süren

bask›n›n ard›ndan komünizmin çökmesiyle Orta Asya bozk›rlar›nda

esmeye bafllayan ba¤›ms›zl›k rüzgarlar›, Türk Dünyas›'n› birlik ve

beraberli¤e, güçlü bir dünya hakimiyetine do¤ru yönlendirmekte-

dir. Üstelik tarih boyunca dünya devletleri kurmufl, üç k›taya nizam

vermifl Türk Milleti bir Türk birli¤i gerçeklefltirme konusunda da

son derece tecrübelidir. 

Orhun Kitabeleri'nden Kültigin Kitabesi'nde geçen flu cümle-

ler, Türk'ün dünyaya hakimiyetinin ve bu konudaki tecrübesinin is-

pat› niteli¤indedir:

Harun Yahya
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GGeçmiflte oldu¤u gibi bugün

de Kafkaslarda yaflayan ve

ço¤u Müslüman olan halklar

do¤rudan veya dolayll› ola-

rak Rus bask›s›na ve fliddeti-

ne maruz kalmaktad›rlar.

Müslüman Çeçen Halk›na

yönelik devam eeden Rus zul-

mü bunun en aç›k örne¤idir. 
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Do¤uda gün do¤usuna, güneyde gün do¤usuna

onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti

hep düzene soktum... Fakir milleti zengin k›ld›m. Az

milleti çok k›ld›m.

250 milyonluk nüfusu ile Türk Dünyas› 21. yüzy›lda sa¤lam

ad›mlarla ilerleyecektir. Türkiye ve Türki Cumhuriyetler aras›nda

tesis edilecek böyle bir iflbirli¤inin temel dayanak noktas› kuflkusuz,

70 y›ld›r Rusya taraf›ndan unutturulmaya çal›fl›lan, Müslümanl›k ve

Türklük bilincinin gelifltirilmesidir. Türk-‹slam ahlak›n›n ana ö¤ele-

ri olan adalet, hoflgörü, merhamet gibi hasletlerin pekifltirilmesiyle

yeryüzünde bugün eksikli¤i hissedilen bar›fl ve huzur ortam› Türk

Milleti'nin garantörlü¤ünde infla edilecektir.

Türk ülkeleri her ne kadar uzun y›llar baflka ülkelerin boyun-

duru¤u alt›nda yaflam›fl olsalar da, bu süre içinde sosyal ve kültürel

TTürkiye ve Türki Cumhuriyetler aras›nda tesis edilecek bir iflbirli¤inin temel dayanak

noktas› kuflkussuz, 70 y›ld›r Rusya taraf›ndan unutturulmaya çal›fl›lan, Müslümanl›k ve

Türklük bilincinin gelifltirillmesidir. Bu yönde at›lan önemli bir ad›m 29 Ekim 1992 gü-

nü Ankara'da gerçekleflen Türk zirvesiydi.
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yap›lar›nda köklü bir de-

¤ifliklik olmam›flt›r. Türk

örf ve geleneklerine olan

ba¤l›l›klar›n› muhafaza

eden bu devletler tarihte

Müslüman Osmanl› Dev-

leti'nin do¤al liderli¤ini

kabullendikleri gibi, bu-

gün de Türkiye liderli-

¤inde oluflturulacak güç-

lü bir "Türk Birli¤i"nin

özlemi içerisindedirler. Bugün Özbe¤inden Azerisine, Türkmenin-

den K›rg›z›na bütün Müslüman Türk halklar› Türkiye'nin bu birlik

konusunda ataca¤› ad›mlar› beklemektedir. Kazakistan Cumhurbafl-

kan› Nursultan Nazarbayev'in 28 Eylül 1991 y›l›nda ‹stanbul'da

yapt›¤› konuflma, Türki Cumhuriyetlerin bu beklentisini ve gelece-

¤e yönelik umutlar›n› yans›tmas› bak›m›ndan son derece önemlidir:

Ancak bahar sellerini ne kadar engellemeye, önüne bent-

ler çekmeye çal›fl›rsan›z çal›fl›n, su yine de kendi yolunu

açacakt›r. ‹flte tarih nehri ile de ayn›s› olmufl ve ‘so¤uk sa-

vafl' engelini y›kan tarih insanl›k kanunlar›yla belirlenen

esas yata¤›na dönmüfltür... Halklar›m›z aras›nda karfl›-

l›kl› anlay›fl ve güven duygusu olufltu. Dostluk etkili bir ifl-

birli¤inin en güvenilir garantisidir. Bu durum bizi umut-

land›r›yor.47
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B uraya kadar özet bir flekilde Türkiye'nin sahip oldu¤u

stratejik mirasa de¤indik. Bu miras yeni girdi¤imiz

21. yüzy›lda, Türk Milleti'ni lider ülkeler s›ralamas›-

n›n bafllar›na yerlefltirecek olan son derece köklü ve flanl› bir miras-

t›r. Tarihsel ve güncel gerçekler, bizlere Türk'ün dünya liderli¤inin

bir ütopya de¤il, istenilirse ve azmedilirse ulafl›lmas› mümkün bir

ülkü oldu¤unu göstermektedir. 

E¤er Türkiye sahip oldu¤u büyük medeniyet miras›n› iyi de-

¤erlendirir, yüzünü hep ileriye dönük tutup, geçmiflini de her yö-

nüyle sahiplenirse, önünde çok ayd›nl›k bir gelecek bulacakt›r. Tür-

kiye, tarihin en köklü medeniyetlerinden birinin varisidir. Bu büyük

miras iyi de¤erlendirildi¤i ve maddi manevi önemi iyi kavrand›¤›

takdirde uluslararas› arenada ülkemizi 21. yüzy›l›n lider devletlerin-

den biri haline getirecektir. 

Siyaset tarihi göstermektedir ki, dünyaya hakim olmak isteyen

güç herfleyden önce bugün "Osmanl› hinterland›" olarak an›lan

bölgelere hakim olmal›d›r. Çünkü dünya siyasetinin ana hatlar› bu

co¤rafyan›n etraf›nda flekillenmektedir. Ancak bu co¤rafyada Os-

ÇÇÖZÜM VE SONUÇ

Beylerbeyi

Saray›
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manl› Devleti'nin ard›ndan, aradan geçen bunca zamana ve dene-

nen her türlü rejim ve uygulamaya karfl›n, huzur ve istikrar hala sa¤-

lanamam›flt›r. Gerek Balkanlar, gerekse Ortado¤u ve Kafkasya birer

kanayan yara konumundad›r. Bu topraklarda ac›n›n yaflanmad›¤›,

gözyafl›n›n akmad›¤› gün geçmemektedir. Bölge halklar› savafllar›n

ve çat›flmalar›n a¤›r yükü alt›nda ezilmektedir. Ortado¤u'yu bir sa-

vafl merkezi haline getiren d›fl güçlerin varisli¤ini yapt›klar› medeni-

yet, dünya bar›fl›n› infla etmekten aciz oldu¤unu, dünya halklar›n›n

son 70 y›ld›r yaflad›klar› tecrübelerle göstermifltir. 

Dünyan›n jandarmal›¤›n› üstlenen ve süper devletler olarak

an›lan bu güçler ellerindeki tüm imkanlara ra¤men, Osmanl›'n›n

yüzy›llar boyunca baflard›¤›n› baflaramam›fllard›r. Tarihin iflleyifli,

böylesine hareketli bir bölgenin her an yeni yap›lanmalara müsait

oldu¤unu göstermektedir. Osmanl› co¤rafyas› da mutlaka birgün

hareketlenecek ve kendisi için belirlenmifl olan zoraki yörüngeden

ç›karak, do¤al düzenine ulaflacakt›r. Dünyan›n, etnik ve dini moza-

ik çeflitlili¤i bak›m›ndan en genifl yelpazeye ve idaresi en güç bölge-

lerine nizam veren Müslüman Türk Milleti, bugün de bu tarihi gö-

revi üstlenmeye haz›rd›r. 

Üstelik Balkanlar, Ortado¤u, Kafkaslar ve Orta Asya'y› içine

alacak flekilde oluflturulacak Avrupa Birli¤i gibi bir birlik, bölgede

var olan tüm devletler için son derece önemli bir aç›l›m ve kazanç

olacakt›r. Bu co¤rafyan›n sahip oldu¤u stratejik önem, bölgede yer

alan devletlerin güçlerini ve imkanlar›n› hem ekonomik hem de sos-

yo-kültürel alanda birlefltirmeleriyle daha da artacakt›r. Avrupa Bir-

li¤i benzeri bir oluflumun bu bölgede gerçekleflmesi dünya siyaseti-
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nin tek odakl› çerçeveden ç›kar›lmas›na da arac› olacakt›r. Böyle bir

birlik bölgedeki her ülke için önemli bir dayanak noktas› olufltura-

cak ve böylece uluslararas› arenada her bir devlet kendi ulusunun

menfaatlerini sonuna kadar koruyabilecektir. Bu sayede büyük güç-

ler taraf›ndan bölge üzerinde oynanan oyunlara, haks›zl›k ve adalet-

sizliklere bir son verilecek, tüm halklar›n kendi geleceklerini kendi-

lerinin belirledi¤i bir sistem hakim olabilecektir. Bölgede yaflayan

tüm halklar›n haklar›n›n korunmas›n›n sa¤lanaca¤› böyle bir sistem

kuflkusuz herkes için büyük bir kazanç olacakt›r.

Ayr›ca bilindi¤i üzere bu topraklar bugün dünyan›n en zengin

yeralt› kaynaklar›na sahiptir. Sanayileflmenin temel hammaddelerini

oluflturan kömür, petrol, do¤algaz, demir, bak›r gibi madenler aç›-

s›ndan baflta Kafkaslar ve Orta Asya olmak üzere tüm Osmanl› hin-

terland› oldukça zengin rezervlere sahiptir. Müslüman Türk'ün ön-

derli¤inde bu zengin rezervler en hay›rl› flekilde kullan›lacakt›r. Bu-

nun yan› s›ra böyle bir ortakl›k ayn› bölge içinde yer alan ülkeleri

ayn› savunma pakt› içinde toplayacak ve bu da savunmaya dair gi-

derlerin ve masraflar›n do¤al olarak azalmas›n› sa¤layacakt›r. Bu fle-

kilde elde edilecek ek gelir ise bölge halklar›n›n kalk›nmas›nda kul-

lan›labilecektir. 

Savunma, ekonomi ve sosyo-kültürel alanda yap›lacak her tür-

lü iflbirli¤i bölgenin refah düzeyi ve yaflam standartlar›n›n do¤al ola-

rak h›zla yükselmesini sa¤layacakt›r. Ve böyle bir oluflumun do¤al li-

deri ve önderi Türkiye'dir. 

Türkiye jeo-stratejik ve jeo-ekonomik olarak bu bölgede kilit

bir noktada yer almaktad›r. Üstelik tüm bu halklar Türkiye ile gö-
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nül ba¤lar›n› halen devam ettirmektedirler. Türkiye'ye derin bir gö-

nül ba¤›yla ba¤l› olan bu insanlar kendilerine uzanacak bir yard›m

elini beklemekte ve Müslüman Türk Milleti'ni kendileri için bir

kurtar›c› olarak görmektedirler. Türkiye Arnavutlar›, Boflnaklar›,

Çeçenleri, Çerkezleri, Azerileri, Gürcüleri ve hatta H›rvatlar›, S›rp-

lar›, Romenleri ve Bulgarlar› bile yeni bir "Osmanl› Milletler Top-

lulu¤u" alt›nda toplayabilir. Nitekim tüm bu toplumlar›n ço¤u, flu

anda Osmanl› döneminde gördükleri huzur ve güveni yeniden ya-

flayacaklar› düzenin sa¤lanmas›n› hedeflemektedirler ve bunun için

de Türkiye'ye umutla bakmaktad›rlar.

Türkiye gelifltirece¤i stratejilerle hem tüm Ortado¤u, Balkan-

lar, Kafkasya ve Orta Asya'ya kal›c› bar›fl› temin edebilecek, hem de

böyle bir birliktelikten oluflacak ekonomik gücü en adaletli ve hak-

kaniyetli flekilde idare edebilecek bir tarihi birikime sahiptir. Hiçbir

güç tarihe yön vermifl, insanl›¤a bar›fl›, adaleti ve huzuru arma¤an

etmifl dev bir kültüre ve tecrübeye sahip, köklü ve zengin bir mede-

niyetin kurucusu olan bir milletin sahip oldu¤u duyarl›l›¤› yok ede-

mez. 

Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de Müslüman Türk Milleti sab-

r›, iman› ve güzel ahlak› ile mazlumun yan›nda, zalimin karfl›s›nda

yer alacak, farkl› kültürlerden ve kökenlerden gelen insanlar› adalet

ve hoflgörü potas›nda birlefltirecek ve tüm dünyan›n özlemini çek-

ti¤i bar›fl ve güvenlik ortam›n› oluflturacakt›r. 

21. yüzy›l, Allah'›n izni ile, tüm Müslüman ve Türk halklar›

için ayd›nl›k bir ça¤ olacakt›r...
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D arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini red-

detmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› ola-

mam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤il-

dir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulun-

du¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim tara-

f›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin

çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söy-

lenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim te-

orisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r

bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddiala-

r›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok

bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyolo-
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ji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bi-

lim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökeni-

ni art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya de-

vam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, bu-

rada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti ol-

mas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bi-

lim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Dar-

win'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Dar-

win bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerinin Allah taraf›n-

dan ayr› ayr› yarat›ld›klar›na karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm

türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iflim-

lerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yor-

du; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi.

Hatta, Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun

bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k

veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›n-
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dan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim,

Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer

birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçek-

te evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel

bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine

bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Harun Yahya

Adnan Oktar 121

DDarwinizm, 19.

yüzy›l›n ilkel bilim

düzeyi içinde do¤mufl

ve kabul görmüfl bir

düflüncedir. Do¤a

hakk›nnda çok k›s›tl›

bir bilgiye sahip olan

Darwin ve yandafllar›,

canl›l›¤›n basit bir

yap›ya sahip oldu¤uu

varsay›m› ile hareket

etmifllerdir. Günümüz

bilimi, bunun ne

kadar büyük bir

yan›lg› oldu¤unu

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

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar

y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldikle-

rini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca

kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir ev-

rim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda buluna-

mad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulard›r. Ancak tüm bunlardan

önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak ge-

rekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahale-

yi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve dü-

zenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meyda-

na geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler

sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bi-

linen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etme-

miflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok

basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri

inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin

tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›-
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l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de

bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için

de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤-

day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin olufla-

ca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebil-

di¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip

b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›n-

da yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ün-

lü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc›

kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler so-

nucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin ha-

yat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür."48

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k

yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddi-

as›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ün-

lü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda or-
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taya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana ge-

lebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla

sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Ma-

alesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en

karanl›k noktay› oluflturmaktad›r."49

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusu-

nu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin

en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›n-

da düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia et-

ti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma ener-

ji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik mole-

kül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu de-

neyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek

dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›ka-

cakt›.50

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullan-

d›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.51

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca

yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San

Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrim-

ci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe-

¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la

girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl

problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafl-

lad›?52
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Hayat›n Kompleks Yap›s›

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›la-

r›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Can-

l› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha

karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda

bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretileme-

mektedir. 

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rast-

lant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› ta-

fl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500

aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak mate-

matikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" sa-

y›l›rlar.

Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan

DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n

içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan

oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z bir-

tak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir.

Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultu-

sunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin mey-

dana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu

ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmakta-

d›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Les-
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lie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›n-

da bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› za-

manda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihti-

mal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde

etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n

kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olma-

d›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.53

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkan-

s›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›"

kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek

olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçek-

te hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksi-

yon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem,

kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al

Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta

kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan
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tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler ha-

yatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden

oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez,

onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin

Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al

seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.54

Lamarck'›n Etkisi 

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, ken-

di döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a daya-

narak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Fran-

s›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri

fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biri-

ken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in

Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açla-

r›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar›

uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni

adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla

balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.55

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bili-

miyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki

nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al se-
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leksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir meka-

nizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi, ya da daha yay-

g›n ismiyle Neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al

seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›,

yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama

hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi.

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan mo-

del Neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca

canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z

kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara

dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teori-

yi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar can-

l›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verir-

ler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sa-

hiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak

zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›k-

lar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender

olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler.

Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meyda-
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na getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özel-

leflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal

bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol sa-

atinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini

gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek ve-

ya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri

gelifltirmez, ona y›k›m getirir.56

Nitekim bugüne kadar hiçbir

yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi.

Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisi-

nin "evrim mekanizmas›" olarak

gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte

canl›lar› sadece tahrip eden, sakat

b›rakan bir genetik olayd›r. (‹nsan-

larda mutasyonun en s›k görülen

etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip

edici bir mekanizma "evrim meka-

nizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gi-

bi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiç-

bir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim meka-

nizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl ola-

maz.
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Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanm›fl olmad›¤›n›n

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifller-

dir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüfl-

müfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu

dönüflüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam›fl

ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini hala tafl›malar›na ra¤-

men, bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› ba-

l›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özellik-

lerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürün-

gen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde ol-

duklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler

geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-

geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n

say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gere-

kir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›k-

lam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z

ara-geçifl çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n
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yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar›

aras›nda bulunabilir.57

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir ya-

n›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl form-

lar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edi-

len bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n

yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›k-

t›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak incele-

di¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli

olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen

de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.58

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir ge-

çifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›r-

lar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› tür-

lerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir

canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir

anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün

yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Fu-

tuyma taraf›ndan da kabul edilir:
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Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda

yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya

üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde

ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle ol-

mad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden ön-

ce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana

gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir

ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.59

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "Türlerin köke-

ni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri ko-

nu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün

yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤i-

ni varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, mo-

dern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia

edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kate-

gori" say›l›r:

1— Australopithecus

2— Homo habilis

3— Homo erectus

4— Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney
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maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley

de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngil-

tere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus ör-

nekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›la-

r›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.60

‹nsan evriminin bir sonraki safhas›n› da evrimciler, "homo"

yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki can-

l›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu

farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flema-

s› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›fla-

r›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim

teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan

Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diye-

rek bunu kabul eder.61

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologla-

r›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-

tus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n›

göstermektedir.62

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neanderta-

lensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan

yana bulunmufllard›r.63
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Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddi-

as›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversite-

si paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci

olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle

aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› ho-

minid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›-

m›za ne oldu? Aç›kt›r ki bunlar›n biri di¤erinden gelmifl

olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrim-

sel bir geliflme trendi göstermemektedirler.64

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf pro-

paganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryo-

su, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus

fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve say-

g›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›-

na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir

soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel

olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i

bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi

dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimle-

ri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bi-

lim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his
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gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi"

vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim

olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›la-

maya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi-

¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin

mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle

inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda

kabul etmeleri bile mümkündür.65

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan

birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde

yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, is-

terseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de

çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmekte-

dir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya

gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar

bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi

düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum

gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom

y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› olufltura-

maz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin
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asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay›

onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulun-

mayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri

kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal

oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara

istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl ci-

hazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bi-

lim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan

kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sü-

rekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi

flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak ser-

best olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir

canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbül-

leri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, ka-

ranfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, ka-

vunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus

kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlar-

ca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n›

sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde

edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra
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art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra

kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri olufl-

turamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bu-

lur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r›

bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile

düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er

konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "nas›l görürüz" sorusuna

k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar gözde retinaya ters

olarak düflerler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sin-

yallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi

denilen küçücük bir noktaya ulafl›rlar. Bu elektrik sinyalleri bir dizi

ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu

bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kap-

karanl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar

karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir

dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l

teknolojisi bile bu netli¤i her türlü imkana ra¤men sa¤layamam›flt›r.
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Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,

sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. Bu gördü¤ünüz netlikte

ve kalitedeki bir görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirke-

tinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r

binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için

fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar

ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de

flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve

kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki bo-

yutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir pers-

pektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r, onbinlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktalar. Evet üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç bo-

yutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Ar-

ka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir

zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz.

Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana ge-

lir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan meka-

nizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size,

odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar bi-

raraya geldiler ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdiler de-

se ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n›

fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 
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Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan

alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün

de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de

geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla top-

lay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendi-

rerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyalleri-

ne dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duy-

ma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü

de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler be-

yinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonile-

rini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z.

Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse,

burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kul-

lan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir.

Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›la-

yan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤-

men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r.

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini

düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya

az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda da-

ha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan

vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve ku-
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sursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde

onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses ci-

haz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›fl-

t›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde çok

daha büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve

Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden,  senfonile-

ri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›-

lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyo-

kimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair

birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli ger-

çe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini

görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde gö-

ze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur

bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir

hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret

oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir ce-
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vap verememektedirler.

Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görün-

tüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.

Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan

korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bul-

gularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin

hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü ev-

rim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller

teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir.

Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce ola-

rak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya mer-

kezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›-

kar›lm›flt›r.

Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r.

Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak

göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?...

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i
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de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için

benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu

flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önce-

den kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi

dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan

fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma

yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Mater-

yalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir

aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.66

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa

yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z,

bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› can-

l› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, bö-

ceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin

kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle,

cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu,

hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler, "‹lahi

bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya de-

vam etmektedirler. 
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Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan her-

kes ise, flu aç›k gerçe¤i görecektir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar›

da yarat›p flekillendiren Allah't›r. 

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolo-

jinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran

evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla

anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran

ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar

yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gi-

bi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›-

lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›-

kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle ev-

rim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insan-

lar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmeleri-
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ne imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya id-

dia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›-

n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yap-

t›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya

tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçek-

te bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah,

baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten

aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayet-

lerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve ku-

laklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r.

Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri

vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar.

‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bi-

le inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yu-

kar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü,

belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr

Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›,

insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu
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büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret

verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senar-

yolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anla-

fl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve

cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir orga-

nizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen

evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya

gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meyda-

na getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan

baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz.

Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›-

laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere

önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anla-

t›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n

gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi,

116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyü-

leyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n or-

taya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydur-

duklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 
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Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›r-

lat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› der-

leyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n

bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl

oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anla-

fl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de

bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma id-

dialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu

iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›n-

da ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nite-

kim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge ev-

rim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamakta-

d›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda,

gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden

biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve

belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini

hayretle karfl›layacakt›r.67

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim te-

orisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü

olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n
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dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim

aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l

kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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