










Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da

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

nan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-

mü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda

pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› orta-

ya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›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 peygamberin ha-

t›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturul-

mufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl ol-

mas›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 sün-

netini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel id-

dialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulul-

lah'›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 ulaflt›rmak,

böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük te-

mellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-

mektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Ma-

lezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rus-

ya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be-

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

manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Bofl-



nakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Ma-

uritus'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 olmaktad›r. Kitaplar›

okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslu-

bun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin ne-

tice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri oku-

yan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve

di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de-

¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü

fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külli-

yat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

maktad›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 bas›m›nda ve yay›n-

lanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

lerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

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

fla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve kes-

kin 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 edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflku-

su olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Ku-

ran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görül-

dü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

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

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu

ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran

ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n gün-

den 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 iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve

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

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

Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve
dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n›
kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir al-
datmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-
metin 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 ol-
sa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmi-
fle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m saye-
sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini red-
detme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçek-
lerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, kar-
fl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir
grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübe-
lerini 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›n-
da ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için
en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesi-
dir.

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynakla-
ra dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üslupla-
ra, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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on yirmi y›ld›r dünya genelinde Müslüman-

lar›n say›s›nda istikrarl› bir art›fl söz konusu-

dur. 1973 y›l›nda yap›lan istatistikler dünya

çap›nda Müslüman nüfusun 500 milyon oldu-

¤unu gösterirken, bugün bu rakam 1.5 milyara yaklaflm›flt›r.

Her dört kifliden birinin Müslüman oldu¤u günümüzde, Müs-

lümanlar›n say›s›n›n tarihte ilk defa H›ristiyanlar›n say›s›n› geç-

ti¤i bildirilmektedir.1 Müslüman nüfusun say›s›n›n yak›n gele-

cekte daha da artaca¤› ve ‹slam'›n dünyan›n en büyük dini ha-

line gelece¤i tahmin edilmektedir. 

Bu istikrarl› yükseliflin nedeni, sadece Müslüman ülkelerin

nüfuslar›n›n art›fl h›z› de¤il, ayn› zamanda di¤er dinlerden ve

kültürlerden pek çok insan›n ‹slam'› seçmesidir. Bu ikinci süreç,

özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'ne ger-

çeklefltirilen hunhar terör sald›r›s›n›n ard›ndan daha da h›zlan-

d›. Baflta Müslümanlar olmak üzere tüm dünyan›n fliddetle k›-

nad›¤› bu sald›r›, bir anda insanlar›n –özellikle Amerikan vatan-

dafllar›n›n- dikkatlerini ‹slam'a çevirmelerine neden oldu. ‹s-

lam'›n nas›l bir din oldu¤u, Kuran'da nelerin anlat›ld›¤›, Müslü-

man›n sorumluluklar›n›n neler oldu¤u ve gerçek bir Müslüma-

n›n nas›l yaflamas› gerekti¤i Bat›da en çok konuflulan konular

haline geldi. Bu ilgi do¤al olarak pek çok ülkede ‹slam'a yönelen

insanlar›n say›s›nda önemli bir art›fl sa¤lad›. Böylece 11 Eylül

sald›r›lar›n›n ard›ndan pek çok kifli taraf›ndan dile getirilen, "bu



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

sald›r›n›n dünya tarihinin ak›fl›n› de¤ifltirecek bir olay oldu¤u" fleklin-

deki öngörü, bir anlamda gerçekleflmeye bafllad›. Uzun bir süredir

dünya çap›nda yaflanan dini ve manevi de¤erlere dönüfl süreci, bu

olayla birlikte hak din olan ‹slam'a dönüfl halini ald›. 

Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon haberinde duy-

maya bafllad›¤›m›z bu yöneliflle ilgili geliflmeler ardarda s›raland›¤›n-

da, yaflananlar›n ne kadar ola¤anüstü oldu¤u görülecektir. Ço¤u za-

man sadece gündem maddelerinden herhangi biri gibi sunulan bu ge-

liflmeler, asl›nda ‹slam ahlak›n›n dünyaya çok h›zl› bir flekilde yay›l-

maya bafllad›¤›n›n çok önemli iflaretleridir. 

Belirtmek gerekir ki, söz konusu iflaretler ya gündemin di¤er ko-

nular› aras›nda göz ard› edilmekte ya da pek çok insan taraf›ndan ge-

re¤i gibi de¤erlendirilememektedir. Oysa;

�  �  Dünyan›n önde gelen devlet adamlar›n›n konuflmalar›nda Ku-

ran ayetlerine yer vermeleri ve her f›rsatta Kuran ahlak›n› övmeleri, 

�  �  Camileri ziyaret etmeye bafllamalar› ve bu ziyaretleri s›ras›n-

da ‹slam hakk›nda detayl› bilgilendirilmeyi talep etmeleri, 

�  �  Dünya tarihinde ilk defa, Papa'n›n H›ristiyanlar› Müslüman-

larla birlikte bir günlü¤üne oruç tutmaya davet etmesi, 

�  �  H›ristiyan din adamlar›n›n vaazlar›nda Kuran'dan ayetler

okumalar›, 

�  �  Kuran'›n Bat› ülkelerinde haftalar boyunca en çok sat›lan ki-

tap olmas›, 

�  �  Uluslararas› yay›n yapan televizyonlarda ‹slam'› tan›tan özel

haberler, röportajlar ve tart›flma programlar› yay›nlanmas›, 

�  �  Dünyan›n önde gelen gazetelerinin ‹slam'› anlatan ve Müslü-

manlar› konu edinen haberler yay›nlamas›, 

�  �  Kütüphanelerde en çok talep edilen kitaplar›n ‹slam'› ve ‹slam

tarihini anlatan kitaplar olmas› kuflkusuz çok önemli geliflmelerdir. 

10
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Elinizdeki kitapta amaçlanan ise, bu geliflmeleri toplu olarak sun-

mak, yorumlamak ve böylece okuyucular›n yaflanan olaylar›n büyük-

lü¤ünü gere¤i gibi de¤erlendirmelerine vesile olmakt›r. Bu çal›flma bir

yandan iman edenlerin flevkini ve azmini art›rmay› amaçlarken, bir

yandan da ‹slam ahlak›n› tüm insanlara anlatmak için gösterilecek ça-

ban›n önemine dikkat çekmektedir. Bilmek gerekir ki, yaflanan tüm bu

geliflmeler Kuran'da bildirilen, "‹nsanlar›n Allah'›n dinine dalga dal-

ga girdiklerini gördü¤ünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve

O'ndan ma¤firet dile." (Nasr Suresi, 2-3) ayetlerinin tecelli edece¤i

vaktin çok yak›n oldu¤unu, hatta yaflanmaya bafllad›¤›n› göstermekte-

dir. Allah bu vaadini muhakkak tamamlayacakt›r. ‹man edenlerin yap-

mas› gereken ise bu geliflmelerde ellerinden geldi¤ince pay sahibi ol-

maya gayret etmektir.

Der Spiegel dergisinde yay›nlanan bu harita Müslüman nüfusun yo¤un olarak bulun-

du¤u bölgeleri göstermektedir. Koyu yeflil ile iflaretli olan bölgelerde nüfusun 

% 90'dan fazlas›n› Müslümanlar oluflturmaktad›r. 

‹SLAM'IN YAYILIfiI
% 90 üstü
% 50 - %89
% 10 - %49
% 10 alt›

Fas Cezayir

Nijerya

M›s›r

‹ran

Pakistan
Hindistan

Bangladefl

Çin

Endonezya

Kazakistan

Irak

Türkiye

Sudan

28
31

31

63

61 148
140 105 20

182

8

66

21

21

20

Milyon

Suudi
Arabistan
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30.06.2001,

Yeni Asya

27.01.2002, Yeni Asya

14.05.2001, Akit

Son 10 y›ld›r dünya çap›nda Müslümanlar›n say›s› gittikçe artmakta, ‹slamiyet h›zla

yükselmektedir. Günümüzde her dört kifliden biri Müslümand›r ve yak›n gelecekte

bu say›n›n daha da artaca¤› tahmin edilmektedir. 
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05.11.2001, Zaman

(Altta) CNN televizyonunda

yay›nlanan "H›zla Büyüyen

islam Bat› Dünyas›nda Yeni

Kifliler Kazan›yor" bafll›kl› ha-

berde, son y›llarda ‹slam'a

yönelen H›ristiyanlar›n say›-

s›ndaki art›fla dikkat çekil-

mektedir. ABC televizyonun-

da verilen haberde ise Müslü-

manlar›n say›s›n›n çoktan bir

milyar› geçti¤i bildirilmekte

ve ‹slam'›n temel flartlar› ile

ilgili bilgiler verilmektedir. 

‹slam'›n yükselifli son

dönemlerde yabanc›

bas›nda s›k s›k yer al-

maktad›r. 

Afla¤›da yer alan haberde özellikle 11 Ey-

lül'den sonra ‹slam'a olan ilginin artmas›

konu edilmektedir. 

03.06.2001, Türkiye





slam'›n dünya üzerindeki yükseliflini incele-

meden önce, buna temel olan bir baflka kritik

geliflmeyi ele almak gerekir: Bu, ateizmin çök-

mesi ve inanc›n yükselmesidir. 

‹nsanl›k tarihini inceleyen, özellikle de fikri ve sosyal bo-

yutta inceleyen hemen herkes, 19. yüzy›l›n gelecek dönemler-

de yaflanacak manevi çöküflün ilk ad›mlar›n›n at›ld›¤› önemli

bir devir oldu¤unu kabul edecektir. Bu devrin en önemli özel-

li¤i, o zamana kadar dünyan›n geneline hakim olan 'Teist' (ya-

ni Allah'›n varl›¤›n› kabul eden) inançlara ve dinlere karfl›, ate-

izmin yani Allah'› inkar düflüncesinin güç kazanmas›d›r. 

Ateizm, elbette eski ça¤lardan beri var olmufltu. Ancak

bu fikrin as›l yükselifli, 18. yüzy›l Avrupas›'ndaki baz› din kar-

fl›t› düflünürlerin felsefelerinin yay›lmas›yla ve siyasi sonuçlar

vermesiyle bafllad›. Diderot, Baron d'Holbach gibi materya-

listler, evrenin sonsuzdan beri var olan bir madde y›¤›n› oldu-

¤unu ve madde d›fl›nda bir varl›k alemi bulunmad›¤›n› öne

sürdüler. 19. yüzy›lda ateizm daha da yayg›nlaflt›. Feuerbach,

Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud gibi düflünürler,

ateist düflünceyi farkl› bilim ve felsefe alanlar›na uygulad›lar. 

Ateizme en büyük deste¤i sa¤layan kifli ise, yarat›l›fl› red-

deden ve buna karfl› evrim teorisini öne süren Charles Darwin

oldu. Darwinizm, ateistlerin as›rlard›r cevap veremedikleri

"canl›lar ve insan nas›l var oldu" sorusuna, sözde bilimsel bir
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cevap getirdi. Do¤an›n içinde, cans›z maddeyi canland›ran ve sonra

da ondan milyonlarca farkl› canl› türü türeten bir mekanizma oldu¤u-

nu iddia etti ve pek çok kifliyi bu yan›lg›ya inand›rd›. 

19. yüzy›l›n sonlar›nda, ateistler, kendilerince her fleyi aç›klad›¤›n›

sand›klar› bir 'dünya görüflü' oluflturmufllard›: Evrenin yarat›ld›¤›n› in-

kar ediyor, buna karfl› "evren sonsuzdan beri vard›r, bafllang›c› yoktur"

diyorlard›. Evrendeki düzen ve dengenin tesadüflerin sonucu oldu¤u-

nu ileri sürüyor, kainatta hiçbir amaç bulunmad›¤›n› iddia ediyorlard›.

Canl›lar›n ve insan›n nas›l var oldu¤u sorusunun Darwinizm taraf›n-

dan aç›kland›¤›n› san›yorlard›. Tarih ve sosyolojinin Marx ve Durkhe-

im, psikolojinin ise Freud taraf›ndan ateist temellerde aç›kland›¤›n›

zannediyorlard›. Oysa bu görüfllerin her biri, 20. yüzy›ldaki bilimsel, si-

yasi ve toplumsal geliflmelerle y›k›ld›. Astronomiden biyolojiye, psiko-

lojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farkl› alandaki bulgu, tespit ve

sonuçlar, ateizmin tüm varsay›mlar›n› temelinden çökertti. 

Amerikal› yazar Patrick Glynn, 1997'de yay›nlanan God: The Evi-

dence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World

(Allah'›n Delilleri, Sekülerizm Sonras› Dünyada Ak›l ve ‹nanc›n Uzlafl-

mas›) isimli kitab›nda, bu konuda flu yorumu yapar:
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Karl Marx, Emile Durkheim ve Sigmund Freud ateist düflünceyi farkl› bilim ve

felsefe alanlar›nda uygulayarak, bu görüflün yayg›nlaflmas›na neden oldular. 



Geçen iki on y›l›n araflt›rmalar›, da-

ha önceki neslin seküler ve ateist

düflünürlerinin Allah hakk›ndaki

tüm varsay›mlar›n› ve öngörülerini

tersine çevirmifltir. (Söz konusu)

Modern düflünürler, bilimin evre-

nin daha da mekanik ve rastlant›sal

oldu¤unu ortaya ç›karaca¤›n› sanm›fllar; aksine bilim, evrende ak›l

almaz derecede genifl bir 'büyük tasar›m' oldu¤unu gösteren hiç bek-

lenmedik hassas düzenin boyutlar›n› keflfetmifltir. Modern psikolog-

lar dinin bir nevroz olarak tan›mlan›p terk edilece¤ini öngörmüfller,

aksine dini inançlar›n temel zihin sa¤l›n›n çok hayati bir parças› ol-

du¤u ampirik (bulgusal) olarak ortaya ç›km›flt›r…

Bunu az say›da kifli fark etmifl gibi görünüyor, ama flu aç›k bir ger-

çektir: Bilim ve inanç aras›nda geçen bir as›rl›k büyük tart›flman›n ar-

d›ndan, flu anda konumlar tamamen altüst olmufl durumda. Dar-

win'in ard›ndan, Huxley ve Russell gibi ateistler ve agnostikler, ha-

yat›n tamamen rastlant›sal ve evrenin de radikal biçimde amaçs›z ol-

du¤unu gösteren bir teze dayanabiliyorlard›. Çok say›da bilim ada-

m› ve entellektüel hala bu görüfle tutunmaya devam etmektedir.

Ama bunu savunmak için giderek daha da mant›ks›z uçlara savrul-

maktad›rlar. Günümüzde somut deliller, çok güçlü bir flekilde,

Allah inanc› yönünde iflaret vermektedir.2

K›sacas› ateizm 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde çok ani bir çöküfl ya-

flam›flt›r. Hem de ateistlerin kendilerine en büyük dayanak olarak gös-
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20. yüzy›lda bilimsel, siyasi ve toplumsal

alandaki geliflmeler ateizmi temelinden çö-

kertti. Amerikal› yazar Patrick Glynn'in God:

The Evidence adl› kitab›nda da bu çöküfl

süreci ele al›nmaktad›r. 
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termek istedikleri bilim ve sosyoloji gibi kavramlar›n eliyle. Bu bölüm-

de, ateizmin kozmoloji, biyoloji, psikoloji, t›p veya sosyoloji gibi fark-

l› alanlardaki söz konusu büyük çöküflünü özet bir biçimde inceleye-

cek, sonraki bölümlerde ise bunun ‹slam'›n yükselifline nas›l zemin ha-

z›rlad›¤›n› görece¤iz. 

Kozmoloji: Sonsuz Evren Kavram›n›n Çöküflü
ve Yarat›l›fl›n Keflfedilmesi

20. yüzy›l biliminin ateizme vurdu¤u ilk büyük darbe, kozmoloji

alan›nda oldu. 'Sonsuzdan beri var olan evren' inanc› y›k›ld› ve evre-

nin bir bafllang›c› oldu¤u, bir baflka ifadeyle yoktan yarat›ld›¤› bilim-

sel delillerle ortaya ç›kt›.

Söz konusu 'sonsuzdan beri var olan evren' fikri, Bat› dünyas›na

materyalist felsefe ile birlikte girmiflti. Eski Yunan'da geliflen bu felse-

fe, maddeden baflka bir varl›k olmad›¤›n› savunuyor, evrenin sonsuz-

dan gelip sonsuza gitti¤ini öne sürüyordu. Materyalizm, Ortaça¤'da

Kilise'nin hakim oldu¤u dönemde rafa kald›r›lm›flt›. Ama Yeni Ça¤'da

Bat›l› bilim ve fikir adamlar›n›n yeniden Eski Yunan kaynaklar›na me-

rak sarmalar› ile birlikte, materyalizm de yeniden kabul görmeye bafl-

lad›. 

Materyalist evren anlay›fl›n› Yeni Ça¤'da ilk kez savunan kifli ise

(felsefi anlamda materyalist olmamas›na ra¤men) ünlü Alman düflü-

nür Immanuel Kant oldu. Kant, evrenin sonsuzdan beri var oldu¤unu

ve bu sonsuzluk içinde her olas›l›¤›n mümkün say›lmas› gerekti¤ini

öne sürdü. 19. yüzy›la gelindi¤inde ise, evrenin bir bafllang›c›, yani ya-

rat›l›fl an› olmad›¤› fleklindeki iddia, genifl çapta kabul görür hale gel-

miflti. Karl Marx, Friedrich Engels gibi diyalektik materyalistlerin flid-

detle sahiplendikleri bu iddia, 20. yüzy›la da tafl›nd›. 
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Bu fikir, her zaman için ateizmle içi-

çe oldu. Çünkü evrenin bir bafllang›c› ol-

mas›, onu Allah'›n yaratt›¤› anlam›na ge-

liyordu ve buna karfl› ç›kman›n tek yolu

da, hiçbir bilimsel dayana¤› olmad›¤›

halde, 'evren sonsuzdan beri vard›r' id-

dias›n› öne sürmekti. Bu iddiay› ›srarla

sahiplenenlerden biri, 20. yüzy›l›n ilk ya-

r›s›nda yazd›¤› kitaplarla materyalizmin

ve Marksizm'in ünlü bir savunucusu ha-

line gelen Georges Politzer idi. Politzer,

Felsefenin Bafllang›ç ‹lkeleri adl› kitab›nda,

"sonsuz evren" modelinin geçerlili¤ine
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Üstteki tabloda Karl Marx ve Friedrich Engels, 1847'de Londra'da kat›ld›klar› bir top-

lant›da sapk›n görüfllerini savunurlarken görülmektedir. 

Evrenin sonsuzdan beri var ol-

du¤u görüflünü öne süren Im-

manuel Kant (üstte), materya-

listlerin fliddetle savunduklar›

bir iddia ortaya atm›fl oldu. 
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güvenerek yarat›l›fla flöyle karfl› ç›k›yordu:

Evren yarat›lm›fl bir fley de¤ildir. E¤er yarat›lm›fl olsayd›, o takdirde,

evrenin Tanr› taraf›ndan belli bir anda yarat›lm›fl olmas› ve evrenin

yoktan varedilmifl olmas› gerekirdi. Yarat›l›fl› kabul edebilmek için,

her fleyden önce, evrenin var olmad›¤› bir an›n varl›¤›n›, sonra da,

hiçlikten (yokluktan) bir fleyin ç›km›fl oldu¤unu kabul etmek gerekir.

Bu ise bilimin kabul edemeyece¤i bir fleydir.3

Politzer, yarat›l›fla karfl› sonsuz evren fikrini savunurken, bilimin

kendi taraf›nda oldu¤unu san›yordu. Oysa bilim, çok geçmeden, Po-

litzer'in "e¤er öyle olsa, bir Yarat›c› oldu¤unu kabul etmek gerekir"

derken belirtti¤i gerçe¤i, yani evrenin bir bafllang›c› oldu¤u gerçe¤ini

ispatlad›.

Materyalistlerin "sonsuz evren" iddias›, astronom Edwin Hubble'›n tüm evrenin tek bir

noktadan, büyük bir patlama sonucu olufltu¤unu ortaya ç›karmas› ile yerle bir oldu. 



Bu ispat, 20. yüzy›l astronomisinin belki de en önemli kavram›

olan Big Bang (Büyük Patlama) teorisinden geldi.

Big Bang teorisine bir dizi keflif sonunda var›ld›. Amerikal› astro-

nom Edwin Hubble, 1929 y›l›nda, evrendeki galaksilerin birbirlerin-

den sürekli olarak uzaklaflt›klar›n› ve dolay›s›yla evrenin genifllemek-

te oldu¤unu fark etti. Geniflleyen bir evrenin içinde zamanda geri gi-

dildi¤i takdirde, tüm evrenin tek bir noktadan bafllad›¤› sonucu orta-

ya ç›k›yordu. Hubble'›n buluflunu yorumlayan astronomlar, bu 'tek

nokta'n›n sonsuz bir çekim gücü ve s›f›r hacme sahip 'metafizik' bir

durum oldu¤u gerçe¤iyle karfl›laflt›lar. Madde ve zaman, bu hacimsiz

noktan›n d›flar›ya do¤ru 'patlamas›yla' ortaya ç›km›flt›. Bir baflka de-

yiflle, evren yoktan yarat›lm›flt›.

Bir taraftan da materyalist felsefeye ve bu felsefenin temelindeki

'sonsuz evren' fikrine ba¤l› kalmaya kararl› olan astronomlar, Big

Bang'e karfl› direnmeye ve sonsuz evren fikrini ayakta tutmaya çal›flt›-

lar. Bu çaban›n nedeni, önde gelen materyalist fizikçilerden Arthur Ed-

dington'›n "felsefi olarak do¤an›n flu anki düzeninin birdenbire baflla-

m›fl oldu¤u düflüncesi beni rahats›z etmektedir" sözünden anlafl›l›yor-

du.4 Ancak Big Bang, materyalistleri 'rahats›z etmesine' ra¤men, so-

mut bilimsel bulgularla desteklenmeye devam etti. Arno Penzias ve

Robert Wilson adl› iki bilim adam› 1960'l› y›llarda yapt›klar› gözlem-

lerle, bu patlaman›n radyoaktif kal›nt›lar›n› (kozmik fon radyasyonu-

nu) tespit ettiler. Ayn› gerçek 1990'larda COBE (Kozmik Fon Taray›c›-

s›) adl› uydu taraf›ndan do¤ruland›.

Tüm gerçekler karfl›s›nda ateistler köfleye s›k›flm›fl durumdad›r-

lar. Atheistic Humanism (Ateistik Hümanizm) kitab›n›n yazar›, Reading

Üniversitesi'nden ateist felsefe profesörü Anthony Flew, ilginç bir iti-

rafta bulunur:

‹tiraflarda bulunman›n insan ruhuna iyi geldi¤ini söylerler. Ben de bir

itirafta bulunaca¤›m: Big Bang modeli, bir ateist aç›s›ndan oldukça
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s›k›nt› vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar taraf›ndan savunulan

bir iddiay› ispat etmifltir: Evrenin bir bafllang›c› oldu¤u iddias›n›. Ben

hala ateizme inan›yorum, ama bunu Big Bang karfl›s›nda savunman›n

pek kolay ve rahat bir durum olmad›¤›n› itiraf etmeliyim.5

Big Bang'e yönelik bu ateist tepkinin bir örne¤i, materyalist bilim

dergilerinin en ünlülerinden biri olan Nature'›n editörü John Mad-

dox'un 1989 y›l›nda yazd›¤› bir makalede ifade edilmifltir. Maddox,

'Kahrolsun Big Bang' (Down with the Big Bang) bafll›¤›yla yazd›¤›

makalede "Big Bang'in felsefi olarak kabul edilemez oldu¤unu" çün-

kü "Big Bang ile birlikte teologlar›n yarat›l›fl fikrine güçlü bir des-

tek bulduklar›n›" belirtmifl ve "Big Bang'in önümüzdeki on y›l› ç›ka-

ramayaca¤›" kehanetinde bulunmufltur.6 Oysa Maddox'un bu ümit

dolu beklentisine ra¤men, Big Bang o günden bu yana çok daha güç-

lenmifl, evrenin yarat›l›fl›n› ispatlayan daha pek çok bulgu elde edil-

mifltir.

Baz› materyalistler ise bu konuda nispeten daha mant›kl› davran-

maktad›rlar. Örne¤in ‹ngiliz materyalist fizikçi H. P. Lipson, yarat›l›fl›n

bilimsel bir gerçek oldu¤unu 'istemeden de olsa' flöyle kabul eder:

Bence, bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul edilebilir

aç›klaman›n yarat›l›fl oldu¤unu onaylamak zorunday›z. Bunun ben

dahil ço¤u fizikçi için son derece zor oldu¤unun fark›nday›m, ama

e¤er deneysel kan›tlar bir teoriyi destekliyorsa, bu teoriyi s›rf hoflu-

muza gitmedi¤i için reddetmemeliyiz.7

Sonuçta modern astronominin ulaflt›¤› gerçek fludur: Madde ve

zaman, her ikisinden de ba¤›ms›z olan, sonsuz güç sahibi bir Yarat›c›

taraf›ndan var edilmifltir. ‹çinde yaflad›¤›m›z evreni var eden sonsuz

güç, bilgi ve ak›l sahibi olan Allah't›r. 
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Fizik ve Astronomi: Rastlant›sal Evren 
Düflüncesinin Çöküflü ve "‹nsani ‹lke"nin Keflfi

20. yüzy›ldaki astronomik bulufllar›n çökertti¤i ikinci bir ateist

dogma ise, 'rastlant›sal evren' iddias›d›r. Evrendeki maddelerin, gök

cisimlerinin, bunlar aras›ndaki iliflkileri belirleyen kanunlar›n herhan-

gi bir amaca yönelik olmadan, tesadüfen belirlenmifl olduklar› düflün-

cesi, çok çarp›c› bir biçimde y›k›lm›flt›r. 

Bilim adamlar› ilk kez 1970'li y›llardan itibaren, evrendeki tüm fi-

ziksel dengelerin insan yaflam› için çok hassas bir biçimde ayarland›¤›

gerçe¤ini fark etmeye bafllad›lar. Araflt›rmalar derinlefltirildikçe, evren-

deki fizik, kimya ve biyoloji kanunlar›n›n; yerçekimi, elektromanyetiz-

ma gibi temel kuvvetlerin; atomlar›n ve elementlerin yap›lar›n›n tümü-

nün insan›n yaflam› için tam olmalar› gereken flekilde düzenlendikleri

birer birer bulundu. Bat›l› bilim adamlar› bugün bu ola¤anüstü tasar›-

ma '‹nsani ‹lke' (Anthropic Principle) ad›n› vermektedirler. Yani ev-

rendeki her ayr›nt›, insan yaflam›n› gözeten bir amaçla tasarlanm›flt›r. 

‹nsani ‹lkenin en temel baz› örneklerini flöyle özetleyebiliriz:

�  �  Evrenin ilk geniflleme h›z› (Big Bang'in patlama fliddeti) tam

olmas› gerekti¤i ölçüde olmufltur. Bilim adamlar›, e¤er ilk patla-

ma h›z› milyar kere milyarda bir bile farkl› olsa, o durumda mad-

denin ya tekrar içine çökmüfl veya tamamen da¤›lm›fl olaca¤›n›

hesaplamaktad›rlar. Bir di¤er deyiflle, daha evrenin ilk an›nda,

milyar kere milyarda birlik bir isabet vard›r.

�  �  Evrendeki mevcut dört fiziksel kuvvet (yerçekimi, zay›f nük-

leer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvvet),

düzenli bir evren ortaya ç›kmas›, elementlerin ve dolay›s›yla
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yaflam›n var olabilmesi için tam olmalar› gereken de¤erlerdedir-

ler. Bu kuvvetlerdeki çok küçük oynamalar (örne¤in 1039'da 1 ve-

ya 1028'de 1 gibi, yani kaba bir hesapla milyar kere milyar kere

milyar kere milyarda 1'lik farklar), evrenin sadece bir radyasyon-

dan ibaret olmas›na veya hidrojen d›fl›nda hiçbir elementin var ol-

mamas›na sebep olabilirdi. 

�  �  Günefl'in ideal büyüklü¤ü, Dünya'n›n günefle olan ideal uzak-

l›¤›, suyun benzersiz fiziksel ve kimyasal özellikleri, Günefl ›fl›n-

lar›n›n tam yaflam için gerekli dalga boyunda oluflu, Dünya at-

mosferinin solunum için en ideal orandaki gazlar› içermesi, Dün-

ya'n›n manyetik alan›n›n, yeryüzü flekillerinin tam insan yaflam›-

na uygun biçimde olmas› gibi daha pek çok 'hassas ayar' vard›r.

(Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrenin Yarat›l›-

fl›, ‹stanbul, 1999)

Bu hassas ayar kavram›, bugün astrofizi¤in en çarp›c› bulgular›n-

dan biri durumundad›r. Evrendeki hangi fiziksel kural, hangi de¤ifl-

ken incelense, bunlar›n insan yaflam›na en ideal ortam› sa¤layacak çok

özel de¤erlere sahip oldu¤u görülür. Ünlü astronom Paul Davies, bu-

nun sonucunu The Cosmic Blueprint (Kozmik Plan) adl› kitab›n›n son

paragraf›nda "bir tasar›m oldu¤u düflüncesi, ezici biçimde üstün gel-

mektedir" diye aç›klar.8

Astrofizikçi W. Press ise Nature dergisindeki bir makalesinde, "ev-

rende, ak›ll› yaflam›n geliflmesini destekleyen büyük bir tasar›m bu-

lunmaktad›r" demektedir.9
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‹flin ilginç yan›, söz konusu bulgular› ortaya ç›karan bilim adam-

lar›n›n çok büyük bölümünün, asl›nda bu sonuca varmay› pek de iste-

meyen materyalist bak›fl aç›s›na sahip olan bilim adamlar› olufludur.

Bilimsel çal›flmalar›nda Allah'›n varl›¤›na delil aramak gibi bir niyetle

hareket etmemifllerdir. Ama hepsi, belki de ço¤u bunu hiç istemedi¤i

halde, evrenin ancak ola¤anüstü bir tasar›mla aç›klanabilece¤i sonu-

cuna varm›fllard›r. 

Amerikal› astronom George Greenstein,

The Symbiotic Universe (Simbiyotik Evren)

adl› kitab›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Bu, (fizik kanunlar›n›n yaflam için özel olarak

tasarlanm›fl oluflu) nas›l mümkün olabildi?...

Kan›tlar› inceledikçe, ›srarla önemli bir gerçek-

le karfl› karfl›ya geliyoruz; bir do¤a üstü Ak›l

devreye girmifltir. Yoksa acaba bir anda, hiç de

o niyeti tafl›mamam›za ra¤men, ‹lahi bir Var-

l›k'›n var oldu¤una dair bilimsel delillerle mi

yüzyüze geliyoruz?10

Bir ateist olan Greenstein 'acaba' diye

bafllayan sorusuyla, gördü¤ü apaç›k gerçe¤i anlamazl›ktan gelmeye

çal›flmaktad›r. Ama konuya ön yarg›s›z yaklaflan pek çok bilim adam›,

evrenin insan yaflam› için özel olarak yarat›ld›¤›n› kabul etmektedir. 

Materyalizm ise, art›k bilimin s›n›rlar› d›fl›na itilmifl bat›l bir inanç

olarak yaflamaktad›r. Amerikal› genetikçi Robert Griffiths, bu gerçe¤i,

George Greenstein The 

Symbiotic Universe adl› 

kitab›nda evrendeki kusursuz

tasar›ma örnekler verir.
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Allah O'dur ki, gökleri dayanak
olmaks›z›n yükseltti; onlar› görmektesiniz.

Sonra arfla istiva etti vve Günefl ile Ay'a
boyun e¤dirdi, her biri ad› konulmufl
bir süreye kadar ak›p gitmektedirler.

Her ifli  evirip düzenler,
ayetleri birer birer aç›klar. Umulur ki

Rabbinize kavuflaca¤›n›za
kesin bilgiyle inan›rs›n›z.

(Rad Suresi, 2)



"kendisiyle tart›flmak için bir ateist arad›¤›mda, (üniversitedeki) felse-

fe bölümüne gidiyorum. Ama fizik bölümünden pek öyle kimse ç›km›-

yor art›k" sözleriyle ifade etmektedir. 

Ünlü moleküler biyolog Michael

Denton ise, fizik, kimya ve biyoloji ka-

nunlar›n›n insan yaflam› için flafl›rt›c›

derecede "en ideal" ölçülerde oldu¤u-

nu inceledi¤i Nature's Destiny: How the

Laws of Biology Reveal Purpose in the

Universe (Do¤an›n Kaderi: Biyoloji Ka-

nunlar› Evrendeki Amac› Nas›l Göste-

riyor) adl› 1998 bas›m› kitab›nda flu

yorumu yapmaktad›r:

20. yüzy›l astronomisinde

ortaya ç›kan yeni tablo, geç-

mifl dört yüzy›lda bilim çev-

relerinde giderek yükselmifl

olan varsay›ma çok güçlü bir

meydan okuma oluflturmak-

tad›r. Bilim çevrelerinin sa-

hiplendikleri bu iddia, yafla-

m›n kozmik tablo içinde ta-

mamen rastlant›sal ve önemsiz oldu¤u varsay›m›d›r....11

K›sacas›, ateizmin belki de en temel dayana¤› olan 'rastlant›sal ev-

ren' kavram› bugün çökmüfl durumdad›r. Bilim adamlar› aç›kça 'ma-

teryalizmin çöküflü'nden söz etmektedirler.12

Allah'›n Kuran'da, "Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi aras›nda

bulunan fleyleri bat›l olarak yaratmad›k. Bu, inkâr edenlerin zann›-

d›r…" (Sad Suresi, 27) ayetiyle yanl›fll›¤›n› aç›klad›¤› zan, 1970'lerde

bilim taraf›ndan da çürütülmüfltür.
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Ünlü moleküler

biyolog Michael

Denton ve kitab›

Nature's Des-

tiny: How the

Laws of Biology

Reveal Purpose

in the Universe.



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

Do¤a Bilimleri ve
Darwinizm'in Çöküflü 

Baflta da belirtti¤imiz gibi 19. yüzy›lda zirveye t›rmanan ateizmin

en önemli dayana¤›, Darwin'in evrim teorisidir. Darwinizm, insan›n

ve tüm di¤er canl›lar›n kökeninin bilinçsiz do¤a mekanizmalar› oldu-

¤unu ileri sürmekle, ateistlere as›rlard›r arad›klar› bir f›rsat› sa¤lam›fl-

t›r. Nitekim Darwin'in teorisi devrin en koyu ateistleri taraf›ndan he-

men benimsenmifl, Marx ve Engels baflta olmak üzere, ateist düflünür-

ler bu teoriyi felsefelerinin temeli olarak belirlemifllerdir. O devirden

bu yana da Darwinizm ile ateizm aras›ndaki iliflki de¤iflmeden devam

etmektedir.

Ancak ateizmin bu en büyük dayana¤›, ayn› zamanda 20. yüzy›l-

daki bilimsel bulgulardan en büyük darbeyi alan dogmad›r. Fosil bili-

mi, biyokimya, anatomi, genetik gibi farkl› bilim dallar›n›n ortaya

koydu¤u bulgular, evrim teorisini çok farkl› yönlerden çürütmüfltür.

(Bkz. Harun Yahya, Hayat›n Gerçek Kökeni, ‹stanbul, 2000) Çeflitli kitap

ve yaz›lar›m›zda çok daha detayl› inceledi¤imiz bu gerçe¤in çok k›sa

bir özetini flöyle yapabiliriz:

�  �  Fosil Bilimi: Darwin'in teorisi, canl› türlerinin hepsinin tek bir

ortak atadan geldi¤i, çok uzun zaman içinde küçük ve aflamal›

de¤iflimlerle farkl›laflt›klar› fikrine dayal›d›r. Bunun kan›tlar›n›n

da fosillerde, yani canl›lar›n kat›laflm›fl kal›nt›lar›nda bulunaca¤›-

n› varsayar. Ancak 20. yüzy›l boyunca yürütülen fosil araflt›rma-

lar› bunun tam aksi bir tablo ortaya ç›karm›flt›r. 'Türler aras› ka-

demeli evrim' inanc›n› kan›tlayacak tek bir 'ara tür' fosili dahi bu-

lunamam›flt›r. Dahas›, bilinen tüm temel canl› gruplar›, fosil ka-

y›tlar›nda aniden ortaya ç›kmakta, kendilerinden önce herhangi

bir 'atalar›' bulundu¤una dair hiçbir iz bulunmamaktad›r. Özel-

likle 'Kambriyen Patlamas›' olarak bilinen olgu çok ilginçtir. Bu
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erken jeolojik dönemde, hayvanlar aleminin 100'e yak›n temel 'fi-

lumu'nun tamam›na yak›n› aniden belirmifltir. Vücut yap›lar› bir-

birlerinden tamamen farkl› olan yumuflakçalar, omurgal›lar, ek-

lembacakl›lar, derisidikenliler gibi çok farkl› kategorilerdeki can-

l›lar›n son derece kompleks organ ve sistemleriyle birlikte aniden

ortaya ç›kmalar›, evrim teorisini geçersiz k›larken yarat›l›fl› kan›t-

lamaktad›r. Çünkü, evrimcilerin de kabul etti¤i gibi, 'aniden orta-

ya ç›k›fl', do¤aüstü bir müdahale, yani yarat›l›fl anlam›na gelir. 

�  �  Biyolojik Gözlemler: Darwin, teorisini ortaya atarken hayvan

yetifltiricilerinin farkl› köpek veya at cinsleri türetmeleri gibi ör-

neklere dayanm›flt›. Bu canl›larda gözlenen de¤iflimi tüm do¤aya

atfetmifl ve her canl›n›n bu flekilde ortak bir atadan gelmifl olabi-

lece¤ini savunmufltu. Ancak 19. yüzy›l›n yetersiz bilim düzeyi
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20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm fosil araflt›rmalar›, 'türler aras› kademeli bir ev-

rim'in söz konusu olmad›¤›n› ispatlam›flt›r. Kambriyen Patlamas› ise farkl› kategori-

lerdeki canl›lar›n aniden ortaya ç›kt›klar›n›, yani yarat›ld›klar›n› gösteren önemli bir

delildir.
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içinde ortaya at›lan bu iddia da 20. yüzy›ldaki bulgularla çürüdü.

Farkl› hayvan türleri üzerinde on y›llar boyu yap›lan deney ve

gözlemler, canl›lardaki çeflitlenmenin hiçbir zaman için belirli bir

genetik s›n›r›n ötesine geçmedi¤ini gösterdi. Bir baflka deyiflle,

Darwin'in "Bir ay› cinsinin do¤al seleksiyon yoluyla giderek daha

fazla suda yaflamaya uygun özellikler elde etmesinde, giderek da-

ha büyük a¤›zlara sahip olmas›nda ve sonunda bu canl›n›n dev

bir balinaya dönüflmesinde hiçbir zorluk göremiyorum" fleklinde

örnekler verirken13 asl›nda çok büyük bir cehalet sergiledi¤i orta-

ya ç›kt›. Öte yandan gözlem ve deneyler, neo-Darwinizm'in bir

'evrim mekanizmas›' olarak tan›mlad›¤› mutasyonlar›n da canl›-

lara hiçbir yeni genetik bilgi eklemedi¤ini ortaya koydu. 

�  �  Hayat›n Kökeni: Darwin yeryüzündeki canl›lar›n ortak bir

atadan geldiklerini ileri sürmüfl, ancak 'ilk canl›' olarak nitelene-

bilecek bu ortak atan›n nas›l var oldu¤u sorusundan hiç söz etme-

miflti. Bu konudaki tek tahmini, "küçük ›l›k bir göletin içinde" ilk

canl› hücrenin kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluflmufl olabile-

ce¤iydi. Ancak Darwinizm'in bu aç›¤›n› kapatmak niyetiyle ko-

nuya e¤ilen evrimci biyokimyac›lar hayalk›r›kl›¤›na u¤rad›lar.

Tüm gözlem ve deneyler, cans›z maddenin içinden rastlant›sal re-

aksiyonlarla canl› bir hücrenin do¤mas›n›n tek kelimeyle imkan-

s›z oldu¤unu gösterdi. ‹ngiltere'nin Nobel ödüllü ateist bilim ada-

m› Hoyle dahi, bunun 'bir hurda y›¤›n›na isabet eden kas›rgan›n

savurdu¤u parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uça¤›n›n olufl-

mas› kadar olanak d›fl› oldu¤unu' aç›klad›.14

�  �  Üstün Tasar›m: Bilim adamlar› hücreyi, onu oluflturan mole-

küler parçalar›, bunlar›n vücut içindeki ola¤anüstü organizasyo-

nunu, organlardaki hassas düzen ve plan› inceledikçe, evrimcile-

rin ›srarla reddetmek istedikleri bir gerçe¤in kan›tlar›yla yüzyüze
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geldiler: Canl›l›k, dünya üzerindeki baflka hiçbir sistemde (örne-

¤in teknoloji harikas› makinalarda) bulunmayacak kadar komp-

leks tasar›mlarla doluydu. Hiçbir kameran›n kendisiyle boy ölçü-

flemeyece¤i gözlerimiz; kufllar›n, uçufl teknolojisine ilham kayna-

¤› olan kanatlar›; canl› hücresinin içiçe geçmifl karmafl›k sistemle-

ri; DNA'daki ola¤anüstü bilgi gibi say›lamayacak kadar çok

'üstün tasar›m örne¤i', canl›l›¤› kör rastlant›lar›n ürünü sayan ev-

rim teorisini çaresiz b›rakt›. 

Tüm bu gerçekler, 20. yüzy›l›n sonunda Darwinizm'i köfleye s›k›fl-

t›rd›. Bugün baflta biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlar-

dan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini gör-

mekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›r-

lar.

AKILLI TASARIM YAN‹ YARATILIfi
Allah'›n yaratmak için tasar›m yapmaya ihtiyac› yoktur

Kitap boyunca yer yer kullan›lan 'tasar›m' ifadesinin do¤ru anlafl›l-

mas› önemlidir. Allah'›n kusursuz bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbi-

miz’in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilin-

melidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah’›n yaratmak için her-

hangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve ya-

ratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas›

için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir; o

da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin

olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluve-

rir. (Bakara Suresi, 117)
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Psikoloji: Freudizmin Çöküflü ve
‹nanc›n Kabulü 

19. yüzy›lda geliflen ateist dogman›n psikoloji alan›ndaki temsilci-

si, Avusturyal› psikiyatrist Sigmund Freud idi. Freud, ruhun varl›¤›n›

reddeden, insan›n tüm ruhsal dünyas›n› cinsel ve benzeri dünyevi dür-

tülerle aç›klamaya çal›flan bir psikoloji teorisi ortaya att›. Freud'un en

büyük sald›r›s› ise dine karfl›yd›. 1927'de yay›nlanan The Future of an Il-

lusion (Bir ‹lüzyonun Gelece¤i) adl› kitab›nda, dini inanc›n sözde bir tür

ak›l hastal›¤› (nevroz) oldu¤unu ileri sürüyor ve insanl›¤›n ilerlemesiy-

le birlikte dini inançlar›n tamamen ortadan kalkaca¤› iddias›nda bulu-

nuyordu. Dönemin ilkel bilimsel koflullar› alt›nda, gerekli araflt›rma ve

incelemeler yap›lmadan, okuma ve k›yas imkan› olmadan ortaya at›lan

bu iddia son derece mant›k d›fl›d›r. Kuflkusuz Freud da bugün varsay›-

m›n› tekrar de¤erlendirme imkan›na sahip olsa, öne sürdü¤ü bu k›t id-

dian›n mant›ks›zl›¤›na kendisi de flafl›racak ve böyle bir öngörünün

saçmal›¤›n› ilk kendisi elefl-

tirecektir.

Freud'dan sonra da psi-

koloji bilimi ateist bir temel-

de geliflti. Sadece Freud de-

¤il, 20. yüzy›lda geliflen di-

¤er psikoloji ekollerinin ku-

rucular› da koyu birer ate-
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Koyu bir ateist olan Sigmund

Freud, dini inançlar› sözde bir tür

ak›l hastal›¤› olarak görüyordu.

Freud'un bu bilim d›fl› iddias›,

bizzat geliflen psikoloji bilimi ta-

raf›ndan çürütüldü. 



istti: davran›flç› ekolün kurucusu B. F. Skinner ya da rasyonel-duygu-

sal terapinin kurucusu olan Albert Ellis gibi. Sonuçta psikoloji dünya-

s› ateizmin alan› haline geldi. 1972 y›l›nda Amerikan Psikoloji Derne-

¤i üyeleri aras›nda yap›lan bir araflt›rma, ülkedeki psikologlar›n sade-

ce % 1.1'inin dini inanç sahibi oldu¤unu gösteriyordu.15

Ama psikologlar›n ço¤unun içine düfltü¤ü bu büyük aldan›fl, biz-

zat yürüttükleri psikoloji araflt›rmalar› taraf›ndan çürütüldü. Öncelik-

le Freudizm'in temel varsay›mlar›n›n hemen hiçbir bilimsel dayana¤›

olmad›¤› ortaya ç›kt›. Dahas›, dinin, Freud ve di¤er baz› psikoloji te-

orisyenlerinin savundu¤u gibi "ak›l hastal›¤›" de¤il, aksine zihinsel

sa¤l›¤›n en temel ögesi oldu¤u anlafl›ld›. Amerikal› yazar Patrick

Glynn, bu önemli geliflmeleri flöyle özetler:

20. yüzy›l›n son çeyre¤i (Freud'un kurdu¤u) psikoanalitik vizyona

hiç de uygun davranmad›. Bunun en dikkat çekici yönü ise, Fre-

ud'un din hakk›ndaki görüfllerinin tamamen yanl›fl ç›kmas›yd›. ‹ro-

nik bir biçimde, son 25 y›lda psikoloji alan›nda yap›lan araflt›rmalar,

dini inanc›n, Freud'un ve müridlerinin iddia etti¤i gibi bir tür nevroz

veya nevroz kayna¤› olmak bir yana, genel zihinsel sa¤l›k ve mutlu-

lu¤un en tutarl› ögelerinden biri oldu¤unu ortaya ç›kard›. Üstüste

yap›lan pek çok araflt›rma, dini inanç ve ibadetlerle; intihar, alkol ve

uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›, boflanma, depresyon ve hatta -ve belki de fla-

fl›rt›c› flekilde- evlilikteki cinsel tatmin gibi konulardaki sa¤l›kl› dav-

ran›fllar aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤unu gösterdi. K›sacas›, ampi-

rik bilgiler, psikoterapi mesle¤inin sözde "bilimsel" ortak kan›s› ile

tamamen ters düfltü.16

Sonuçta, yine Patrick Glynn'in ifadesiyle "20. yüzy›l›n sonunda

modern psikoloji, dinin yerini almak bir yana, dinle yeniden tan›flma-

ya bafllad›"17 ve "insan›n zihinsel yaflam› hakk›ndaki salt seküler bir ba-

k›fl aç›s›n›n hem teorik hem de pratik düzeyde çöktü¤ü ortaya ç›kt›."18

Yani ateizm, psikoloji alan›nda da hezimete u¤rad›.
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T›p: Kalplerin Nas›l "Mutmain" Oldu¤unun Keflfi

Ateist varsay›mlar›n çöküflüne ilginç biçimde sahne olan bir di¤er

bilim dal› ise t›pt›r. 

Amerikan Sa¤l›k Araflt›rmalar› Ulusal Merkezi'nden David B.

Larson ve ekibi taraf›ndan derlenen araflt›rma sonuçlar›na göre; Ame-

rikal›lar aras›nda dindar kifliler ile inançs›z kifliler aras›nda yap›lan

karfl›laflt›rmalar çok ilginç sonuçlar vermifltir. Dindarlar›n, dini yönü

zay›f veya hiç olmayan kiflilere göre; kalp hastal›klar›na % 60 daha az

yakaland›klar›; intihar oranlar›n›n % 100 daha düflük oldu¤u; tansiyon

bozuklu¤una çok daha düflük oranlarda yakaland›klar›; sigara içenler

aras›nda bu oran›n 7'ye 1 oldu¤u sonucu ortaya ç›km›flt›r.19

Seküler psikologlar genellikle buna benzer olgular› 'psikolojik et-

ki' olarak aç›klarlar. Bunun anlam›, inanc›n insanlar›n moralini yük-

seltti¤i ve moralin de sa¤l›¤a katk› sa¤lad›¤›-

d›r. Bu aç›klaman›n hakl› bir yönü olabilir, an-

cak konu incelendi¤inde daha da çarp›c› bir

sonuç ç›kmaktad›r. Allah'a olan inanç, baflka

herhangi bir moral etkiden çok daha güçlü-

dür. Harvard T›p Fakültesi'nden Dr. Herbert

Benson'›n dini inanç ve bedensel sa¤l›k ara-

s›ndaki iliflkiyi inceleyen kapsaml› araflt›rma-

lar›, bu konuda dikkat çekici sonuçlar vermifl-

tir. Benson, inançs›z bir kifli olmas›na ra¤men,

Allah'a olan inanc›n ve ibadetlerin insan sa¤-

l›¤› üzerinde baflka hiçbir fleyde görülmeye-

cek derecede olumlu bir etki meydana getirdi¤i sonucuna varm›flt›r.

Benson, "di¤er hiçbir inanc›n, Allah'a olan inanç gibi zihne huzur ver-

medi¤i sonucuna" vard›¤›n› aç›klamaktad›r.20
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Üstelik seküler bir araflt›rmac› olan Benson'›n vard›¤› sonuç, ken-

di ifadesiyle, insan bedeninin ve zihninin "Allah'a göre ayarl›" oldu-

¤udur.21

T›p dünyas›n›n yavafl yavafl fark etmeye bafllad›¤› bu gerçek, Ku-

ran'da "...Haberiniz olsun; kalbler yaln›zca Allah'›n zikriyle mutma-

in olur" (Rad Suresi, 28) ayetiyle haber verilen bir s›rd›r. Allah'a ina-

nan, O'na dua eden, O'na güvenen insanlar›n di¤erlerinden hem ruh-

sal hem de fiziksel olarak daha sa¤l›kl› olmalar›n›n nedeni, f›tratlar›na

uygun davranmalar›d›r. ‹nsan f›trat›na ayk›r› olan felsefe ve sistemler,

insanlara hep ac›, hüzün, s›k›nt› ve bunal›m getirmektedir. Bununla

birlikte dindar bir insan›n yaflad›¤› huzurun as›l kayna¤› Allah'›n r›za-

s›n› kazanmak için hareket ediyor olmas›d›r. Di¤er bir deyiflle bu hu-

zur, insan›n vicdan›n›n sesini dinlemesinin do¤al sonucudur. Yoksa in-

san ‘daha huzurlu olay›m,' ‘daha sa¤l›kl› olay›m' diye din ahlak›n› ya-

flamaz. Zaten bu niyetle hareket eden bir kifli de gerçek anlamda hu-

zuru bulamaz. Allah, bir insan›n gizlediklerini de d›fla vurduklar›n› da

en iyi bilendir. Kifli vicdani rahatl›¤› ancak samimi olarak, yaln›zca

Allah'› raz› etmek için çaba gösterdi¤inde yaflar. Allah bir ayette flu fle-

kilde buyurmufltur: 

Öyleyse sen yüzünü Allah'› birleyen (bir hanif) olarak dine,

Allah'›n o f›trat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r.

Allah'›n yarat›fl› için hiçbir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik ayakta

duran din (budur). Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi,

30)

Modern t›p, yukar›da k›saca belirtti¤imiz bulgular ›fl›¤›nda bu

gerçe¤in fark›na varma yolundad›r. Patrick Glynn'in ifadesiyle, "ça¤-

dafl t›p, tedavinin salt maddesel yöntemler d›fl›nda da boyutlar› oldu-

¤u gerçe¤ini kabul etme yolunda ilerlemektedir."22
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Toplum: Komünizmin, Faflizmin ve 
68 Kufla¤›n›n Çöküflü

Ateizmin 20. yüzy›ldaki çöküflü, sadece astrofizik, biyoloji, psiko-

loji, t›p gibi bilim dallar›nda de¤il, ayn› zamanda siyaset ve toplumsal

ahlak düzeyinde de geçerlidir.

Komünizmin y›k›lmas›, bunun önemli örneklerinden biridir. Ko-

münizm 19. yüzy›ldaki ateist sapman›n en önemli siyasi sonucu say›-

labilir. ‹deolojinin kurucular› olan Marx, Engels, Lenin, Troçki veya

Mao, ateizmi en temel prensip olarak benimsemifllerdir. Komünist re-

jimler ateizmin topluma benimsetilmesini ve dini inançlar›n yok edil-

mesini öncelikli bir hedef olarak belirlemifllerdir. Stalin Rusyas› baflta

olmak üzere, K›z›l Çin, Kamboçya, Arnavutluk ve baz› Do¤u Bloku

Ülkeleri'nde baflta Müslümanlar olmak üzere dindarlara karfl› büyük

bask›lar uygulanm›fl, hatta toplu k›y›mlar gerçeklefltirilmifltir. 

Ama bu kanl› ateist sistem, 1980'lerin sonunda çok flafl›rt›c› bir fle-

kilde çökmüfltür. Bu çöküflün temellerini inceledi¤imizde ise, asl›nda

çöken fleyin ateizm oldu¤unu görürüz. Patrick Glynn, konuyu flöyle

aç›klamaktad›r:

Seküler tarihçiler komünizmin en büyük hatas›n›n ekonominin ka-

nunlar›n› reddetmek oldu¤unu söyleyeceklerdir. Ama baflka kanun-

lar da vard›r, bu çöküflte rol oynayan… Tarihçiler komünizmin çökü-

flüne giden faktörleri detayl› inceledikçe, Sovyet elitinin bir tür ate-

ist 'inanç krizi'nin sanc›lar› içinde oldu¤u aç›¤a ç›kmaktad›r. 'Bü-

yük Yalan'a dayal› baflka yalanlardan oluflan ateist bir ideolojinin et-

kisinde yaflad›klar›ndan dolay›, Sovyet sistemi çok radikal bir demo-

ralizasyon yaflam›flt›r, bu terimin her anlam›nda. Yönetici s›n›f da da-

hil olmak üzere, Sovyet halk› her türlü ahlaki duyguyu ve her tür-

lü umudu yitirmifltir.23

Sovyet sisteminin bu büyük 'inançs›zl›k krizi'nin ilginç bir göstergesi,
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devlet baflkan› Mihail Gorbaçov'un yap-

maya çal›flt›¤› reformlard›r. Gorbaçov ba-

fla geldi¤i günden itibaren, ekonomik re-

formlar›n yan›nda ahlaki sorunlarla da

ilgilenmifl, örne¤in ilk olarak alkolizme

karfl› bir kampanya bafllatm›flt›r. Toplu-

ma moral verebilmek için uzun süre eski

Marksist-Leninist terminolojiyi kullan-

m›fl, ancak bunun fayda etmedi¤ini gö-

rünce, rejiminin son y›llar›nda baz› ko-

nuflmalar›nda Allah'tan söz etmeye dahi

bafllam›flt›r-gerçekte bir ateist olmas›na

ra¤men. Ancak kuflkusuz bu samimiyet-

siz inanç sözleri fayda etmemifl ve Soyvet

toplumunun inanç krizi giderek daha da

büyümüfltür. Sonuç, dev Sovyet impara-

torlu¤unun bir anda çökmesidir.

20. yüzy›l sadece komünizmin

de¤il, 19. yüzy›ldaki din aleyhtar›

felsefelerin bir di¤er meyvesi olan

faflizmin de çöküflünü belgelemifltir.

Faflizm, ateizm ile putperestli¤in

karmas› say›labilecek ve ‹lahi dinlere

fliddetle düflman olan bir felsefenin

ürünüdür. Faflizmin fikir babas› sa-

y›lan Friedrich Nietzsche, putperest

barbar toplumlar›n ahlak›n› övmüfl,

baflta H›ristiyanl›k olmak üzere ‹lahi

dinlere sald›rm›fl, hatta kendini 'Dec-

cal' (anti-Christ) olarak tan›mlam›fl-
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t›r. Nietzsche'nin takipçisi olan Martin He-

idegger koyu bir Nazi destekçisi olmufl, bu

iki ateist felsefecinin düflünceleri Nazi Al-

manyas›'ndaki korkunç vahfletleri do¤ur-

mufltur. 55 milyon insan›n yaflam›na mal

olan II. Dünya Savafl›, ateizmin insanl›¤a ge-

tirdi¤i felaketlerin bir di¤er örne¤idir.

Bu arada, hem II. hem de I. Dünya Sa-

vafl›'n›n ç›k›fl nedenleri aras›nda da, bir bafl-

ka ateist ideoloji olan Sosyal Darwinizm'in

yatt›¤›n› hat›rlatmak gerekir. Harvard Üni-

versitesi tarih profesörü James Joll'un Euro-

pe Since 1870 (1870'den Bu Yana Avrupa) isimli kaynak kitab›nda be-

lirtti¤i gibi, her iki dünya savafl›n›n ard›nda da; savafl› biyolojik bir ge-

reklilik olarak gören, milletlerin çat›flma yoluyla geliflece¤i gibi bir hu-

rafeye inanan Sosyal Darwinist Avrupa liderlerinin felsefi görüfllerinin

büyük yeri vard›r.24

Ateizmin bir di¤er toplumsal sonucu ise, Bat› toplumlar›nda orta-

ya ç›km›flt›r. Günümüzde Bat› dünyas›n› 'H›ristiyan alemi' olarak gör-

me yönünde bir e¤ilim vard›r. Oysaki Bat›da söz konusu H›ristiyan

kültürün yan›nda, 19. yüzy›ldan itibaren h›zla yükselen ateist bir kül-

tür de hakimdir ve bugün 'Bat›' dedi¤imiz medeniyet içinde bu iki kül-

tür çat›flma halindedir. Bat›n›n emperyalizm, ahlaki dejenerasyon,

despotizm gibi olumsuz özelliklerinin kayna¤› ise, söz konusu ateist

unsurdur. 

Amerikal› yazar Patrick Glynn, God: The Evidence adl› kitab›nda bu

konuya dikkat çekmekte, Bat›daki inançl› unsurlar ile ateist unsurlar›

karfl›laflt›rmak için, Amerikan ve Frans›z Devrimlerini örnek göster-

mektedir. Amerikan Devrimi, Allah'a inanan insanlar taraf›ndan ger-

çeklefltirilmifltir; Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi insan haklar›n›n

James Joll'un kitab›

Europe Since 1870. 
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Altta Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi'nin orijinal hali ve

Bildirge'nin yay›nlanma karar›n›n al›nd›¤› toplant›

görülmektedir. 
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'Yarat›c› taraf›ndan verildi¤ini' bildirmektedir. Frans›z Devrimi ateist-

ler taraf›ndan gerçeklefltirilmifl, Frans›z ‹nsan Haklar› Bildirgesi ise ate-

ist (ve k›smen putperest) bir mant›kta kaleme al›nm›flt›r. ‹ki devrimin

fiili sonuçlar› ise çok farkl›d›r: Amerikan modelinde dine ve dini

Ateist ideolojinin toplum hayat›nda neden oldu¤u tahribat›n en çarp›c› örneklerin-

den birisi de '68 kufla¤›' olarak adland›r›lan kufla¤›n yaflad›¤› manevi çöküntüdür. 
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inançlara sayg›l›, bar›flç›l ve toleransl› bir ortam geliflmifl, Fransa'daki

koyu din düflman› anlay›fl ise ülkeyi kana bo¤mufl, o döneme kadar efli

görülmemifl bir vahflet uygulam›flt›r. Patrick Glynn'in ifadesiyle, "ate-

izm ile ahlaki ve siyasi felaketler aras›nda ilginç bir tarihsel korelas-

yon (do¤rusal iliflki) vard›r."25 Yazar, Amerika'y› ateistlefltirmek için

yürütülen çabalar›n da her zaman için toplumsal tahribat meydana ge-

tirdi¤ini, örne¤in 60'l› ve 70'li y›llarda (68 kufla¤› döneminde) yayg›nla-

flan 'cinsel devrim' hareketinin çok büyük toplumsal yaralar açt›¤›n› ve

bunun art›k seküler tarihçiler taraf›ndan da kabul edildi¤ini anlatmak-

tad›r.26

Din Ahlak›na Yönelifl

Buraya kadar k›saca özetledi¤imiz bilgiler, ateizmin kaç›n›lmaz

bir çöküfl içinde oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bir di¤er ifadeyle in-

sanl›k Allah'a yönelmektedir. Bu gerçe¤in ifadesi, sadece burada ak-

tard›¤›m›z bilim veya siyaset alanlar›yla s›n›rl› de¤ildir. Ünlü devlet

adamlar›ndan sinema y›ld›zlar›na veya pop sanatç›lar›na kadar, Bat›

toplumunun pek çok 'kanaat önderi' eskisine göre çok daha dindard›r.

(bkz. Harun Yahya, Bat› Dünyas› Allah'a Yöneliyor, ‹stanbul, 2001) Uzun

y›llar ateist olarak yaflad›ktan sonra, gördü¤ü gerçekler karfl›s›nda

Allah'a iman eden pek çok insan vard›r. (Bu yaz› boyunca kitab›ndan

baz› al›nt›lar yapt›¤›m›z Patrick Glynn de bunlardan biridir.) 

Buna vesile olan bilimsel geliflmelerin, hep ayn› dönemde, yani

1970'lerin ikinci yar›s›ndan itibaren bafllam›fl olmas› ise oldukça ilginç

bir durumdur. '‹nsani ‹lke' kavram› ilk kez 70'lerin ortas›nda ileri sü-

rülmüfltür. Darwinizm'e yönelik bilimsel elefltirilerin bilim dünyas›

içinde yüksek sesle dile getirilmesi, 70'lerin sonlar›nda bafllam›fl bir

süreçtir. Freud'un ateist dogmas›na karfl› psikoloji dünyas›ndaki elefl-

tirilerdeki dönüm noktas›, M. Scott Peck'in 1978'de yay›nlanan The
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Road Less Traveled (Daha Az Seçilen Yol) adl› kitab›d›r. Glynn, bu ne-

denle 1997 bas›m› kitab›nda "son iki on y›l içinde, çok uzundur za-

mand›r egemen olan modern seküler dünya görüflünün temellerini

sarsan yeni kan›tlar"dan söz etmektedir.27

Kuflkusuz ateist dünya görüflünün sars›lmas›, yerine baflka bir

'dünya görüflü'nün egemen olmas› anlam›na gelecektir ki bu, Allah

inanc›d›r. Dünya, 1970'lerin sonlar›ndan (veya bir baflka ifadeyle Hicri

14. asr›n bafllar›ndan) itibaren 'din ahlak›n›n yükselifli'ne sahne olmak-

tad›r. Di¤er sosyal süreçler gibi bu da bir günde de¤il, uzun bir zaman

dilimi içinde gerçekleflti¤i için ço¤u kimse bunu fark edemiyor olabilir.

Oysa geliflmeleri biraz daha dikkatli de¤erlendirenler, dünyan›n fikri

alanda büyük bir dönüm noktas›nda oldu¤unu görmektedirler. 

'Seküler tarihçiler' bu olguya da kendilerine göre bir aç›klama yap-

maya çal›flacaklard›r. Ancak söz konusu kifliler, Allah'›n varl›¤› konu-

sunda derin bir yan›lg› içinde olduklar› gibi, tarihin ak›fl› konusunda da

derin bir yan›lg› içindedirler. Gerçekte tarih, Allah'›n belirledi¤i kadere

(sünnetullah'a) göre ifller. Allah bu gerçe¤i bize "...Sen, Allah'›n sünne-

tinde kesinlikle bir de¤ifliklik bulamazs›n ve sen, Allah'›n sünnetin-

de kesinlikle bir dönüflüm de bulamazs›n" ayetiyle bildirir. (Fat›r Su-

resi, 43) Dolay›s›yla tarihin bir amac› vard›r. Tarih, Allah'›n emretti¤i fle-

kilde ilerler. Allah'›n kanunu ise nurunun tamamlanmas›d›r: 

A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler is-

temese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan baflkas›n› istemi-

yor. (Tevbe Suresi, 32)

Bu ayetin bir yorumu da fludur: Allah vahyetti¤i ‹lahi dinlerle in-

sanlara nurunu indirmifltir. ‹nkarc›lar ise bu nuru a¤›zlar›yla, yani söz-

leri, telkinleri, propagandalar› ve felsefeleriyle söndürmek isterler. An-

cak Allah sonunda nurunu tamamlayacak, yani din ahlak›n› dünyaya

egemen k›lacakt›r. 
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Sonuç

Yaflad›¤›m›z dönem, önemli bir dönemdir. As›rlard›r insanlara

'ak›l ve bilimin yolu' gibi gösterilmek istenen ateizmin büyük bir ak›l-

s›zl›k ve cehalet oldu¤u aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bilimi kendisine

araç edinmek isteyen materyalist felsefe, bilimin kendisi taraf›ndan

çürütülmektedir. Ateizmden kurtulan dünya, Allah'a ve dine yönele-

cektir. Bununla birlikte 'hangi din' sorusu gündeme gelecektir. Ve bu

da insanl›¤›n, Allah'›n izni ile, ‹slam'a yönelmesiyle sonuçlanacakt›r.

‹lerleyen bölümlerde inceleyece¤imiz gibi, bu süreç çoktan bafllam›fl

durumdad›r.

Kuflkusuz bu dönemde Müslümanlara önemli görevler düflmek-

tedir. Müslümanlar; dünyadaki bu büyük fikri de¤iflimin fark›nda

olan, onu yorumlayan, globalleflmenin vesile oldu¤u f›rsat ve imkan-

lar› çok iyi kullanan, bu yolla hakikati en iyi ve etkili flekilde temsil

eden insanlar olmal›d›rlar. Dünya üzerindeki as›l fikri ayr›l›¤›n ateizm

ile iman aras›nda oldu¤unu bilmelidirler. Dünyada bir Bat›-Do¤u ça-

t›flmas› yoktur. Bat›n›n içinde de Do¤unun içinde de, Allah'a inananlar

ve O'na isyan edenler vard›r. Bu nedenle samimi inanç sahibi H›risti-

yanlar (ve inanç sahibi Yahudiler) Müslümanlar›n müttefikidir. Temel

ayr›l›k; Müslümanlar ile Ehl-i Kitap aras›nda de¤il, Müslümanlar ve

Ehl-i Kitap ile ateistler, putperestler, dinsizler aras›ndad›r. Kuflkusuz

bu say›lanlara da düflman olarak de¤il, kurtar›lmas› gereken gafiller

olarak bakmak gerekir.

Nitekim din ahlak›n› bilmeyen pek çok ga-

fil insan›n imanla flereflenece¤i

'ateizm sonras›' dönem, h›zla

yaklaflmaktad›r. 
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Ve sevece¤iniz bir baflka (nimet) daha var:
Allah'tan 'yard›m ve zafer (nusret)' ve yak›n

bir fetih.  Mü'minleri müjdele.
(Saf Suresi, 13)
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... Allah Kendi (dini)ne yard›m edenlere
kesin olarak yard›m eder. fiüphesiz Allah,

güçlü oland›r, aziz oland›r.
(Hac Suresi, 40)





nceki bölümde, insanl›¤›n ateizmden kurtulup

dine yönelmeye bafllad›¤›n› ve 'hangi din' aray›-

fl› içinde oldu¤unu aktard›k. Son zamanlarda ‹s-

lam'› kabul edenlerin say›s›nda görülen art›fl, bu

sorunun do¤ru cevab›n›n bulunmaya bafllad›¤›n›

göstermektedir. Dünya genelinde ‹slam'a olan ilgi her geçen gün

artmakta, Kuran'› okuyup Peygamberimiz (sav)'in hayat›n› ince-

leyen pek çok kifli kendisine din olarak ‹slam'› seçmektedir. Bu-

nun yan› s›ra ‹slam'› yaflamaya henüz bafllamasa bile, Kuran ah-

lak›ndan çok etkilenen ve insanlar için en uygun hayat tarz›n›n

Kuran'da anlat›lan hayat oldu¤unu dile getiren pek çok insan

vard›r. 

Bundan otuz-k›rk sene önce insanlar›n büyük ço¤unlu¤u

‹slam hakk›nda hemen hiçbir bilgiye sahip de¤ilken, bugün ‹s-

lam, dünyan›n dörtbir yan›nda üzerinde en çok konuflulan, hak-

k›nda en çok program haz›rlanan, yaz› yaz›lan, araflt›rma yap›-

lan din haline gelmifltir. Kuflkusuz bu durumun toplumlar›n ‹s-

lam'› ö¤renmelerinde büyük katk›s› vard›r. Bir yandan bu prog-

ramlar›, yaz›lar›, araflt›rmalar›, raporlar› haz›rlayanlar ‹slam

hakk›nda detayl› bilgiye sahip olurken, di¤er yandan bu bilgi-

nin aktar›ld›¤› kitleler de, belki de hayatlar›nda ilk defa ‹slam'la

ilgili kapsaml› bilgi edinme f›rsat› elde etmektedir. Böylece bil-

gisizlik veya yanl›fl bilgilendirme nedeniyle ‹slam'dan uzak kal-

m›fl olan insanlar da dalga dalga ‹slam'a yönelmektedir. 
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Bu yöneliflin en dikkat çekti¤i ülkelerden biri, Amerika Birleflik

Devletleri'dir. Bilindi¤i gibi Amerika, dini de¤erler üzerine infla edil-

mifl bir ülkedir. Amerikal›lar›n ülkelerinden bahsederken önemle vur-

gu yapt›klar› konulardan biri de, her dinden insan›n bu topraklarda

huzur ve güvenlik içinde birarada yaflayabilece¤idir. Bu durum Ame-

rika'ya göç eden Müslümanlar›n dinlerini yaflamak ve anlatmak için

rahat bir ortam bulmalar›n› ve say›lar›n›n gün geçtikçe artmas›n› sa¤-

lam›flt›r. Buna ra¤men y›llar boyunca Müslümanlar say›ca az, ekono-

mik ve siyasi olarak da zay›f konumda kalm›fllard›r. 

Ancak son on y›lda ekonomik, siyasi ve sosyal alanda karfl›lafl›lan

zorluklar tek tek ortadan kalkmaya bafllad›. Pek çok eyalette mevcut

camiler dolup taflt›¤› için bir çok yeni cami infla edildi. ‹slami e¤itim

veren yüzlerce okul aç›ld› ve bu okullar kendilerine gelen talepleri

karfl›layabilmek için kapasitelerini art›rd›lar. Pek çok büyük flirket

kendi bünyesinde çal›flan Müslümanlar için mescidler açt›, çeflitli ban-

kalar ‹slami kurallara göre faaliyet gösteren bölümler oluflturmaya

bafllad›lar, pek çok devlet kurumunda üst düzey mevkilerde Müslü-

manlar görev almaya bafllad›. 

Ayn› flekilde son y›llar, Müslümanlar›n Amerikan siyasetinde ilk

defa bu derece etkin oldu¤u bir dönem oldu. Baflkan Clinton döne-

minde Hillary Clinton'›n Beyaz Saray'da bayram kabulü gelene¤ini

bafllatmas› ile ilk defa resmi olarak Müslümanlar› a¤›rlayan Amerikan

yönetimi, 2001 y›l›nda da Baflkan George Bush'un iftar daveti ile ilk

defa Müslümanlar› iftar yeme¤inde konuk etti. Baflta Amerikan Baflka-

n› ve bakanlar› olmak üzere devlet yöneticileri konuflmalar›nda s›k s›k

Kuran'dan ayetler kullanmaya, ‹slam'› övmeye, Müslüman organizas-

yonlar›n liderleri ile birebir ba¤lant›lar kurmaya, camileri ziyaret et-

meye bafllad›lar. Amerikan Kongre ve Senatosu'nda bu y›l ilk defa, ‹n-

cil ve Tevrat'la birlikte Kuran'dan ayetler okundu.
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Yaklafl›k 7 milyon Müslüma-

n›n yaflad›¤› Amerika'da ‹s-

lam ikinci büyük din konu-

mundad›r. Önümüzdeki on

y›l içerisinde Amerika'daki

Müslümanlar›n say›s›n›n Ya-

hudilerden daha fazla olaca-

¤› tahmin edilmektedir. 

28.12.2001, 

Milli Gazete

07.10.2001, Yeni Asya

07.10.2001, Yeni Asya

14.05.2001, Yeni Asya
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Amerika'n›n ünlü dergilerinden The Christianity Today dergisi ise

'Are Christians Ready for Muslims?' (H›ristiyanlar Müslümanlar için

Haz›r m›?) bafll›¤› ile yay›nlad›¤› haberde, ‹slam'›n Amerika'daki yük-

selifline flöyle yer vermekteydi:

2015 y›l›na gelindi¤inde ‹slam'›n Yahudili¤i geçerek Amerika'n›n

ikinci en büyük dini olaca¤› tahmin ediliyor. Baz› tahminlere göre

ise, bu çoktan gerçekleflti bile. Bat›ya göç eden Müslümanlar Bat›n›n

kültürel ve dini de¤erlerinde birtak›m de¤iflikliklere neden oldular.

Detroit'de bir hastane Müslüman hastalar›na Kuran da¤›t›yor, Den-

ver Uluslararas› Havaalan›nda Müslümanlar›n ibadet edebilmesi

için bir mescid aç›ld›, Amerikan Senatosu aç›l›fl töreni için Müslü-

man bir din adam› davet etti, ordu Müslüman din adamlar›n› göre-

ve ald›, Beyaz Saray (t›pk› Noel kartlar› gibi) Ramazan Bayram› için

tebrik kartlar› yollamaya bafllad›, Washington'daki Suudi Arabistan

Büyükelçili¤i her ay hapishanelere 100 Kuran he-

diye ediyor ve mahkumlarla görüflmesi için

imamlar gönderiyor. Ira Rifkin'in Religion News
Service'de bildirdi¤i habere göre ise (30 Kas›m

1999), Kongre'de çal›flan Müslümanlar her hafta

düzenli olarak ibadetlerini yerine getiriyorlar.28

Kuflkusuz bunlar son derece dikkat çekici

geliflmelerdi ve pek çok sosyolog ve araflt›rmac›-
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'The Pluralism Project'

(Ço¤ulculuk Projesi)

ile önemli çal›flmalar

yürüten Prof. Dianne

Eck'in 'A New Religio-

us America' (Yeni Din-

dar Amerika) adl› kita-

b› büyük ilgi toplam›fl-

t›r. 

Projenin tan›t›ld›¤›

internet sitesi.



n›n ilgi oda¤› haline geldi. Bu konuda tespitte bulunan önemli isimler-

den birisi Pluralism Project (Ço¤ulculuk Projesi) ad›n› verdi¤i projesi ile

tan›nan Prof. Dianne Eck idi. (Eck bu projesi ile Clinton hükümeti tara-

f›ndan özel bar›fl ödülüne lay›k görüldü.) Eck, A New Religious America

(Yeni Bir Dindar Amerika) adl› kitab›nda ‹slam'›n h›zl› yükselifli ile ilgi-

li tespitlerini flöyle aktar›yordu: 

Müslümanlar gün geçtikçe Amerikan toplumu içerisinde daha kala-

bal›k ve görünür hale geliyorlar. Halka hitap edilen konuflmalarda

eskiden yaln›zca, 'kiliseler ve sinagoglar'dan bahsedilirken, bugün

'kiliseler, sinagoglar ve camiler' deniliyor. Müslümanlar için kutsal

olan Ramazan ay› flimdi art›k kamuoyunun da dikkatini çekiyor ve

Dallas Morning News, Minneapolis Star Tribune gibi gazetelerin sütun-

lar›na tafl›n›yor. Günün sonunda yenen ve iftar ad› ile an›lan yemek-

ler ise art›k herkes taraf›ndan biliniyor. 1990'lar›n sonlar›ndan itiba-

ren Kongre'de, Pentagon'da ve D›fliflleri Bakanl›¤›nda çal›flan Müslü-

manlar taraf›ndan iftar yemekleri organize edilmeye baflland›. 1996

y›l›nda ilk defa, Beyaz Saray Ramazan ay›n›n sonunda kutlanan Ra-

mazan Bayram› için Müslümanlar› konuk etti. Bu gelenek bugün de

devam ediyor. Ayn› y›l Amerikan donanmas›, Norfolk Deniz Üssün-

de, ilk defa Müslüman bir din adam›n› göreve ald›. Te¤men Noel'in

imaml›¤›nda bu üsde her Cuma 50 denizci toplu olarak Cuma nama-

z› k›l›yorlar. Tüm bunlar bize Amerika'n›n din hayat›nda yeni bir dö-

nemin bafllad›¤›n› iflaret ediyor.29

Dianne Eck'in de üzerinde durdu¤u gibi bu geliflmeler yeni bir

ça¤›n bafllad›¤›n›n iflaretidir. Bu ça¤ yaln›zca Amerika'da de¤il,

tüm dünyada ‹slam'›n h›zla yay›ld›¤› bir ça¤ olacakt›r. 
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11 EYLÜL SONRASI GEL‹fiMELER

Amerikan halk›n›n ‹slam'a olan ilgisi 2001 y›l›n›n son çeyre¤inde

doru¤a t›rmand›. Bunda kuflkusuz 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merke-

zi'ne yönelik gerçeklefltirilen sald›r›lar›n önemli bir etkisi vard›r. Terö-

rün ideolojik temelini araflt›rmak ve tespit etmek için bafllat›lan pek

çok çal›flma, insanlar›n ‹slam dinini incelemelerini ve ‹slam'›n hoflgö-

rü, adalet, merhamet ve sevgiyi emretti¤ini, bir bar›fl dini oldu¤unu

ö¤renmelerini sa¤lad›. Böylelikle ‹slam, bir anda dünya gündeminin

temel konular›ndan biri haline geldi. Dünyan›n önde gelen devlet

adamlar›, siyaset bilimcileri, araflt›rmac›lar ve düflünürler ‹slam'› do¤-

ru tan›mak gerekti¤i üzerinde durdu, ‹slam'daki uzlaflma ve hoflgörü-

yü vurgulayan demeçler verdi. Sald›r›n›n hemen ard›ndan Kuran en

çok sat›lan kitap haline geldi. Amerikan halk› ‹slam ve ‹slam tarihi

hakk›nda en do¤ru bilgiyi edinebilmek için Müslüman organizasyon-

lara baflvurdu. Bu baflvurular›n neticesinde, The Middle East Media

Research Institute (Ortado¤u Medya Araflt›rma Enstitüsü)'den verilen

bilgilere göre, 11 Eylül tarihinden sonra yaln›z Amerika'da 34 bin kifli

din de¤ifltirip Müslüman oldu.30

Harvard T›p Fakültesi'nden Dr. Walid A. Fatihi ise M›s›r'da yay›n-

lanan Al-Ahram dergisinde yer alan bir makalesinde, sald›r›y› ilk duy-

du¤unda y›llard›r Amerika'da ‹slam'› tan›tmak için yapt›klar› çal›flma-

lar›n bu sald›r›dan sonra 50 y›l geriye gidece¤ini düflündü¤ünü, ancak

böyle bir düflünceye kap›lmas›n›n ne kadar yanl›fl oldu¤unu k›sa süre

içinde anlad›¤›n› anlat›yor ve flöyle devam ediyordu:

15 Eylül günü, Boston Müslüman Toplulu¤u'nun daveti üzerine,

Bostonlu senatörlere ‹slam'› tan›tmak için özel olarak düzenlenen bir

toplant›ya kat›lmak için eflim ve çocuklar›mla birlikte Boston'un en

büyük kilisesine gittik. 1000 kifliden daha fazla insan vard›... Boston

Belediye Baflkan› toplant›ya efli ve çocuklar›yla beraber kat›lm›flt›...
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Daha sonra ben Boston Müslümanlar Toplulu¤u ad›na bir konuflma

yapt›m. Konuflman›n sonunda Arapça ve ‹ngilizce olarak Kuran'dan

ayetler okudum. Ç›k›flta dinleyicilerden birisi yan›ma geldi ve,

'Arapça bilmiyorum ama söylediklerinizin Allah'›n sözleri oldu¤un-

dan eminim' dedi... Ertesi gün Boston Müslüman Toplulu¤u, Camb-

ridge ‹slam Merkezi'nde halka aç›k bir toplant› düzenledi. 100 kifli-

den fazla gelen olaca¤›n› tahmin etmiyorduk, ama yan›lm›flt›k. Top-

lant›ya aralar›nda e¤itmenlerin, din adamlar›n›n, çevre kiliselerde

vaaz veren rahiplerin de bulundu¤u 1000'den fazla kifli geldi... Top-

lant›dan sonra soru ya¤muruna tutulduk. Herkes ‹slam'› ve ‹slami

kurallar› ö¤renmek için can at›yordu... Ayn› gün Harvard Üniversi-

tesi ö¤renci ve ö¤retim görevlilerinden oluflan 300 kiflilik bir grup

merkezimizi ziyaret etti. Aralar›nda Viyana ABD Büyükelçisi de var-

d›. Kat›lanlara ‹slam'›, zaman zaman ‹slam'›n medyada nas›l yanl›fl

tan›t›ld›¤›n› anlatt›k ve Kuran'dan ayetler okuduk. Dinleyiciler çok

etkilendiler ve pek ço¤u bundan sonra Müslüman olmayanlar için

organize etti¤imiz ve ‹slam'› anlatt›¤›m›z toplant›lara düzenli olarak

kat›lmak istediklerini söylediler... 21 Eylül günü Massachusetts Vali-

si'nin düzenledi¤i bir toplant›ya kat›ld›k, bu toplant›da Amerikan

halk›n› bilgilendirmek ve ›rkç› düflüncelerin önüne geçebilmek için

okul müfredatlar›na ‹slam'› tan›tan dersler konulmas› görüflüldü.

Bunlar sadece son günlerde Boston'da yaflanan geliflmelere dair bir

iki örnek. 11 Eylül olaylar›n›n ilk gününde düflündü¤ümüz gibi ça-

l›flmalar›m›z 50 y›l geriye gitmedi. Tam tersine 11 günde 11 y›ld›r

katedemedi¤imiz mesafeyi katettik. Bugün bu sat›rlar› yazarken

birkaç y›l içerisinde ‹slam'›n Amerika'ya ve tüm dünyaya yay›laca-

¤›ndan, Allah'›n izni ile, yüzde yüz eminim, üstelik bu yay›l›fl geç-

miflte oldu¤undan çok daha h›zl› olacak. Çünkü bugün insanlar

art›k, '‹slam nedir?' diye soruyorlar.31

Prof. Dianne Eck ise 11 Eylül olaylar›ndan bir hafta sonra kat›ld›-

¤› bir televizyon program›nda, 11 Eylül'ün neleri de¤ifltirdi¤ini flöyle

aktarmaktayd›:
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The New York Times 'da yer

alan 'Sald›r›lardan Önce ve Son-

ra Binlerce ‹nsan ‹slam'a Döndü'

bafll›kl› haberde ise, Amerikal›-

lar aras›nda ‹slam'a yönelenlerin

say›s›n›n artt›¤› aktar›lmaktad›r. As›l dikkat çekici olan, 11 Ey-

lül sonras›nda ‹slam'a dönen insanlar›n say›s›ndaki art›flt›r. 

17.09.2001, Yeni Asya

Sald›r›lar›n ard›ndan medyaya yans›yan en çarp›c› görüntülerden birisi de Müslüman-

lar ve H›ristiyanlar›n birbirlerinin ac›lar›n› paylaflmalar›, birarada dua etmeleriydi.

(Yanda) The New York Times gazetesi, 'Terör

‹nanc›n Yollar›n› De¤ifltirebilir' bafll›kl› haberin-

de, 11 Eylül sonras› dine yönelen insanlar›n

say›s›ndaki art›fl› ele alm›flt›r. Haberde yer alan

bir araflt›rmaya göre, araflt›rmaya kat›lan her

befl kifliden dördü 11 Eylül sald›r›lar› sonras›n-

da dua etmifl ve dini bir törene kat›lm›flt›r.  



HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

55

11 Eylül'de gerçekleflti-

rilen sald›r› Müslüman-

lar taraf›ndan fliddetle

k›nand›. (Üstte) Ameri-

kal› Müslüman liderler-

den Nehad Awad ile ya-

p›lan bir röportajda ‹s-

lam'da teröre yer olma-

d›¤› vurgulanmaktad›r. 

11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra dünya Müslümanlar› bu sald›r›da hayatlar›n› kaybe-

denler için dua ettiler. Londra'da yaflayan Müslümanlar da Hyde Park'ta toplu olarak

namaz k›ld›lar.

The Kansas City Star ga-

zetesindeki, 'Uzmanlar

Müslümanl›¤›n Teröre

Karfl› Oldu¤unu Belirti-

yorlar' bafll›kl› haberde ‹s-

lam'›n her türlü fliddete

karfl› oldu¤u uzmanlar ta-

raf›ndan da anlat›lmakta-

d›r. 11 Eylül sonras›nda

pek çok gazete ve televiz-

yonda Müslümanlar›n te-

röre karfl› oldu¤u dile ge-

tirilmifltir.  
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Pek ço¤umuz bunu (olumlu de¤iflimleri) henüz göremiyoruz. Bence

bu olay›n en önemli hediyelerinden birisi, e¤er böyle adland›rma-

m›zda bir yanl›fll›k yoksa, geçti¤imiz haftan›n hiç ummad›¤›m›z bir

flekilde dinler aras›ndaki diyalo¤u anlamam›z› sa¤lamas› oldu. Ör-

ne¤in Baflkan Bush'u Massachusetts Avenue'da bir camide, bir

grup Müslümanla birlikte, Amerikal› Müslümanlara hitap eder-

ken görmek çok önemli bir geliflme idi.32

11 Eylül sonras›nda ‹slam'a duyulan ilginin artmas› Amerikan ba-

s›n›n›n da dikkatini çekmifl ve pek çok gazete ve televizyon haberinde

bu konu ifllenmiflti. Konuyu ele alanlardan birisi de The Los Angeles Ti-

mes idi. 'Expressions of Support Surprising Muslims' (Destek ‹fadeleri

Müslümanlar› fiafl›rt›yor) bafll›¤›n› tafl›yan haberde, 11 Eylül'ün en

umulmad›k etkilerinden birisinin Amerikal›lar›n ‹slam'› araflt›r›p ince-

lemeye bafllamalar› oldu¤u belirtiliyor ve hatta bu ilginin Müslüman-

lar› bile flafl›rtacak kadar yo¤un oldu¤u anlat›l›yordu:

Pek çok Amerikal›, belki de hayatlar›nda ilk defa, dünyan›n en eski

medeniyetlerinden ve en büyük dinlerinden biri olan ‹slam'› araflt›r›-

yor. Kitap evlerinin Kuran stoklar› tükendi. Üniversitelerde Ortado¤u

ve ‹slam'› ele alan derslerin kapasitesi tamamen doldu. Ortado¤u uz-

manlar› sürekli televizyon programlar›na davet ediliyorlar ve sokak-

larda y›ld›z gibi karfl›lan›yorlar. Ve pek çok Ortado¤ulu, Müslüman

olsun ya da olmas›n, komflular, mesai arkadafllar› ve yabanc›lar tara-

f›ndan sürekli soru ya¤muruna tutuluyorlar. Güney Kaliforniya ‹slam

Merkezi yöneticisi Mahmoud Abdel-Baset çok yo¤un ilgi gördükleri-

ni söylüyor. Sald›r›lardan beri Los Angeles'da bulunan Merkez, ziya-

retçi ak›n›na u¤ram›fl. Ziyaretçiler aras›nda, Vali Gray Davis, Los An-

geles Bölge fierifi Lee Baca ve Los Angeles Belediye Baflkan› James K.

Hahn da var. Ortado¤u üzerine uzmanlaflan Profesör Richard Hrair

Dekmejian ise ‹slam hakk›nda bilgi edinmek için duyulan bu arzu-

nun Amerikan halk›n›n eksik dini bilgisinden ve 11 Eylül'ün olufltur-

du¤u etkiden kaynakland›¤›n› söylüyor.33
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Amerika'da Cuma namazlar›nda pek çok

cami dolup taflmakta, namaz k›lan Müslü-

manlar sokaklar› doldurmaktad›r. 

'‹slam-Dünyan›n En H›zl› Büyüyen Dini' adl› internet sitesinde, Hillary Clinton'›n söz-

lerinden USA Today gazetesinde yer alan bir habere kadar ‹slam'›n yükselifli ile ilgili

çeflitli kaynaklar bulunmaktad›r.  

10.07.2001, Türkiye

09.05.2001, Milli Gazete
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04.11.2002, Milli Gazete

Chicago Tribune gazetesi ise ‹slam'›n yükseliflini, 'Aray›fl ‹çindeki Amerikal›lar

‹slam'›n Ö¤retilerine Sar›l›yor' bafll›kl› haberinde ele alm›flt›r. 

Amerikan bas›n›nda s›k s›k yer

alan haberlerden birisi de son-

radan Müslüman olmufl kiflilerin

hikayeleridir. ABC televizyonun-

da yer alan 'Mekke'de Bir Ameri-

kal›' bafll›kl› haberde, annesi H›-

ristiyan ve babas› Yahudi olan

Micheal Wolfe'un Hac yolculu¤u

konu edilmektedir. 

28.10.2001, Milli Gazete
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11 Eylül'le birlikte ‹slami-

yet'e duyulan ilginin artma-

s›, Müslümanlar›n ‹slam'›

anlatmak için her zaman-

kinden daha çok faaliyet

göstermelerini gerektirdi.

Newsday gazetesinde yer

alan haberde Long Is-

land'da bulunan caminin

‹slam'› ö¤renmek için ge-

lenlerle dolup taflt›¤› anla-

t›lmaktad›r.  

ABC televizyonunun inter-

net sitesinde verilen ha-

berde ise, New York sokak-

lar›nda namaz k›lan Müslü-

manlar görülmektedir. 

Amerika'da ‹slamiyet'in en çok ko-

nufluldu¤u yerlerden birisi de üni-

versitelerdir. The Christian Science

Monitor gazetesindeki bu haberde,

Amerika'n›n en ünlü üniversitelerin-

den biri olan MIT Üniversitesi'nde

yap›lan bir toplant› görülmektedir. 
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Bugün Amerika'da 11 Eylül'le birlikte yo¤unlaflan ilgi, geniflleye-

rek devam etmektedir. ‹lerleyen sayfalarda ‹slam'›n Amerika'daki yük-

selifline birlikte tan›kl›k edece¤iz. Tüm bunlar› incelerken mutlaka ak›l-

da tutulmas› gereken temel bir gerçe¤i ise tekrar hat›rlatal›m: Hak di-

nin insanlar aras›nda yay›lacak olmas› Allah'›n iman edenlere bir müj-

desi ve vaadidir. Yaflad›¤›m›z olaylar›n da bize gösterdi¤i gibi, Allah'›n

izni ile, bu vaadin gerçekleflmesi çok yak›nd›r. Bu nedenle içinde yafla-

d›¤›m›z dönem son derece önemli ve insanl›¤›n büyük de¤iflimlere ta-

n›kl›k edece¤i bir dönemdir. ‹man edenlere düflen sorumluluk, bu dö-

nemin de¤erini bilmek ve insanlar›n hak dine yönelmeye bafllad›¤› bu

günlerde, onlara ‹slam hakk›nda en do¤ru ve en güzel bilgiyi sunmak,

aray›fllar›na en tatmin edici flekilde cevap vermek ve ‹slam'› en güzel

biçimde temsil etmek için gayret etmektir. Afla¤›daki ayette de belirtil-

di¤i gibi bu, Allah'›n müminlere emretti¤i önemli bir yükümlülüktür:

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

zel bir biçimde mücadele et. fiüphesiz senin Rabbin yolundan sa-

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

Amerika'daki Müslümanlar

Yap›lan araflt›rmalar bugün Amerika'da ortalama 6-7 milyon

Müslüman bulundu¤unu göstermektedir. Bu da Müslümanlar›n say›-

s›n›n baz› H›ristiyan mezheplerinin takipçilerinin say›s›ndan daha

fazla, Yahudilerin say›s› ile de eflit oldu¤unu göstermektedir. 2000 y›l›

içerisinde Amerika'n›n önde gelen üniversiteleri ve ‹slami kurulufllar›

taraf›ndan yap›lan bir araflt›rma ise Müslümanlar›n say›s›n›n h›zla art-

t›¤›n› ve ‹slam'›n Amerika'da gün geçtikçe güçlendi¤ini ortaya koy-

maktad›r. 

Mosque Study Project (Cami Araflt›rma Projesi) ad› alt›nda yap›lan

bu araflt›rman›n ana temas›n› Amerika'daki camiler oluflturmaktad›r.
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Çünkü camiler Amerika'daki Müslüman toplulukla ilgili yap›lacak is-

tastistiki çal›flmalarda oldukça önemli bir yer tutmaktad›r. Amerika'da

camiler yaln›zca bir ibadethane de¤il, ayn› zamanda Müslümanlar›n

bir araya geldikleri, sohbet ettikleri, ‹slam'› yaymak için kültürel faali-

yetler yürüttükleri mekanlard›r. Her cami mutlaka ‹slam'› tan›tmak ve

yaymak için bas›nla iliflki kurmak, bölgesindeki siyasetçilerle görüfl-

mek ve okullar› ziyaret etmek gibi faaliyetlerde bulunmaktad›r. Bu ne-

denle de camiler üzerine yap›lan bir çal›flma Amerika'daki Müslüman-

lar›n durumu ile ilgili ayd›nlat›c› ve do¤ru bilgi edinmenin önemli

araçlar›ndan birisidir. 

Bu araflt›rmaya göre, Amerika genelinde 1209 cami bulunmakta-

d›r ve bu camilerin büyük bir ço¤unlu¤u son zamanlarda infla edilmifl-

tir. Amerika'daki mevcut camilerin %30'unun inflaat› 90'l› y›llarda bafl-

lam›flt›r, %32'si ise 80'li y›llarda infla edilmifltir. Ayr› bir istatistik ver-

mek gerekirse, 1994 y›l›nda Amerika'daki toplam cami say›s› 962'dir,

2000 y›l›na gelindi¤inde bu rakamda %25'lik bir art›fl olmufltur. 

Bu veriler Müslümanlar›n say›s›ndaki art›fl ile do¤al bir paralellik

göstermektedir. Örne¤in 1994 y›l›nda yap›lan tespitlere göre ibadet

için camilere gelen Müslüman say›s› 500 bin iken, bu rakam 2000 y›l›n-

da iki milyona yükselmifltir. Bu da %300 oran›nda bir art›fl anlam›na

gelmektedir. Üstelik bu rakam›n önemli bir k›sm›n› sonradan ‹slam'›

kabul edenler oluflturmaktad›r. Yine ayn› araflt›rma camilere gelenle-

rin ortalama %30'unun sonradan ‹slam'› seçenler oldu¤unu göster-

mektedir. Bu verilere göre Amerika'da y›lda ortalama 20 bin kifli ‹s-

lam'› kabul etmektedir.34

Yukar›da verilen bu rakamlar 11 Eylül sald›r›lar›ndan önce aç›k-

lanan bir araflt›rman›n sonucudur ve bu araflt›rma 2000 y›l› verilerine

dayanmaktad›r. 2001 y›l›nda özellikle de Eylül ay› sonras›nda ise bu

rakamlar katlanarak artm›flt›r. 

61

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)



Amerika'da ‹slam'›n h›zl› yükseliflinin önemli göstergelerinden birisi de say›s›

gün geçtikçe artan, ‹slami e¤itim veren okullard›r. The New York Times'›n

New York'taki ‹slami okullar ile ilgili haz›rlad›¤› bu haberde, Müslümanlar›n bu

okullara gösterdikleri yo¤un ilgi ele al›nmaktad›r.

Amerika'n›n pek çok

eyaletinde oldu¤u gibi

San Diego'da da Müs-

lümanlar 11 Eylül son-

ras›nda adeta soru

ya¤muruna tutulmufl-

lar ve böylece ‹slam'›

daha çok anlatma im-

kan› bulmufllard›r.

'Müslümanlar Daha

Çok Dinlerini Anlata-

rak Kültür Köprüleri

Kuruyorlar' bafll›kl›

haberde de bu konu

yer almaktad›r.

‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹
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Worldnet Daily internet haber sitesinde

yer alan haberde ise, 11 Eylül sald›r›lar›

sonras›nda ö¤rencilerin ‹slam'› daha iyi

tan›malar› için okullara özel e¤itim

programlar› eklendi¤i bildirilmektedir.

Program ö¤rencilerin Kuran'dan ayetler

ezberlemelerini ve ‹slam tarihi çal›flma-

lar›n› gerektirmektedir.  

Yukar›daki The New York

Times gazetesinin 'Rama-

zan New York'taki Okullara

Girdi' bafll›kl› haberinde,

New York bölgesindeki

okullarda Müslüman ö¤-

renciler için Ramazan ay›n-

da yap›lan özel düzenleme-

lere yer verilmektedir. 

The Oregonian'da yer

alan '‹slam'› ve Gelenek-

lerini Keflfetmek' bafll›kl›

haberde Amerikan Müs-

lümanlar› ve ‹slam hak-

k›nda genel bilgiler ve-

rilmektedir. 
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Yukar›daki grafik Amerika'daki camilerin yükselifl oranlar›n› göstermektedir. Afla¤›da

ise farkl› eyaletlerdeki camilerin resimleri görülmektedir. 
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Yukar›daki Associated Press haber ajans› kaynakl› 4 A¤ustos 2001 tarihli haberde,

pek çok Amerikan camisine geçmifle oranla daha büyük bir kat›l›m oldu¤u aktar›l-

maktad›r. 'Büyüyen ‹slam' bafll›¤› ile verilen habere göre, Shaw Üniversitesi ö¤retim

görevlisi Ihsan Bagby'nin liderli¤inde yürütülen bir araflt›rma, Amerikan Müslüman-

lar›n›n eskiye k›yasla daha çok bilinçlendiklerini de ortaya koymufltur. 

1 Ekim 2001 tarihli Newsweek

dergisinde yer alan bu tabloya

göre, 1994 y›l›nda toplam cami

say›s› 962, cami bafl›na düflen

kifli say›s› 485, camilere gelen

Müslüman say›s› toplam 500 bin

iken 2000 y›l›nda cami say›s›

1.209, cami bafl›na düflen kifli

say›s› 1.625 ve camilere gelen

toplam Müslüman say›s› ise 2

milyon olmufltur. 
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Bu grafikte Ame-

rikan Müslüman-

lar›n›n etnik da¤›-

l›mlar› görülmek-

tedir. Buna göre

Asya kökenliler

Amerikan Müslü-

man nüfusunun

büyük ço¤unlu-

¤unu oluflturmak-

tad›r.

Yandaki grafik ise,

Amerikan Müslü-

manlar›n›n camilere

kat›l›m oranlar›nda-

ki art›fl› göstermek-

tedir. Camilere ge-

len Müslümanlar›n

say›s›nda %77'lik

bir art›fl olmufltur. 

Amerikan yönetimi

taraf›ndan haz›rla-

nan demografik ve-

rilere göre,

1994'de cami

say›s›n›n art›fl

h›z› %25 iken,

1980'de bu ra-

kam %62'ye

yükselmifltir.

Camiye gelenle-

rin %30'u ise

sonradan Müs-

lüman olan kifli-

lerdir. 
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‹slam'›n Amerika'daki bu h›zl› yükselifli, Amerikan ordusunun in-

ternet sitesinde yay›nlanan 'Islam is Growing in America' (‹slam Ame-

rika'da Büyüyor) bafll›kl› haberde de flu flekilde yer alm›flt›r:

Müslümanlar, ‹slam dinine inanan insanlar, Birleflik Devletler'de her

yerde karfl›n›za ç›kabilir. Sizin doktorunuz veya taksi flöförünüz ola-

bilirler. Restoranlarda size yemek sunabilir veya hukuk dan›flman›-

n›z olabilirler. Ve gittikçe artarak, sizinle ayn› makamda, ayn› pozis-

yonda ve hatta ayn› savafl uça¤›nda olabilirler. Amerika Birleflik Dev-

letleri'nde ‹slam en h›zl› yükselen dindir.35

The New York Times gazetesinde yay›nlanan 'Islam Attracts Con-

verts by the Thousands' (Binlerce Kifli ‹slam'a Dönüyor) bafll›kl› haber-

de ise, sonradan Müslüman olan kiflilerle yap›lan röportajlara yer ve-

rilmifl ve ‹slam'›n Amerika'da h›zla yükselmesi flu flekilde de¤erlendi-

rilmifltir: 

6 milyon takipçisi ile ‹slam, Birleflik Devletler'de göçlerin, yüksek do-

¤um oranlar›n›n ve ‹slam'› seçenlerin say›s›n›n artmas› sayesinde en

h›zl› yükselen din olarak adland›r›l›yor. Konunun uzmanlar› taraf›n-

dan y›lda yaklafl›k 25 bin kiflinin ‹slam'a döndü¤ü tahmini yap›lmak-

ta. Baz› uzmanlar ise bu say›n›n 11 Eylül olaylar› sonras›nda dört kat

daha artt›¤›n› belirtiyorlar.36

Ünlü ABC News haber kanal›nda verilen, 'Islam: Rising Tide in

America' (‹slam: Amerika'da Yükselen Ak›m) bafll›kl› haberde ise sos-

yologlar›n, 15 y›l içerisinde ABD'deki Müslümanlar›n say›s›n›n Yahu-

dilerin say›s›n› geçece¤i yönündeki tahmini aktar›lm›flt›r.37

‹slam'›n gün geçtikçe güçlenmesi Amerika'da yaflayan Müslü-

manlar›n zaman içinde daha iyi imkanlara sahip olmalar›n› da sa¤la-

d›. Bu büyüme ve geliflmenin en dikkat çekti¤i yerlerden birisi ise Mic-

higan Eyaleti'nin Dearborn flehri idi. The Detroit News gazetesi özellik-

le Dearborn'daki ‹slami geliflimi konu ald›¤› haberinde, flehirde say›s›

gittikçe artan camilere de¤inmiflti. Ancak habere göre burada ‹slam'›n
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The Florida Times '‹nanc› ‹s-

lam'da Buluyorlar' bafll›kl›

haberinde, sonradan Müslü-

man olan kiflilerin düflünce-

lerine ve fikirlerine yer ver-

mektedir. The Seattle Times

gazetesindeki 'Cami ‹nanan-

larla Dolup Tafl›yor' bafll›kl›

haberde ise, Seattle'da Müs-

lümanlar›n art›k camiye s›¤-

mad›klar› belirtilmifltir. 

(Altta) Amerikan

Savunma Bakan-

l›¤›n›n internet si-

tesinde yer alan

'‹slam Amerika'da

Yükseliyor' habe-

rinde Müslüman-

lar›n Amerikan

toplum hayat›nda

giderek artan et-

kisi anlat›lmakta

ve ‹slam'›n temel

de¤erleri tan›t›l-

maktad›r. 
04.08.2001,

The Seattle Times
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güçleniyor olmas›n›n tek iflareti camilerin artmas› de¤ildi. Restoran-

larda, al›fl verifl merkezlerinde ve hastanelerde de Müslümanlar›n sa-

y›s›n›n artmas›n›n etkileri görülüyordu. ‹lk defa Michigan'da bir

McDonalds restoran›nda ‹slami kurallara göre kesilmifl etten yap›lan

yiyecekler sat›lmaya bafllam›flt›. Dearborn'un önemli süpermarketleri

de helal et sat›fl›n› bafllatm›fl, Oakwood Hastanesi ise Müslüman has-

talar› için özel yemek servisleri ayarlam›flt›. Ayr›ca Ramazan ay› bo-

yunca hastanedeki kafeteryan›n hizmet saatleri de Müslümanlara uy-

gun olacak flekilde düzenlenmiflti.38

T›pk› Dearborn gibi Chicago da Müslümanlar›n h›zla güçlendik-

leri bölgelerden birisidir. Üstelik Chicago'daki Müslüman toplumu

e¤itim ve refah seviyesinin yüksekli¤i ile de dikkat çekmektedir. 90'l›

y›llarda yap›lan bir araflt›rma, Müslüman toplumun %16's›n›n t›p dok-

toru, %33'ünün mühendis, %44'ünün doktora mezunu, %84'ünün en

az üniversite ve sadece %2'sinin lise alt› okullardan mezun oldu¤unu

göstermifltir. Ayr›ca Müslümanlar›n Chicago'ya çeflitli katk›lar› da bu-

lunmaktad›r. Chicago'nun en ünlü iki gökdeleninin (John Hancock

Center ve Sears Towers) mimar› Fazlur Rahman isimli bir Müslüman-

d›r. Hemen her hastanede Müslüman bir doktor bulunmaktad›r. Ayn›

flekilde mühendislik ve elektronik üzerine ifl yapan firmalar›n bünye-

sinde de en az bir Müslüman çal›flmaktad›r.39
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John Hancock Cen-

ter ve Sears Towers

isimli ünlü gökde-

lenler Müslümanla-

r›n Chicago'daki et-

kinli¤ini gösteren

önemli unsurlardan-

d›r. Her iki bina da

Müslüman bir mi-

mar taraf›ndan infla

edilmifltir. 
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Amerikan Devlet Adamlar› ve 
Siyasetçilerinin ‹slam'a Olan ‹lgisi

Amerikan halk›n›n ‹slam'a duydu¤u ilgi, yöneticilerinin ilgisi ile

do¤ru orant›l›d›r. Ço¤u zaman devlet adamlar›n›n ve siyasetçilerin ‹s-

lam'› öven, ‹slam hakk›nda do¤ru bilgi edinmeyi teflvik eden demeç-

leri halk›n da ‹slam'a yöneliflinde olumlu bir etki yapmaktad›r. 

Amerika uluslararas› iliflkileri gere¤i s›k s›k Müslüman ülkelerle

yak›n iliflkiler içerisine girmektedir. Kimi zaman da çeflitli Müslüman

ülkelerle aras›nda anlaflmazl›klar yaflamaktad›r. Bu nedenle ‹slam ve

Müslümanlar hakk›nda çeflitli bilgiler Amerikan kamuoyunda zaman

zaman tart›fl›lagelmifltir. Ancak 11 Eylül, bu anlamda Amerikan tari-

hinde bir dönüm noktas› olarak kabul edilebilir. Bu trajik olayla birlik-

te ‹slam, Amerika'da hiçbir dönemde olmad›¤› kadar çok tart›fl›lm›fl,

konuflulmufl ve incelenmifltir. Bunda olay›n büyüklü¤ü kadar, Müslü-

manlar›n zaman içerisinde Amerika'da kazand›klar› gücün de pay›

bulunmaktad›r. 

Amerika'da yaflayan Müslümanlar ilk defa 1990'l› y›llar›n bafl›nda

George Bush'un iktidar› döneminde Amerikan siyasetinde önem ka-

zanmaya bafllam›flt›r. George Bush'u takiben Baflkan seçilen Bill Clin-

ton'›n döneminde ise ilk defa Beyaz Saray ile Amerikan Müslüman

toplumu aras›nda do¤rudan bir iliflki kurulmufltur. George W. Bush

yönetimi ise, flu ana kadarki yönetimler aras›nda Amerikan Müslü-

manlar› ile en yak›n iliflki içinde olan›d›r. Ünlü Ortado¤u uzman› Da-

niel Pipes, bu durumu flöyle dile getirmektedir:

11 Eylül'den beri Baflkan ve ekibi son yaflanan trajedide ‹slam'›n pa-

y›n›n olup olmad›¤›n› kamuoyuna anlatmaya kendilerini adad›lar.

fiimdi ‹slam, Amerikan devlet adamlar›n›n, siyasetçilerinin ve diplo-

matlar›n›n hakk›nda en çok konufltuklar› kavram oldu.40

Daniel Pipes'a göre her ne kadar flu anki gündem yeni de olsa,
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Amerikan yönetiminin ‹slam'a ilgisi yeni de¤ildir. Bugün yap›lan aç›k-

lamalar ve üzerinde durulan noktalar, geçti¤imiz on y›l içerisinde be-

lirlenmifl bir siyasetin ürünüdür. Ve bu siyasetin dört temel noktas›

vard›r: "Medeniyetler çat›flmas› diye bir fley yoktur. Terör ‹slami de-

¤ildir. ‹slam, Amerikan de¤erleri ve yaflam stili ile çeliflmez. Ameri-

kal›lar ‹slam'› sevmeyi ö¤renmelidir."41

Pipes'›n özetledi¤i bu yaklafl›m, Beyaz Saray'›n ‹slam'a bak›fl aç›-

s›n› göstermesi aç›s›ndan çok önemlidir. Görüldü¤ü gibi bu siyaset ‹s-

lam'a karfl› olumsuz bir bak›fl aç›s› içermedi¤i gibi, Amerikan halk› ile

‹slam'› daha da birbirine yak›nlaflt›racak bir çizgidedir. Bu, dünya ta-

rihinde önemli de¤iflimlere neden olabilecek, toplumlar›n yap›s›n› ve

toplumlar aras› iliflkileri temelden de¤ifltirebilecek bir yaklafl›md›r. 

Amerikan Yönetimi: "‹slam'da Terör Yoktur"

Baz› yorumcular Amerika'n›n bu politikas›n›n birtak›m örtülü

amaçlar içerdi¤ini ve yaln›zca ‹slam dünyas›n› kendi taraf›na çekebil-

mek için göstermelik bir uygulama oldu¤unu öne süreceklerdir. Elbet-

te bu bak›fl aç›s›n›n da do¤ruluk pay› olabilir, Amerika elbette kendi

ulusal ç›karlar› için böyle bir siyaseti tercih etmektedir. Ama aç›k bir

gerçek daha vard›r; gerekçesi her ne olursa olsun, bu politika ‹slam'›n

daha çok kifli taraf›ndan ö¤renilmesinde ve Bat› dünyas›nda ‹slam hak-

k›nda oluflmufl yanl›fl kanaatin ortadan kald›r›lmas›nda önemli bir araç

olacakt›r. Nitekim bunun iflaretleri flimdiden görülmeye bafllanm›flt›r. 

Herfleyden önce Samuel Huntington'›n 1993 y›l›nda ortaya att›¤›,

Bat› ve ‹slam dünyas› aras›nda bir çat›flmay› öngören 'medeniyetler ça-

t›flmas›' sav› Amerikan yönetimi taraf›ndan hiçbir zaman kabul gör-

memifltir. Bu önemli bir aflamad›r. Huntington'›n iddias›na en bafltan

set çeken Beyaz Saray, sonradan baz› Müslümanlarla kendisini karfl›

karfl›ya getiren pek çok olayda, tepkisinin hiçbir zaman ‹slam dünya-
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s›na veya ‹slami de¤erlere yönelik olmad›¤›n› da önemle vurgulam›fl-

t›r. 

Kendini Müslüman olarak isimlendiren, ancak ‹slam ahlak› ile

hiçbir alakas› olmayan baz› çevrelerin sald›rgan tutumlar› karfl›s›nda

Amerika asla ‹slam'› hedef almam›fl, tam tersine ‹slam'da asla terörün

yerinin olmad›¤›n›n alt›n› çizmifltir. Bu, Clinton ve Bush dönemlerin-

de ayn› flekilde devam etmifltir. Örne¤in Clinton 1994 y›l›nda yapt›¤›

Endonezya gezisinde, ‹slam ile terörün asla birbirleri ile ba¤daflt›r›l-

mamas› gerekti¤ini flöyle aç›klam›flt›r:

Ortado¤u kaynakl› terör örgütleri ile sorunlar›m›z oldu¤u aç›k. An-

cak bu kesinlikle ‹slam'la ba¤lant›l›, dinle ba¤lant›l›, kültürle ba¤lan-

t›l› bir fley de¤il.42
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1999 y›l›nda Bill Clinton taraf›ndan eyaletlerde din

özgürlü¤ü ve hürriyetini garanti alt›na alan çok

önemli bir genelge yay›nland›. Bu genelgeye göre

inanç sahibi herkes, kendi dininin gereklerini di-

ledi¤i gibi yaflayabilme, kutsal kitab›n› ya-

n›nda tafl›yabilme, ifl yerine götürebil-

me, dinlenme vakitlerinde kutsal ki-

tab›n› okuyabilme hakk›na sa-

hipti. Dindar insanlar›n her-

hangi bir bask› ve zorlama

ile karfl› karfl›ya kalmama-

s› için ifl yeri sahiplerine

de talimatlar verilmiflti. Yine

bu genelgeye göre herkes kendi fikrini, dinini ve

inanc›n› diledi¤i gibi anlatma ve di¤erlerine tan›t-

ma hakk›na sahipti, bunu yaparken de hiçbir en-

gelleme ile karfl›laflmayacakt›. Hatta ibadet saati

geldi¤inde, kifli rahatça hiçbir engele maruz kal-

madan ibadetini yerine getirebilecekti.

Clinton'›n Din Hürriyeti ile
‹lgili Genelgesi
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Clinton döneminde D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan terörle müca-

dele konusunda haz›rlanan bir raporda ise ABD'nin ‹slam ile terörü

birbirinden kesin çizgilerle ay›rd›¤› flu flekilde aktar›lmaktad›r:

Baz› Müslümanlar, Amerika'n›n zaman zaman ‹slam'› terör ile ba¤-

daflt›rd›¤›n› düflünmektedirler. ABD hükümetinin politikas› bu de-

¤ildir. ‹slam ve Bat› aras›nda herhangi bir çat›flma yoktur. Nüfusu-

nun büyük ço¤unlu¤unu Müslümanlar›n oluflturdu¤u baz› ülkelerle

politik görüfl ayr›l›klar›m›z olsa dahi, Amerikal›lar ve Müslümanlar

bar›fl, adalet, ekonomik güvenlik ve iyi yönetim gibi temel konular-

da ortak de¤erlere sahiptirler. Terör, ‹slam da dahil olmak üzere hiç-

bir dine ait de¤ildir. Müslüman olduklar›n› iddia eden birkaç radi-

kalin iflledikleri vahfletten yaln›zca kendileri sorumludur43. 

Ayn› görüfl devlet kademesinde bulunan farkl› isimler taraf›ndan

da çeflitli defalar belirtilmifltir. D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilisi John Beryle

ise Taflkent'te yapt›¤› bir konuflmas›nda Amerikan hükümetinin ‹s-

lam'a bak›fl aç›s›n› flöyle dile getirmifltir: 

Birleflik Devletler terörle mücadele ediyor ve radikalizmi kesinlik-

le reddediyor, ancak biz ‹slam'a derin bir sayg› duyuyoruz. Bu ay-

r›m› özellikle belirtme ihtiyac› hissediyorum, çünkü pek çok insan

her ikisini de ayn› safta de¤erlendirmek gibi bir hataya düflüyor. Ba-

z› kimseler Birleflik Devletler'in ‹slam'a karfl› oldu¤unu ve So¤uk Sa-

vafl›n ard›ndan bir medeniyetler çat›flmas› yaflanaca¤›n› san›yor. Ba-

z›lar› da, buna benim ülkemde yaflayan insanlar da dahil olmak üze-

re, terörün bir flekilde ‹slam'la bir iliflkisi oldu¤unu düflünüyorlar.

Hepsi yan›l›yor. Anlaman›z› istedi¤im ayr›m flu: Birleflik Devletler

teröre baflvuran her gruba karfl›d›r. Ancak Birleflik Devletler hiçbir

dine karfl› de¤ildir. Biz dostlar›m›z› düflmanlar›m›zdan inançlar›na

göre de¤il, icraatlar›na göre ay›r›r›z. Amerikal›lar ‹slam'›n dünya-

n›n en büyük dinlerinden biri oldu¤unun fark›ndalar. ‹slam her k›-

taya yay›lm›fl durumda. Bizler, Bat›l›lar, ‹slam'›n bizim medeniye-

timizi etkileyen ve zenginlefltiren tarihi bir medeniyet oldu¤unun
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bilincindeyiz. ‹slam ‹spanya'n›n fethi ile birlikte bize hem hoflgörü

gelene¤ini ö¤retmifl hem de bilimsel, sanatsal ve kültürel alanda zen-

ginlik katm›flt›r. 

Sözlerine Kuran'dan Bakara Suresi'nin 62. ayetini ve Maide Sure-

si'nin 69. ayetini okuyarak devam eden Beryle, konuflmas›n› flöyle ta-

mamlam›flt›r:

... Gerçek flu ki, iman eden Yahudiler, Sabiiler ve H›ristiyanlardan

Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar, onlar

için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard›r. (Maide Sure-

si, 69). Bunlar hoflgörü sözleri. ‹slam'›n temelinde hoflgörünün oldu-

¤unu gösteren, ‹slam'›n hoflgörü için temel bir araç oldu¤unu anla-

tan ve radikalizmin ‹slam'da hiçbir flekilde yerinin olmad›¤›n› is-

patlayan sözler. Son birkaç on y›lda dünyan›n baflka yerlerinde de

ABD'de oldu¤u kadar çok insan ‹slam'a dönüfl yap›yor mudur me-

rak ediyorum. Birleflik Devletler'de ‹slam gittikçe yay›l›yor, daha

iyi tan›n›yor ve daha etkili hale geliyor. Befl y›ld›r Ramazan Bayra-

m› Beyaz Saray'da da kutlan›yor. Benzer bir gelenek birkaç y›l önce

Pentagon'da da bafllad› ve bu y›l ilk defa Amerikan ordusunda Müs-

lüman din adamlar› görev ald›lar. D›fliflleri Bakan› Madeliene Alb-

right bu y›l ikinci defa Bakanl›kta iftar yeme¤i veriyor. Benzer gelifl-

meler tüm Amerika genelinde yaflan›yor ve Amerikal› Müslümanlar

gün geçtikçe Amerika mozai¤inin önemli ve sayg›de¤er bir parças›

haline geliyorlar. Ve son olarak Kuran'dan bir ayetle konuflmam› ta-

mamlamak istiyorum, Bakara Suresi 256. ayet; 'Dinde zorlama yok-

tur.' 44

Amerikan yönetiminin bu söylemi 11 Eylül olaylar› sonras›nda da

de¤iflmemifltir. Sald›r›lardan birkaç gün sonra Washington'daki ‹slam

Merkezini ziyaret eden Baflkan Bush konuflmas› boyunca ‹slam ile te-

rörün bir arada an›lamayaca¤›n›, çünkü ‹slam'›n bar›fl dini oldu¤unu

vurgulam›flt›r:
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Terörün ‹slam'da yeri yoktur. ‹slam böyle bir din de¤ildir. ‹slam ba-

r›fl dinidir. Bu teröristler bar›fl› temsil etmiyorlar. Onlar savafl› ve kö-

tülü¤ü temsil ediyorlar. ‹slam'› düflündü¤ümüz zaman, dünya gene-

linde bir milyar insan›n tabi oldu¤u bir dini düflünüyoruz. Milyon-

larca insan bu din ile huzur ve tatmin buluyor. Ve her ›rktan insan›n

bir arada kardefller olarak yaflamas›n› sa¤l›yor. Amerika'da da vatan-

dafllar›m›z aras›nda milyonlarca Müslüman var ve onlar›n bu ülkeye

büyük katk›lar› oluyor. Bu ülkede Müslüman doktorlar, avukatlar,

hukuk profesörleri, ordu mensuplar›, yat›r›mc›lar, dükkan sahipleri,

anneler ve babalar var. Ve onlar sayg› görmeyi hak ediyorlar. 45

Bu ve benzeri sözler 11 Eylül'den beri üst düzey yetkililer taraf›n-

dan defalarca tekrar edildi. Örne¤in Beyaz Saray Bas›n Sözcüsü, Ari

Fleischer kendisine yöneltilen,

bu sald›r›lar›n ‹slam ve H›ris-

tiyanl›k aras›nda bir medeni-

yet çat›flmas›na neden olup ol-

mayaca¤› yönündeki soruya

flöyle cevap vermekteydi: "Bu

sald›r›n›n ‹slam'la hiçbir ilgisi

yoktur. Bu sald›r› ‹slam'›n

yanl›fl yorumlanmas›d›r."46
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14.09.2001, Zaman

11 Eylül'den sonra baz› çevrelerin ‹s-

lam ile terörü ba¤daflt›rmaya yönelik

çabalar›, Amerikan yönetimi taraf›n-

dan kesinlikle reddedilmifltir. Baflkan

Bush yapt›¤› çeflitli aç›klamalarda te-

rörün ‹slam'da yeri olmad›¤›n› vur-

gulam›fl ve sald›r›dan Müslümanlar›

sorumlu tutman›n mant›k d›fl› oldu-

¤unu belirtmifltir. 
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18.09.2001, Zaman

27.09.2001, Zaman

24.10.2001,

Yeni fiafak

28.07.2001,

Türkiye

Bas›nda Baflkan

Bush'un ‹slam'›

ve Müslümanlar›

öven pek çok ifa-

desi yer ald›. 
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Amerikan Devlet Adamlar› ‹slam'› Övüyor

Amerikan devlet adamlar›n›n ‹slam ile terör aras›nda herhangi

bir ba¤ olmad›¤›n›n fark›nda olmalar›, ‹slam'›n nas›l bir din oldu¤unu

tan›malar›n›n bir sonucudur. Bu kifliler ‹slam'› tan›d›kça do¤al olarak

‹slam'a hayranl›k duymakta ve bu duygular›n› konuflmalar›nda s›k s›k

dile getirmektedirler. Bu, özellikle son üç yönetim döneminde dikkat

çekici bir hal alm›flt›r. Böylece So¤uk Savafl sonras›nda birtak›m teoris-

yenler taraf›ndan ortaya at›lan, 'ABD'nin yeni hedefi ‹slam olacak' id-

dias› da geçersiz hale gelmifltir. 

Ancak burada önemle vurgulanmas› gereken bir nokta vard›r:

ABD'nin ulusal ç›karlar› do¤rultusunda, Müslüman dünyas›na yöne-

lik ald›¤› baz› siyasi kararlar, uluslararas› politika ve stratejiler ›fl›¤›n-

da incelenmeli, bu kararlar ile Amerikan yöneticilerinin ve halk›n›n ‹s-

lam'a duyduklar› ilgi kar›flt›r›lmamal›d›r. Konunun bu kitapta ele al›-

nan yönü, Amerikan devlet adamlar›n›n ve halk›n›n son y›llarda ‹s-

lam'a yak›nlaflmalar›, ‹slam'›n Amerika'da sürekli gündemde olan bir

konu haline gelmesi ve bunlar›n bir sonucu olarak Amerika'da ‹s-

lam'›n h›zla yükseliyor olmas›d›r. Kuflkusuz bu, çok ola¤anüstü ve ta-

rihi bir geliflmedir. Ve bu aç›dan düflünüldü¤ünde bütün Müslüman-

lar›n flevkini, neflesini ve heyecan›n› art›racak bir durumdur. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi Amerikal› Müslümanlarla yöne-

tim aras›ndaki yak›nlaflma, 90'l› y›llarda bafllam›fl ve Clinton dönemin-

de yo¤unluk kazanm›flt›r. Konuflmalar›nda ‹slam'› ve Kuran ahlak›n›

övmeye bafllayan Clinton, ‹slami bayramlarda Beyaz Saray'da verdi¤i

davetlerle de bir ilke imza atm›flt›r. Amerikan üst yönetiminin Müslü-

manlar için iftar yeme¤i davetleri düzenlemesi de ilk defa Clinton dö-

neminde gerçekleflmifl ve daha sonra bir gelenek halini alm›flt›r. Clin-

ton'›n ‹slam ahlak›ndan bahsederken önemle üzerinde durdu¤u konu-

lardan birisi, ‹slam'›n ahlaki de¤erlerinin Bat›n›n ahlaki de¤erleri ile
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örtüflmesidir. "Aileye, topluma, inanca ve iyili¤e olan ba¤l›l›k gibi (‹s-

lami) de¤erler Bat›n›n idealleri ile uyum içerisindedir"47 sözleri ile bu

konudaki düflüncelerini aktaran Clinton, bir baflka konuflmas›nda ise

flunlar› dile getirmektedir: 

Amerika'da ‹slam'› memnuniyetle karfl›l›yoruz. ‹nsanlara aile kavra-

m›na de¤er vermeyi, merhametli olmay› ve kiflinin kendisini kontrol

alt›nda tutmas›n› ö¤reten de¤erleri ile ‹slam ülkemizi zenginlefltir-

mektedir.48

Bir baflka konuflmas›nda ise Clinton Amerika için ‹slam'›n son de-

rece de¤erli oldu¤unu flu sözlerle anlatmaktad›r:

Amerika, aileye ba¤l›l›k, ihtiyaç içinde olanlara merhamet edilmesi,

farkl›l›klara sayg› gösterilmesi gibi ‹slami de¤erler ile daha da güçle-

niyor.49

Beyaz Saray'da Müslümanlar› kabul etme gelene¤ini bafllatan

Hillary Clinton ise, Müslümanlara verdi¤i bir bayram daveti esnas›n-

da, ‹slam'›n hayranl›k duydu¤u yönlerini flu flekilde belirtmekteydi:

Aile ve toplum sevgisi, karfl›l›kl› sayg›, e¤itime de¤er verilmesi ve

hepsinden önemlisi bar›fl içinde

yaflamak için gösterilen gayret...

Bu de¤erler hem bireyler olarak

bizleri hem de millet olarak Bir-

leflik Devletleri güçlendiren de-

¤erlerdir.50

Dönemin D›fliflleri Bakan› Ma-

deleine Albright ise, State Magazine

dergisinde yay›nlanan 'Learning Mo-

re About Islam' (‹slam Hakk›nda Da-

ha Çok Ö¤renmek) bafll›kl› yaz›s›nda

çok önemli bir noktaya iflaret etmifl

ve Amerikan halk›n›n ‹slam'› ö¤ren-
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ABD D›fliflleri eski Bakan›

Madeleine Albright
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Amerikan yönetiminin son

y›llarda ‹slam'a olumlu yak-

laflmaya bafllamas›n›n önem-

li göstergelerinden birisi de

Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›

taraf›ndan haz›rlanan inter-

net sitesidir. Bu sitede Ame-

rikan Müslümanlar› ile ilgili

bilgilerin yan› s›ra, ‹slam ile

igili detayl› bilgi edinmek is-

teyenlerin baflvurabilece¤i

kaynaklara da yer verilmek-

tedir. 

26.01.2001, Türkiye

New York es-

ki Belediye

Baflkan› Gi-

uliani '‹slam

çok güzel bir

din' sözleri ile

‹slam ile ilgili

düflüncelerini

dile getirmektedir.  

01.12.2001, Türkiye

8-14.10.2001, Zaman ABD
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mesi gerekti¤ini bildir-

mifltir.51 Albright'›n konu-

ya verdi¤i önem, bakan-

l›k yetkililerinin bu konu-

da özel çal›flmalar yap-

malar›n› sa¤lam›flt›r. Ba-

kanl›k taraf›ndan haz›rla-

nan bir raporda halk›n ‹s-

lam hakk›nda bilinçlendi-

rilmesinde hangi araçla-

r›n kullan›laca¤› ise flu fle-

kilde aktar›lm›flt›r: "...

E¤itim, bireyden bireye

bilgi al›flverifli, kitle iletiflim araçlar›n›n bu konuda bilgilendirici haberler

yay›nlamas› ve film endüstrisinin de tabloyu do¤ru olarak halka aktar-

mas›."52

Amerikan yönetiminin halka ‹slam'›n do¤ru ö¤retilmesi gerekti¤i

yönündeki tespiti son derece önemlidir. Kitab›n ilerleyen sayfalar›nda

da görece¤iniz gibi, özellikle 11 Eylül'den sonra buna h›z verilmifl, ga-

zeteler, televizyonlar ve di¤er kitle iletiflim araçlar›nda ‹slam'› tan›tan

haberler, programlar ve araflt›rmalar yer alm›flt›r. 

Baflkan Bush'un Müslümanlarla yak›nlaflmas› ise seçim kampan-

yas› döneminde bafllam›flt›r. Kendisinin de dindar oldu¤u bilinen Ge-

orge Bush, kampanyas› boyunca Amerikal› Müslümanlar›n büyük k›s-

m›ndan destek alm›flt›r. Bu nedenle Müslüman topluluklar ile hep di-

yalog içinde olmufltur. 11 Eylül sald›r›s› ise, Bush'un Müslümanlara

duydu¤u bu yak›nl›¤› daha s›k vurgulamas›na, vatandafllar›na ‹slam'›

do¤ru alg›lay›p Müslümanlarla iyi iliflkiler kurmalar› için s›k s›k hat›r-

latmalarda bulunmas›na vesile olmufltur. Bush'un ‹slam'› öven konufl-

malar›ndan birisi flöyledir: 
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Amerikan Müslümanlar›n›n liderlerinden ‹mam 

Abdullah, Beyaz Saray'da konuflma yaparken. 
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‹slam Kuran'da bildirildi¤i gibi tek bir Allah'a ibadet etmeyi emre-

den kutsal bir dindir. ‹nsanlara sadakan›n, merhametin ve bar›fl›n

önemini ö¤retir. Say›lar› milyonlar› bulan Müslümanlarla, bugün

Amerika'da ‹slam en h›zl› büyüyen dinlerden birisidir... Kuran'da

flöyle buyrulur: '‹yilik yüzünüzü do¤uya veya bat›ya çevirmeniz

de¤ildir. ‹yilik Allah'a iman etmektir.'53

Amerikan Yönetiminin ‹ftar Davetleri 

Amerikan yönetimi ile Amerikal› Müslümanlar aras›ndaki yak›n-

laflmay› gösteren di¤er önemli geliflmelerden birisi de son y›llarda

Amerikan yönetimi taraf›ndan gelenek haline getirilen iftar davetleri-

dir. Bu davetlerin her biri Müslümanlarla Amerikan yönetimi aras›n-

da önemli bir diyalog f›rsat› olmufltur. Müslümanlar›n Beyaz Saray'da

a¤›rlanmas› gelene¤i ilk olarak Clinton döneminde, Hillary Clinton'›n

öncülü¤ünde, ‹slami bayramlar vesilesi ile bafllam›fl, Müslümanlar

bayram tebri¤i için Beyaz Saray'a kabul edilmifllerdir. 2001 y›l›nda ise

ilk defa Müslümanlar bir Amerikan Baflkan› taraf›ndan organize edi-

len iftar yeme¤i için Beyaz Saray'a konuk edilmifllerdir. 

Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›nda, D›fliflleri Bakan›n›n kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen iftar davetleri ise, daha önce de belirtti¤imiz gibi Made-

leine Albright döneminde bafllat›lm›flt›r. Müslümanlarla Amerikan hal-

k› aras›ndaki iliflkinin gelifltirilmesi üzerinde duran ve bunun için çeflit-

li projelere destek veren Albright, verdi¤i iftar davetlerinin de bu aç›dan

çok önemli oldu¤unu s›k s›k vurgulam›flt›r. 2000 y›l›n›n Ramazan ay›n-

da verdi¤i ikinci iftar davetinde Madeleine Albright bu çal›flmalar›n›

flöyle anlatm›flt›r:

Sizleri D›fliflleri Bakanl›¤›nda a¤›rl›yor olmaktan büyük memnuniyet

duyuyorum. Pek ço¤unuzun da bildi¤i gibi, ilk defa geçti¤imiz y›l

bir iftar yeme¤inde burada biraraya gelmifltik ve umar›m bu y›llarca
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devam eden bir gelenek haline gelir. Ramazan ay› ve oruç, Müslü-

manlara Allah'›n varl›¤›n› ve Muhammed Peygamber (sav)'in me-

saj›n›n gücünü bir kez daha hat›rlat›r... Geçti¤imiz y›ldan sonra D›-

fliflleri Bakanl›¤›n›n 'Amerika'da ‹slam' adl› bir internet sitesini hiz-

mete açt›¤›n› söylemekten gurur duyuyorum. Bu sitenin amac›, ‹s-

lam'›n Amerika'n›n günlük hayat›nda etkili bir pozitif güç haline

geldi¤inin ve Amerikal› Müslümanlar›n güvenlik, ekonomi ve vata-

n›m›z›n özgürlü¤ü gibi konularda gün geçtikçe daha büyük rol oy-

namaya bafllad›klar›n›n halk›m›z taraf›ndan ö¤renilmesini sa¤la-

makt›r... Ayn› flekilde Müslüman topluluklarla bafllatt›¤›m›z bireysel

ve uluslararas› programlar da hayati bir önem tafl›maktad›r. Bu giri-

flimler, seçkin Müslümanlar›n ülkemize gelip fikir al›flverifllerinde

bulunmalar›n› teflvik edecektir... Bu arada genç Amerikal› Müslü-

manlar›n Bakanl›¤›m›z›n çal›flmalar›na kat›l›p, yeteneklerinden biz-

leri de faydaland›rmalar›n› ›srarla teflvik ediyoruz... Bununla birlikte

D›fliflleri Bakanl›¤›nda ve di¤er devlet dairelerinde çal›flanlar›n ‹sla-

mi kurallar› ve gelenekleri ö¤renmeleri için özel e¤itim programlar›

düzenliyoruz. Geçti¤imiz bir iki y›l boyunca, do¤ru cevab› bulabil-

mek için önemli giriflimlerde bulunduk. Bir diyalogu bafllatt›k ve ge-

nifllettik. Ama hala yap›lmas› gereken çok fley var. Amerikal› Müs-

lümanlar›n, Amerikan politikas›n› yönlendirenlerle iliflkiye geç-

meleri hayati önem tafl›yor. Dahas› onlar›n bu politikay› belirle-

yen kifliler haline gelmeleri gerekiyor.54

Görüldü¤ü gibi Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›, Müslüman toplu-

mu ile Amerikan halk› ve yönetimi aras›nda bir nevi köprü vazifesi

görmüfl ve ‹slam'a duyulan ilginin artmas›nda öncü rol oynam›flt›r. Bu

konuflma ‹slam'›n Amerika'da ne derece etkin bir pozisyona geldi¤ini

göstermesi aç›s›ndan da dikkat çekicidir. Bundan on y›l öncesinde

Amerikal› Müslümanlar, kendi içlerine kapal› bir sosyal yaflam sürer-

ken, üstelik günlük hayatlar›nda pek çok zorlukla karfl›lafl›rken, flimdi

art›k Amerika'n›n D›fliflleri Bakan› taraf›ndan Amerikan politikas›n›
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Madeleine Albright dönemi Amerikan D›fliflleri-

nin Müslümanlarla en yak›nlaflt›¤› dönemler-

den birisi oldu. D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan

verilen iftar yemekleri de bu dönemde gelenek-

selleflti. 

Müslümanlar ilk defa Hillary Clinton döneminde Beyaz Saray'a

Ramazan Bayram› kutlamalar› için davet edildiler. Clinton döne-

mi boyunca devam eden bu davetlerin sonuncusuna Bill Clinton

ev sahipli¤i yapt›. 

'‹slam'› Daha Çok Ö¤renmek' bafll›kl› yaz›s›nda eski D›fliflleri Bakan› Madeleine Alb-

right, Amerikal›lar›n gerçek ‹slam'› ö¤renmesinin önemi üzerinde durmufl ve "E¤er

Müslümanlar›n Amerika'y› anlamas›n› istiyorsak, Amerikan halk›n›n ‹slam'› daha iyi

ö¤renmesini sa¤lamal›y›z" demifltir. 
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yönlendiren kifliler olmaya davet edilmektedirler. 

Albright döneminde bafllat›lan iftar davetleri, kendisinden sonra

makam›n› devralan Colin Powell taraf›ndan da devam ettirilmifltir. 29

Kas›m 2001 tarihinde Bakanl›kta verilen iftar yeme¤inde k›sa bir ko-

nuflma yapan Powell, temel olarak flu noktalar üzerinde durmufltur:

Ramazan ay› Müslümanlar›n dua edip oruç tuttuklar› bir ayd›r. Bu

y›l ayn› zamanda tüm Amerikal›lar›n da derin düflüncelere dald›kla-

r› bir dönem oldu. 11 Eylül trajedisinin üzerinden henüz üç aydan k›-

sa bir süre geçti ve hepimiz hayat›m›z› bir kez daha gözden geçiriyor

ve ailemize, toplumumuza ve inançlar›m›za olan ba¤l›l›¤›m›z› bir

kez daha güçlendiriyoruz. Asl›nda bu y›l Ramazan ay›, Müslüman

olmayan pek çok Amerikal›n›n da bu zaman›n hayatlar›ndaki önem-

li bir süreç oldu¤unu fark ettikleri bir dönem oldu. Ancak halen ba-

z› çevrelerin ‹slam'la ilgili ak›llar›nda sorular var ve bu durum Müs-

lüman olanlar›n biz Müslüman olmayanlara pek çok fley anlatabile-

cekleri bir imkan. Umar›m hepiniz ülke çap›nda, Müslüman olma-

yanlara dininizi daha çok anlatmak, sizlerden bir fleyler ö¤renmek

isteyen bizlere yard›mc› olmak için bunu bir f›rsat olarak görürsü-

nüz. Ayn› masada oturdu¤um kiflilerden H›ristiyanlara ve Yahudile-

re nas›l ulaflt›¤›n›z›, onlara hepimizi rahmet sahibi Allah'›n yaratt›¤›-

n› ve birbirimizi sevmemizin Allah'›n bize bir emri oldu¤unu anlat-

t›¤›n›z› gösteren harika an›lar dinledim. Masada ay›r›mc›l›kla ilgili

konufltu¤umuz konulardan çok etkilendim. Bu beni derinden etkile-

di, çünkü ben de bir az›nl›k mensubuyum. Geçmiflimi asla unutma-

yaca¤›m... Ve bu akflam burada konufltu¤umuz konulara her zaman

hassasiyet gösterece¤im.55

Müslümanlara verdi¤i iftar yemekleri ile dikkat çeken bir di¤er

yönetim birimi de Savunma Bakanl›¤›d›r. Savunma Bakanl›¤›nda res-

mi olarak iftar davetleri verilmesi gelene¤i 1998 y›l›nda bafllam›flt›r.

Genellikle Savunma Bakan› yard›mc›s› taraf›ndan düzenlenen bu if-

tarlara, bakanl›kta ve Amerikan ordusunda görev yapan Müslümanlar
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2001'de D›fliflleri Bakanl›¤›

taraf›ndan verilen iftar dave-

ti s›ras›nda, Colin Powell,

"Müslümanlar›n Amerikan

halk›na ‹slam'› ö¤retmeleri

gerekti¤ini" belirtmifl ve bu-

nun için Müslümanlar› des-

tekleyece¤ini bildirmifltir. 

01.12.2001, Zaman

01.12.2001, Yeni Asya

01.12.2001, Ortado¤u
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kat›lmaktad›r. 1999 y›l›nda düzenlenen iftar yeme¤inde dönemin Sa-

vunma Bakan› Yard›mc›s› John Hamre flunlar› söylemiflti: 

Bu gece buraya davet edildi¤im için gurur duyuyorum. Bundan bir

y›l önce, burada Savunma Bakanl›¤›nda bir iftar yeme¤inde daha bi-

raraya gelmifltik. Beni ikinci defa böyle bir organizasyona davet et-

mifl olman›z bana fleref verdi. Size minnettar›m. Geçen y›l da söyle-

di¤im gibi Luther mezhebine ba¤l›y›m ve Müslüman de¤ilim, bu ne-

denle bu gecenin sizin için ne ifade etti¤ini tam anlam› ile kavraya-

m›yor olabilirim. Ancak sizin için ne kadar önemli oldu¤unu anl›yo-

rum, çünkü ben de dindar bir insan›m. Bütün bir gün boyunca

kendinizi Allah'a adaman›z›n ve sürekli Allah'› anman›z›n ne ka-

dar büyük bir his oldu¤unu anl›yorum... Ben anayasam›zdaki de-

¤erlerin tüm dinlerin ortak de¤erlerini savundu¤una inan›r›m. Ana-

yasada geçen hiçbir söz yoktur ki Müslümanlara ters gelsin. Asl›nda

bu ideal (farkl› dinlerden ve mil-

letlerden herkesin ABD'de bir

arada yaflayabilece¤i) Kuran'da

da yeri olan bir fleydir: 'Ey insan-

lar, gerçekten, biz sizi bir erkek

ve bir difliden yaratt›k ve birbi-

rinizle tan›flman›z için sizi

halklar ve kabileler (fleklinde)

k›ld›k. fiüphesiz, Allah kat›nda

sizin en üstün (kerim) olan›n›z,

(›rk ya da soyca de¤il) takvaca

en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz

Allah, bilendir, haber aland›r.'

(Hucurat Suresi, 13)56

Hamre'nin konuflmas›, hem

kendisinin de dindar oldu¤unu vur-

gulamas›, hem Müslümanlara karfl›

Amerikan Savunma Eski Bakan

Yard›mc›s› John Hamre 
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gösterdi¤i yak›nl›k ve sevgi, hem de konuflmas›nda Kuran'dan ayet

kullanmas› aç›s›ndan çok dikkat çekicidir. Savunma Bakanl›¤› taraf›n-

dan verilen iftar davetinin üçüncüsü geçti¤imiz y›l, 30 Kas›m 2001 gü-

nü Savunma Bakan› Yard›mc›s› Paul Wolfowitz'in kat›l›m› ile gerçek-

lefltirilmifltir. Wolfowitz konuflmas›na Endonezya'da büyükelçilik yap-

t›¤› zaman ö¤rendi¤i, "Selamün aleyküm" sözleri ile bafllam›fl ve flun-

lar› dile getirmifltir:

‹nançl› Müslümanlar ibadet etmek ve Allah'a yönelmek için her bira-

raya geldiklerinde, inançlar› bir kez daha pekiflir ve as›rlar boyunca

‹slam'›n insanl›¤a kazand›rd›¤› büyük de¤erleri hat›rlarlar. Hz.

Muhammed oruç tutan bir kifliye yemek yedirenin Allah kat›nda bü-

yük sevap alaca¤›n› söylemifltir. Bugün bu cömertlik duygular› ile

burada topland›¤›m›z için, ald›¤›m›z sevaplar›n zevkini tad›yoruz.

Bu hislerimizi di¤erleri ile paylaflt›¤›m›z için flükrediyoruz.57

Beyaz Saray'da ise ilk olarak  Hillary Clinton 1996 y›l›nda Rama-

zan Bayram› nedeni ile Müslümanlar› konuk etmifl ve her davette Müs-

lümanlara önemli mesajlar vermifltir.

Ramazan ay›n›n Müslümanlar için ne

ifade etti¤ini çal›flanlar›n aras›nda bu-

lunan Huma Abedin isimli Müslüman

bayandan bizzat gözlemleyerek ö¤-

rendi¤ini söyleyen Bayan Clinton,

Müslümanlarla kurulacak diyalo¤a

özel önem verdi¤ini s›k s›k dile getir-

mifltir. Hatta 1999'daki kabul s›ras›nda

bunun için dua etti¤ini de söylemifltir:

Müslümanlar›n s›k s›k etti¤ini ö¤-

rendi¤im flu duay› ben de ediyo-

rum: "Sen bize yol göstermedikçe

bizim hiçbir zorlu¤u aflmam›z

87

Amerikan Savunma Bakan›

Yard›mc›s› Paul Wolfowitz
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mümkün olmaz. Allah'›m yaln›zca senin yard›m›n ile biz zorluklar›

aflabiliriz." Allah'›n yard›m› ve ülkemizde ve dünyada milyonlarca

insan›n çal›flmalar›, cesareti ve umudu ile daha güvenli, huzur ve ba-

r›fl dolu bir gelecek infla edebilece¤imize inan›yorum.58

Hillary Clinton taraf›ndan bafllat›lan bu gelene¤i, Beyaz Saray'da-

ki son y›l›nda Baflkan Bill Clinton devralm›fl ve Ramazan Bayram›'nda

Müslümanlar› o kabul etmiflti. Kuran ayetleri okunarak bafllanan top-

lant›da, Bill Clinton da konuflmas›nda Kuran'dan ayetler kullanm›fl ve

s›k s›k ‹slam'a duydu¤u ilgiyi dile getirmiflti:

‹mam'›n Kuran'da okudu¤u bölümde, Allah'›n insanlar› birbirleri ile

çat›flmalar› için de¤il, tan›flmalar› için farkl› ›rklarda yaratt›¤› bildiri-

liyordu. Bence bu çok etkileyici. Tevrat'ta insanlar›n yabanc›lara yüz

çevirmemeleri, bunu yapan›n Allah'›n kanunlar›na karfl› geldi¤i anla-

t›l›r. ‹ncil'de ise insanlara komflular›na iyi davranmalar› söylenir. An-

cak Kuran'da Allah'›n milletleri ve ›rklar› birbirlerini tan›s›nlar,

düflüncelerini paylafls›nlar diye yaratm›fl oldu¤unun belirtilmesi

bence muhteflem bir fley... fiunu söylememe izin verin, bence dünya-

n›n ‹slam'dan ö¤renece¤i çok fazla fley var. Dünyada her dört insan-

dan biri Müslüman. Amerikal›lar üniversitelerde ve liselerde ‹slam'›

ö¤reniyorlar. Benim de k›z›m lise ö¤rencisi iken ‹slam tarihi dersi

alm›fl ve Kuran'›n büyük bölümünü okumufltu. Hatta okuldan gel-

dikten sonra bizleri de bu konuda e¤itiyor ve bize sorular soruyor-

du. Sizlerden bir kez daha bu ülke insanlar›n›n sizin dininizi, ibadet-

lerinizi, geleneklerinizi daha iyi anlamalar› için kendinizi, dininizin

de¤erlerini ve insanl›¤a sa¤lad›¤› katk›lar› onlara anlatman›z› rica

ediyorum. Kuran'da insanlara, kendilerine nas›l davran›lmas›n› isti-

yorlarsa baflkalar›na da öyle davranmalar› gerekti¤i bildirilmifltir. Ve

kendimiz için istemedi¤imiz bir fleyi baflkalar› için de istemememiz

ve bar›fl için çaba göstermemiz....59

88



HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

Baflkan Bush döneminde ise bugüne kadar hiç olmayan bir fley

yafland› ve Amerikan tarihinde ilk defa Baflkan taraf›ndan bir iftar da-

veti düzenlendi. Bush'un düzenledi¤i iftar yeme¤ine, Müslüman ülke-

lerin büyükelçileri ve Müslüman organizasyonlar›n baflkanlar› kat›ld›.

Baflkan'›n davette yapt›¤› konuflma yine, ‹slam'› öven, farkl› inançlar›

diyalo¤a ve uzlaflmaya davet eden nitelikteydi: 

Ramazan ay› iman eden Müslümanlar›n dua edip oruç tuttuklar› bir

ayd›r. Bu gece Allah'›n büyüklü¤ünü ve bizlere bar›fl içinde yaflay›p

komflular›m›za yard›m etmemizi emretti¤ini bir kez daha an›yoruz.

Bütün dünya bu dinden (‹slam) ve baflar›lar›ndan faydalanmaya de-

vam ediyor. Ramazan ay› ve önümüzdeki tatil dönemi, farkl› dinler-

den insanlar›n birbirlerinden bir fleyler ö¤renmesi için iyi bir f›rsat

olacakt›r. Ve daha çok ö¤rendikçe, ne kadar çok ortak noktam›z ve

inanc›m›z oldu¤unu keflfedece¤iz. Bizler ailelerimize de¤er veriyor,

çocuklar›m›z› seviyor ve koruyoruz. Allah'›n adaletine güveniyor ve

insanlar›n ahlaki sorumluluklar› oldu¤una inan›yoruz. Ve gelecekten

hepimiz bar›fl bekliyoruz. Ortak olan çok yönümüz ve birbirimizden

ö¤renece¤imiz çok fleyimiz var.60

Tüm bu iftar yemekleri ve bu yemeklerde verilen demeçler, Müslü-

manlarla Amerikan yönetimi aras›ndaki iliflki aç›s›ndan son derece

önemlidir ve Müslümanlar›n Amerikan toplumu ve kültürü üzerinde

etkinlik kazanmaya bafllad›¤›n›n bir göstergesidir. Amerika'n›n Müslü-

manlarla iliflkisi bu davetler ve çeflitli görüflmelerle s›n›rl› kalmamakta-

d›r. Müslümanlar art›k Amerika'n›n ayr›lmaz bir parças› haline gelmifl-

tir ve sosyal yaflam›n her alan›nda aktif olarak yer almaktad›rlar. Bunun

en anlaml› örneklerinden birisini de Amerikan ordusunda görev yap-

makta olan Müslümanlar oluflturmaktad›r.
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George Bush

taraf›ndan ve-

rilen iftar ye-

me¤i Beyaz

Saray'daki ilk

iftar daveti

olarak tarihe geçti. Müslüman ülkelerin büyükelçilerinin ve Amerikan Müslüman

gruplar›n›n liderlerinin kat›ld›¤› davette Bush,  Amerikan halk›n›n de¤erleri ile ‹s-

lam'›n de¤erlerinin birebir uyum içerisinde oldu¤unu vurgulam›flt›r. Konuflmas›nda

"Bu gece Allah'›n büyüklü¤ünü bir kez daha anmak için buraday›z" diyen Bush, ‹s-

lam'›n as›rlard›r insanlara yol gösteren büyük bir din oldu¤unu da belirtmifltir. 

21.11.2001, Hürriyet

21.11.2001,

Türkiye

21.11.2001, Zaman
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Amerikan Ordusundaki Müslümanlar

Amerikan ordusu, Müslümanlar›n gün geçtikçe say›s›n›n artt›¤›

ve varl›klar›n› kabul ettirdikleri kurumlardan birisidir. 1990'lar›n ba-

fl›nda 2500 Müslüman›n görev yapt›¤› Amerikan ordusunda, bugün

yaklafl›k 15-20 bin Müslüman›n görev yapt›¤› bilinmektedir.61 Bu say›-

n›n h›zla art›fl›nda etkin olan iki faktörden birisi, Amerika genelinde

de Müslüman nüfusun say›s›nda görülen art›flt›r. Di¤er faktör ise,

Amerikan ordusunun Müslüman ülkelerde görev yapan birliklerinde

bulunan askerlerin bu görevleri s›ras›nda ‹slam'dan etkilenerek din

de¤ifltirmeleridir. Bu say›n›n sürekli art›yor olmas› orduda görev ya-

pan Müslümanlar›n ibadetlerini rahatl›kla yerine getirebilmeleri için

kendilerine çeflitli imkanlar sunulmas›n› sa¤lam›flt›r. Bunlardan ilki,

1993 y›l›nda bir Müslüman din adam›n›n, Müslüman askerlere dini

konularda yard›mc› olmas› için ordu taraf›ndan görevlendirilmesidir.

Bu, ordudaki Müslümanlar›n varl›¤›n›n resmi olarak tan›nd›¤›n›n

önemli bir göstergesidir. Amerikan ordusu askerlerinden Albay Her-

man Keizer 1994 y›l›nda yapt›¤› bir konuflmada bu gerçe¤i flöyle dile

getirmektedir: "Bu, son on y›l içerisinde Müslümanlar›n silahl› kuvvet-

lerde say›s›n›n gittikçe art›¤›n› göstermektedir ve Amerikan toplu-

munda Müslümanlar›n say›s›n›n artmas›n›n do¤al bir yans›mas›d›r...

fiu an ‹slam Amerika'da en h›zl› yükselen dindir."62

Bu geliflmeyi, Müslümanlara verilen yemeklerden domuz etinin

ç›kar›lmas›, Cuma günü namaz saatinde Müslüman askerlere namaz-

lar›n› k›lmalar› için izin verilmesi, hacca gitmek isteyen Müslümanla-

ra kolayl›k sa¤lanmas› gibi Müslüman askerlerin hayat›n› kolaylaflt›-

ran imkanlar›n sa¤lanmas› izlemifltir. Amerikan ordusunun Müslü-

man askerlerine sa¤lad›¤› bu kolayl›klar 1998 y›l›nda The Washington

Post gazetesinde yer alan bir haberde flöyle aktar›lmaktad›r:

Ramazan ay›nda Müslümanlar gün boyunca yemek yemiyor ve bir
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Ramazan Bayram›'nda ya-

y›nlad›¤› mesaj›nda, "‹s-

lam'›n insanlara yard›m-

laflmay›, flefkati ve bar›fl›

ö¤retti¤ini" söyleyen Bafl-

kan Bush, Bayram esna-

s›nda Müslüman çocuklar›

da kabul etmifl ve onlarla

bir süre sohbet etmifltir. 

06.09.2001, Gözcü

09.03.2001, Günefl

19.12.2001, Hürriyet17.11.2001, Akflam

Amerika'daki Müslüman liderler, Amerikan yönetimi

taraf›ndan bast›r›lan özel pul ile birlikte görülmekte-

dir. 



fley içmiyorlar. Komutanlar da oruç tutan askerlerine, zaman zaman

a¤›r fiziksel egzersizlerden onlar› muaf tutmak gibi, gerekli kolayl›¤›

sa¤lamakla yükümlüler. Ayr›ca oruçlar›n› bozabilsinler ve isteyenler

iftardan sonra toplu k›l›nan namazlara kat›labilsinler diye çal›flma

saatlerine esneklik de getiriliyor.63

Görüldü¤ü gibi Müslümanlara Amerikan Silahl› Kuvvetleri gene-

linde oldukça ilgi gösterilmekte ve ihtiyaçlar› mümkün oldu¤unca

karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bunun önemli nedenlerinden birisi el-

bette Amerikan halk›n›n dindar yönüdür. Pek çok Amerikal›n›n

Allah'a olan inanc›, özellikle ‹slami de¤erleri ö¤rendikten sonra, Müs-

lümanlara karfl› sayg›l› ve hoflgörülü bir tav›r sergilemesini sa¤lamak-

tad›r. Bunun güzel örneklerinden birisi eski Savunma Bakan Yard›m-

c›s› John Hamre'nin yapt›¤› konuflmada da görülmektedir: 

San›r›m Müslümanlar ve H›ristiyanlar olarak bizler, tek bir

Allah'›n hakimiyeti alt›nda yaflaman›n ne demek oldu¤unu çok iyi

biliyoruz... Bizler ortak bir inanca sahibiz ve kardefliz. Kimi zaman

insanlar için hangi elbisenin moda oldu¤u, en son model arabalar›n

neler oldu¤u gibi maddi kavramlar d›fl›nda hiçbir de¤erin kalmad›-

¤› günümüz Amerikas›nda, sizin gibi Allah'a karfl› sorumluluklar›-

n› yerine getiren, zekat veren, ba¤›flta bulunan daha genifl bir ufka

sahip insanlarla olmak çok güzel. Bu harika bir fley. Siz yan›nda bu-

lunulmaktan çok zevk al›nacak insanlars›n›z.64
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Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden
bir topluluk vard›r ki, gece vaktinde 

ayakta durup Allaah'›n ayetlerini 
okuyarak secdeye kapan›rlar. 

(Al-i ‹mran Suresi, 113) 
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Amerikan or-

dusu içinde

farkl› dinden

kiflilerin bira-

raya getirildi-

¤i bu davette

Savunma Ba-

kan Yard›m-

c›s› Paul

Wolfowitz

Müslüman ve

Yahudi as-

kerlerle gö-

rülmektedir.  

Amerikan Donanma-

s›n›n ilk Müslüman

din adam› Mangi No-

el, göreve bafllamak

için gerekli sertifika-

s›n› al›rken görülü-

yor. 

Norfolk Askeri Üssü

Müslüman askerler için

bir ibadet merkezinin

aç›ld›¤› ilk üstür. The

Virginian Pilot gazete-

sinde yer alan haberde

bu merkezin tan›t›m›

bulunmaktad›r.

Amerikan Ordusu ve ‹slam
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26.01.2002, Akflam

22.05.2001, Milli Gazete

Pentagon'da verilen ikinci if-

tar yeme¤inde Te¤men Ab-

dullah Al-Mubarak konuflma

yaparken görülmektedir. 

16.09.2001, Türkiye

17.10.2001,

Takvim
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Amerikan Medyas›nda ‹slam

Günümüzde medya, kamuoyunun yönlendirilmesinde en etkili

faktörlerden birisidir. Medyan›n yönlendirmesi ile toplum ya bir konu-

ya sempati duymakta ve onu benimsemekte, ya da konuya antipati

duymakta ve karfl› harekete geçmektedir. Amerikan halk›n›n ‹slam'› ö¤-

renmesinde ve benimsemesinde ise medyan›n önemli bir rolü olmufltur. 

Yak›n geçmifle kadar ‹slam, Amerikan medyas›n›n belli kesimlerin-

de genellikle olumsuz tan›t›mlarla yer alm›fl, halk›n zihninde ‹slam'›n

yaln›zca Arap toplumlar›na ait bir din oldu¤u kanaati oluflturulmaya

çal›fl›lm›fl, Araplar hakk›nda ise olumsuz bir tablo çizilmiflti. Ancak yan-

l›fl bilgilerle ve ön yarg›l› bir bak›flla haz›rlanan bu haberler toplum üze-

rinde beklenenin tam tersi bir etki yapm›fl, kamuoyunun ‹slam'dan

uzaklaflmas› beklenirken aksine ‹slam, Amerika'da en h›zl› büyüyen din

haline gelmifltir. Bu haberler ‹slam'› ve Müslümanlar› Amerikan halk›-

n›n hayat›na sokmufltur. Böylece ‹slam'› bilmeyen pek çok insan ‹s-

lam'dan haberdar olmufl ve ‹slam'a ilgi duymaya bafllam›flt›r. Bu, ayn›

zamanda Allah'›n "... Olur ki hoflunuza gitmeyen bir fley, sizin için ha-

y›rl›d›r ve olur ki, sevdi¤iniz fley de sizin için bir flerdir. Allah bilir de

siz bilmezsiniz." (Bakara Suresi, 216) ayetinin de bir tecellisi olmufltur. 

‹lk bak›flta olumsuz olarak de¤erlendirilen ‹slam aleyhindeki söz

konusu medya yay›nlar›, yanl›fl haber ak›fl›n› engelleyecek ve halka

do¤ru bilgi ulaflt›rabilecek yay›nlar›n yap›lmas›na da arac› olmufltur.

Önceki sayfalarda Amerikan yönetiminin ‹slam'la ilgili politikalar›ndan

birisinin de toplu iletiflim araçlar›n› kullanarak, halk›n ‹slam hakk›nda

do¤ru bilgilendirilmesini sa¤lamak oldu¤una de¤inmifltik. Albright dö-

neminde bafllayan bu bilgilendirme kampanyas›n›n temel amac›, za-

man zaman Amerikan medyas›nda yer alan ve ‹slam'› yanl›fl tan›tan ha-

berler nedeniyle oluflabilecek toplumsal gerilimi ortadan kald›rabil-
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mekti. Bununla birlikte Müslüman nüfusunda görülen yo¤un art›fl da

medyan›n dikkatini Müslümanlar›n üzerine çevirmesine neden oldu.

Bu iki unsurun etkisi ile 90'lar›n son y›llar›nda ‹slam ve Müslümanlar,

Amerikan medyas›n›n en önemli konular›ndan biri haline geldi. 

Bu haberleri önemli k›lan bir yön de, hemen her haberde mutlaka

Müslümanlar›n düflüncelerine, inançlar›na yer verilmesi ve bu haber-

lerin ‹slam'› insanlara anlatan bir mesaj haline gelmesi idi. Müslüman-

lar›n günlük hayat›n›n, dünyaya bak›fl aç›lar›n›n anlat›ld›¤› bu haber-

lerde özellikle sonradan ‹slam'› seçen kiflilerin görüfllerine yer veril-

mekteydi. Bununla birlikte ço¤u zaman ‹slam tarihi, ‹slam inanc›n›n

temeli, Kuran'›n içeri¤i gibi konular özel bir bölüm olarak bu haberler-

le birlikte sunuluyordu. Özellikle gazete ve televizyonlar›n internet

sayfalar›nda, ‹slami sitelerin adreslerine de yer ayr›lmakta, böylece

daha detayl› bilgi edinmek isteyenlere kolayl›k sa¤lanmaktayd›. 

Söz konusu bilgilendirme süreci 11 Eylül'den sonra kamuoyun-

dan gelen talebin de etkisi ile ivme kazand›. Hemen hemen bütün bü-

yük gazeteler, ‹slam'da terörün olup olmad›¤› konusunu araflt›rmaya

bafllad› ve bu araflt›rmalar, akademisyenlerin, din adamlar›n›n, tarih-

çilerin, siyaset bilimcilerin görüfllerinin de yer ald›¤› kapsaml› haber-

ler halinde halka sunuldu. Bu araflt›rmalar sonucu Amerikan halk› bir

kez daha ‹slam'›n bar›fl dini oldu¤unu gördü ve kendi inançlar› ile ‹s-

lam dini aras›ndaki ortak yönleri ö¤rendi. Gazetelerin yan› s›ra büyük

kitlelere ulaflan televizyon kanallar›nda da ‹slam, hakk›nda en çok

program yap›lan konu haline geldi. 

Kuflkusuz bu sürecin ‹slam'a yöneliflin artmas›nda önemli bir pa-

y› olmufltur. Pek çok insan daha önce ‹slam hakk›nda sadece birtak›m

kulaktan duyma bilgilere sahipken, bu süre zarf›nda kendi çabas› ile

ulaflmakta zorlanabilece¤i bilgilere hiçbir zahmete girmeden ulaflma

imkan› bulmufltur. 
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Ünlü Newsweek dergisi 11 fiubat 2002 tarihli say›s›nda 8 sayfas›n› Kuran'› inceleme-

ye ay›rd›. 'Bafllang›çta Yaln›zca Kutsal Kitaplar Vard›' bafll›¤› ile verilen haberde, her

üç ‹lahi kitab› da Allah'›n vahyetti¤i ve dinler aras›nda çat›flmaya gerek olmad›¤› vur-

gulanmaktayd›. Kuran'da nas›l bir ahlak›n emredildi¤i, Müslümanlar›n H›ristiyanlara

ve Yahudilere bak›fl aç›s›n›n ne oldu¤u, ‹slam'a göre bir insan›n nas›l yaflamas› ge-

rekti¤i haberde ele al›nan konular aras›ndayd›. Kuran'› ilk defa okuyan pek çok H›-

ristiyan'›n Hz. ‹sa, Hz. Davud, Hz. ‹brahim, Hz. Yunus gibi kendi kitaplar›nda isimleri

geçen peygamberlerin hayatlar›na Kuran'da ne kadar çok yer verildi¤ini gördüklerin-

de flafl›racaklar›n›n belirtildi¤i haberde, Kuran'da as›l olarak adalet, merhamet ve

flefkat üzerinde duruldu¤u vurgulan›yordu.



99

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

Amerika'n›n en çok izlenen üç

talk-show program›ndan biri olan

ve Oprah Winfrey taraf›ndan ha-

z›rlanan The Oprah Show'un 5

Ekim 2001'de yay›nlanan 'Islam

101' adl› bölümü, Amerikan tele-

vizyonlar›ndaki ‹slam'› konu alan

programlardan sadece birisiydi.

Ürdün Kraliçesi Raina, Washing-

ton'daki Amerikan Üniversitesi ‹s-

lami Çal›flmalar Bölümü Baflkan›

Prof. Ahmad Akbar, Pakistan'›n

Amerika Büyükelçisi Maleeha

Lohdi gibi isimlerin kat›ld›¤› prog-

ramda amaç ‹slam'›n halka tan›t›-

labilmesiydi. Programda bu kifli-

lerin görüfllerinin yan› s›ra, Ame-

rikan Müslümanlar›n›n günlük ha-

yatlar›ndan kesitler de verilerek

halk›n ‹slam'› daha do¤ru anlama-

s› hedeflenmifltir. Bununla birlikte

program›n internet sitesine ‹s-

lam'›n temel flartlar›n› anlatan bir

de bölüm konulmufltur.

Bir Uzman›n

Gözünden ‹slam 

Bir Müslüman›n

Hayat›ndan Bir Gün 
‹slam Nedir?
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Ünlü yönetmen Robert Gardner taraf›ndan çekilen ve

‹slam tarihini anlatan, Islam: Empire of Faith (‹slam:

‹nanç ‹mparatorlu¤u) adl› belgesel, yay›nland›¤› tarih-

ten itibaren Amerika'da büyük ilgi toplad›.

09.05.2001, Akflam

01.01.2002, Zaman

Amerikan televizyon ve gazetelerinde ‹slam'la ilgili yay›nlanan haberler ve

belgeseller, halk›n ‹slam'a ilgi duymas›nda önemli bir role sahiptir. (Altta)

PBS kanal›nda yay›nlanan '‹slam'› Araflt›rmak' dizisi de büyük ilgi toplam›fl-

t›r. 

Belgeseller ve te-

levizyon program-

lar› kadar ‹slam'›

anlatan internet

siteleri de Ameri-

kal›lar›n ilgisini

çekmekteydi. 
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Kuran-› Kerim Amerika'da 
En Çok Sat›lan Kitap Oldu

Önceki bölümlerde de¤indi¤imiz gibi Amerika'da ‹slam'›n yükse-

lifli 11 Eylül olaylar› ile birlikte büyük bir h›z kazanm›flt›r. Bunun en

önemli göstergelerinden birisi ise, sald›r›lardan sonra uzun süre pek

çok eyalette, Kuran'›n en çok sat›lan kitap olmas›d›r. Amerika'da Ku-

ran'a olan ilgi o derece artm›flt›r ki, Kuran'›n ‹ngilizce bask›s›n› yapan

yay›nevlerinden biri olan ünlü Penguin Books, 11 Eylül sonras›nda 20

bin ek bask› yapt›klar›n› aç›klam›flt›r.65

Kuran'a olan bu yo¤un ilgiyi, 'People Want to Know, so Koran is

Bestseller' (‹nsanlar Bilmek ‹stiyorlar, Bu Nedenle Kuran En Çok Satan

Kitap) bafll›kl› haberi ile ele alan USA Today gazetesi ise, 11 Eylül'den

sonra Kuran sat›fllar›n›n befl kat daha artt›¤›n› vurgulam›flt›r.66 Haber-

de görüfllerine baflvurulan ünlü teolog John Esposito ise, bu ilgiyi aç›k-

larken önemli bir nokta üzerinde durmufltur:

Kuran'› güçlü k›lan hususlardan birisi fludur; bir Müslüman veya

herhangi bir insan Kuran'› eline al›p herhangi bir sayfas›n› aç›p oku-

du¤unda, hayat›n özüne dair almas› gereken mesaj› al›r.67

Bir yanda Kuran en çok sat›lan kitaplar listesinin birinci s›ras›nda

yer al›rken, di¤er yanda baz› eyaletlerde devlet okullar›nda kimi zo-

runlu derslerde ö¤rencilerden Kuran'dan ayetler ezberlemeleri isten-

mektedir. Örne¤in California eyaletinde, Byron'daki devlet okulunda

yedinci s›n›fa giden ö¤rencilerin üç hafta süren bir ders program› ile

‹slam hakk›nda detayl› bilgi edinmeleri planlanm›flt›r. Buna göre ö¤-

rencilerin, Kuran'dan ayetler ezberlemeleri, ‹slam tarihi ve Hz. Mu-

hammed'in hayat›n› ö¤renmeleri, hatta ders boyunca birbirlerine ken-

dilerinin seçtikleri Müslüman isimleri ile hitap etmeleri düflünülmüfl

ve bu program hemen uygulamaya konulmufltur. Bununla birlikte ö¤-

rencilerin Müslümanlar›n ibadetlerini nas›l yerine getirdiklerini,
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‹slam'›n flartlar›n›n neler oldu¤unu ö¤renmeleri de öngörülmektedir.68

Maine Eyaleti de Kuran'a ilginin yo¤un oldu¤u eyaletlerden biri-

sidir. 11 Eylül olaylar›ndan birkaç gün sonra Kuran ve ‹slam tarihi ki-

taplar›n›n sat›fllar›nda büyük art›fl görülmüfltür. 22 Eylül 2001 tarihli

Bangor Daily News gazetesi Maine halk›n›n ‹slam'a olan ilgisini 'Ma-

iners Studying Tenets of Islam' (Maine Halk› ‹slam'›n ‹nançlar›n› Ö¤-

reniyor) bafll›¤› ile haber yapm›flt›r. Haberde yer alan bilgilerden bir

k›sm› flöyledir:

Amerikal›lar geçti¤imiz hafta yaflanan olayla mücadele etmeye de-

vam ederken, Maine halk› da Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤unun

neye inand›¤›n› bulabilmek için ansiklopedileri, tarih kitaplar›n›, bi-

yografileri ve Kuran'› inceliyor. Afla¤› Bangor'da bulunan Gig Weeks

Kitap Evi yetkilisi elindeki tek kopya hariç tüm Kuranlar›n sat›ld›¤›-

n› söylüyor. Bu arada yay›nc›lar›n pek çok kitab› yeniden basmas›n›

sa¤layacak kadar da siparifl ald›klar›n› belirtiyor. 69

Haberin geri kalan bölümünde Maine halk›n›n ‹slam'a olan ilgisini

gösteren baflka bilgiler de yer almaktad›r. Örne¤in, Bangor Teoloji Oku-

lu ö¤rencileri, normal koflullar alt›nda sene sonunda alacaklar› ‹slam ta-

rihi derslerine hemen bafllamak istemifller ve bunun üzerine okulun

e¤itmenlerinden Dana Sawyer da ö¤rencilerine Kuran'› ve Hz. Muham-

med'in hayat›n› anlatan dersler vermeye bafllam›flt›r. Sawyer, derslerin-

de ö¤rencilerine, tüm Müslümanlar› terörist ilan etmenin, bir H›ristiya-

n›n iflledi¤i suçtan tüm H›ristiyanlar› mesul görmekle ayn› anlama gel-

di¤ini anlatmaktad›r.70 Ünlü ekonomist Jeremy Rifkin ise The Guardi-

an'da yay›nlanan 'Dialogue is Necessity' (Diyalog fiart) bafll›kl› yaz›s›n-

da, önce 11 Eylül tarihine kadar ‹slam hakk›nda bir fleyler okuyup arafl-

t›rma yapmad›¤› için kendisinden utand›¤›n› söylemifl, daha sonra da

102



HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

103

18.11.2001, Milli Gazete 03.10.2001, Akflam

11 Eylül'den sonra Kuran en

çok sat›lan kitaplar listesin-

de haftalarca ilk s›rada yer

alm›flt›r. Atlanta Journal'da

yer alan 'Kuran Her Yerde

En Çok Sat›lan Kitap' bafl-

l›kl› haberde ise, ünlü kitap-

ç›lar›n stoklar›nda ‹slami ki-

taplar›n tükendi¤i, Kuran'›n

ise hemen her eyalette en

çok sat›lan kitap oldu¤u an-

lat›lmaktad›r. 
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‹slam'› ö¤renme girifliminde yaln›z olmad›¤›n› anlatm›flt›r: 

Bunu söylemeye utan›yorum, ama 11 Eylül'den önce ‹slam'a gere¤i

kadar önem vermemifltim. ‹srail ve Arap komflular› aras›ndaki tarihi

mücadele hakk›nda genel bir bilgim vard›. Bir de petrol üzerine Bat›

ile yaflanan mücadeleyi biliyordum... 5000 Amerikal›n›n hayat›na

mal olan bu dehflet verici olaydan sonra ‹slam ilgimi çekmeye bafl-

lad›. O günden beri di¤erleri gibi ben de, ‹slam'›n kurallar›, iç bölün-

meleri, ileriye yönelik söylemleri, H›ristiyanl›kla ve Bat›yla benzer-

likleri ve farkl›l›klar› üzerine okuyup duruyorum. Üstelik bu iflte yal-

n›z de¤ilim. The New York Times'da yay›nlanan en çok sat›lan ki-

taplar listesinde yer alan 15 kitab›n 7 tanesi ‹slam'la ilgili. Kuran

flu anda en çok sat›lan kitap. Öyle görünüyor ki, tüm dünya büyük

bir s›n›fa dönüflmüfl.71
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Ünlü ekonomist Jeremy Rifkin, The Guardian gazetesinde yay›nlanan  'Diyalog fiart'

bafll›kl› yaz›s›nda ‹slam'› tan›man›n ve do¤ru anlaman›n önemine iflaret etmektedir. 

Economist dergisinde

yer alan ‹slam ve Bat›

bölümünde ise, Müslü-

manlar ile H›ristiyanlar

aras›ndaki diyalog, 'Pa-

paz ve ‹mam Soruyor-

lar: Gerçekten Kavga

Etmek Zorunda m›y›z?'

bafll›kl› haber ile veril-

mektedir. 
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11 Eylül sald›r›lar›nda hayatlar›n› kaybeden kifliler için 14 Eylül günü yap›lan

Ulusal Anma Töreninde, Baflkan Bush'un özel davetlisi olarak Müslüman lider

Muzammil S›dd›qi de bir konuflma yapt›. George Bush ve Colin Powell gibi üst

düzey devlet adamlar›n›n, askerlerin, bürokratlar›n ve yak›nlar›n› kaybedenlerin

kat›ld›¤› tören, Ulusal Katedral'de gerçeklefltirildi. Muzammil S›dd›qi konuflma-

s›nda hayat›n› kaybedenler için dua etti ve Kuran'dan ayetler okudu. 

Müslüman Bir Lider Ulusal Anma Töreninde 
Konuflma Yapt›

15.09.2001, Sabah

Katedral'de H›ristiyanlar

ve Müslümanlar birlikte

dua ettiler. 
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Kongre'de çeflitli kademelerde görev yapan Müslümanlar›n Cuma günü namaz-

lar›n› k›labilmeleri için kendilerine tahsis edilmifl bir mescidleri vard›r. Kongre-

'deki Müslümanlar ilk olarak 1998 y›l›nda, Senatör Tom Campbell'in bas›n da-

n›flman› olan Suhail Khan'›n önderli¤inde sohbet etmek için ayda bir kere bira-

raya gelmeye bafllad›lar. Bir müddet sonra hükümetin di¤er bölümlerinde çal›-

flan Müslümanlar›n da kat›l›m› ile, o gün müsait olan odada, Cuma namazlar›

k›l›nmaya baflland›. Ancak toplulu¤un say›s›n›n iyice artmas› nedeniyle art›k

günlük olarak bulunan müsait odalar Müslümanlar için yeterli olmuyordu.

Kongre idaresi ile yap›lan görüflmeler neticesinde, Müslümanlara toplan›p soh-

bet edebilecekleri, Cuma günleri namazlar›n› k›labilecekleri bir mescid tahsis

edildi. fiimdi ortalama 50-60 kiflinin kat›l›m› ile Kongre'de ve hükümette görev

alan Müslümanlar her Cuma bu mescidde biraraya gelebiliyorlar.72

Amerikan Kongresi'nde K›l›nan Cuma Namazlar›
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26 Eylül 2001 günü Baflkan Bush, Amerikan Müslüman or-

ganizasyonlar›n liderlerini Beyaz Saray'da kabul etti. ‹s-

lam'›n insanlara yaln›zca bar›fl› ve iyili¤i telkin etti¤ini

söyleyen Bush'u bu görüflme s›ras›nda etkileyen olay-

lardan birisi de Müslüman liderlerin kendisine hedi-

ye etti¤i Kuran-› Kerim'di. Kuzey Amerika ‹slam

Toplulu¤u (ISNA) baflkan› Dr. Muzammil S›dd›-

qi'den ald›¤› bu hediyenin ne kadar hofluna

gitti¤ini, toplant› sonras› yap›lan bas›n top-

lant›s›nda Bush flöyle dile getiriyordu: "Ba-

na Kuran hediye eden ‹mam S›dd›qi'ye, 'Ba-

na verdi¤iniz hediye için, Kuran için size

çok teflekkür ederim. Çok titizlikle seçilmifl

bir hediye' dedi¤imde bana, 'Bu benim size

verebilece¤im en de¤erli hediye' diye cevap

verdi.  Bu gerçekten beni çok duygu-

land›rd›."73

Bush: "Kuran, Ald›¤›m En Güzel Hediye"

27.09.2001, 

Hürriyet
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11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan, baflta Amerika'da olmak üzere Müslümanlar ve

Ortado¤u kökenli baz› kimseler çeflitli sald›r›lara ve tacizlere u¤rad›lar. Hem bu

haks›z sald›r›lar› önlemek, hem de 11 Eylül günü gerçekleflen olay›n ‹slam'la

hiçbir iliflkisinin olmad›¤›n› vurgulamak üzere 17 Eylül 2001 günü Baflkan Bush,

Amerika'n›n en eski camilerinden biri olan Washington ‹slam Merkezi'nin cami-

sini ziyaret etti. ‹slam'›n bar›fl dini oldu¤unu, terörist sald›r›lar›n ‹slam'la ve sa-

mimi Müslümanlarla hiçbir iliflkisinin olmad›¤›n› vurgulad›¤› bu konuflmas›nda

Bush, masum ve sivil Müslümanlara zarar veren insanlar›n da en az terörist sal-

d›r›lar› yapanlar kadar haks›z oldu¤unu dile getirdi. Kalabal›k bir toplulu¤un bu-

lundu¤u, pek çok ulusal ve uluslararas› televizyon kanal› taraf›ndan da naklen

yay›nlanan konuflmada Bush Kuran'dan flu ayeti okudu: "Sonra kötülük yapan-

lar›n u¤rad›klar› son, Allah'›n ayetlerini yalanlamalar› ve alay konusu edinmeleri

dolay›s›yla çok kötü oldu." (Rum Suresi, 10)74

Amerikan Baflkan› Camiyi Ziyaret Etti 
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2001 y›l›nda Amerika'da tarihi bir olay

daha yafland›. Her y›l Kongre'nin aç›-

l›fl› sadece ‹ncil ve Tevrat okunarak

yap›l›rken bu y›l ilk defa, aç›l›flta Ku-

ran da okundu. Kuflkusuz bu hem

ABD'de yaflayan Müs-

lümanlar hem de tüm

dünya Müslümanlar›

için oldukça önemli bir

geliflmedir. Dünyan›n

tek süper gücü olan

ABD'nin yasama mer-

kezinde Kuran okunu-

yor olmas› bundan bir-

kaç y›l önce hiç kimse-

nin tahmin edemeyece-

¤i bir olayd›r. Ve bu du-

rum Amerika'da ‹s-

lam'›n ne kadar büyü-

dü¤ünü gösteren dik-

kat çekici örneklerden

birisidir. 
Maryland Eyalet Senatosu da Kuran

okunarak aç›ld›. 

Amerikan Kongresi ‹lk Defa Kuran Okunarak Aç›ld›

04.05.2001, Milli Gazete
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30.09.2001, Zaman

30.09.2001, Yeni fiafak

Amerika'da Müslümanlar›n say›s›-

n›n gittikçe büyümesi ve ‹slam'›n

toplum hayat›nda etkinli¤inin art-

mas›, çeflitli devlet kurumlar›n›n

personelini ‹slam hakk›nda bilgi-

lendirmeye bafllamas›na sebep ol-

mufltur. Bu kurumlardan birisi de

FBI'd›r.   

Amerikan Devlet Kurumlar› ‹slam'› Ö¤retiyor
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Amerika'n›n çeflitli bölgelerinde oldu¤u gibi Hawai'de de Müslümanlar›n say›-

s› sürekli artmaktad›r. Üstelik Hawai'de sonradan Müslüman olanlar›n büyük

ço¤unlu¤unu askeri üste görev yapan kifliler oluflturmaktad›r. Bu kiflilerden

biri olan Heather Ramaha, Pearl Harbour'daki donanmada çal›flmaktad›r. Efli

de Müslüman olan Ramaha, 11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra Müslüman olmaya

karar vermifltir. Hawai Müslümanlar Birli¤inin baflkan› olan Hakim Quansafi 11

Eylül'den sonra Hawai'de Müslümanlar›n say›s›nda gözle görülür bir art›fl ol-

du¤unu aç›klam›flt›r. Quansafi'nin verdi¤i bilgilere göre 11 Eylül'den önce ay-

da ortalama 3 kifli Müslüman olurken, sald›r›lardan sonra geçen yaklafl›k iki

ayl›k sürede 23 kifli Müslüman olmufltur. 

Hawai'de Müslüman Olanlar›n Say›s› Art›yor

Hawai gazetelerinde Müslü-

manlarla ilgili yer alan haber-

ler. Soldaki haberde Hawai

Müslümanlar Birli¤i liderinin

11 Eylül sald›r›lar›n› k›nad›¤› bildirilmektedir. Sa¤daki haberin bafll›¤› ise, "Ha-

wai'de Daha Çok ‹nsan Müslüman Oluyor".
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Latin Amerika'dan ABD'ye Göç Edenler Aras›nda
‹slam Yay›l›yor

Amerika'ya en yo¤un göç dalgas› Latin Amerika ülkelerinden gelmektedir. Bugün

pek çok eyalette, ‹spanyolca , ‹ngilizce ile birlikte en çok konuflulan dildir ve bu ne-

denle tabelalar ‹ngilizce ve ‹spanyolca olarak haz›rlanmaktad›r. Latin Amerika'dan

Birleflik Devletler'e göç edenlerin önemli bir özelli¤i de, bu kifliler aras›nda ‹slam'a

dönenlerin say›s›nda gözle görülür bir art›fl yaflanmas›d›r. 

Los Angeles, New York, Newark ve Chicago'da yo¤unlaflan Latin Müslümanlar›n

say›s›n›n 40 bini geçti¤i

tahmin edilmektedir.75

Latin Müslümanlar or-

ganize ettikleri sivil hiz-

metlerle de ilgi topla-

maktad›rlar. Örne¤in

üyelerinin ço¤unlu¤u-

nu Harlemlilerin olufl-

turdu¤u 'Alianza Islami-

ca' (‹slam Birli¤i), geçti-

¤imiz y›llarda uyuflturu-

cu, AIDS ve çetelerle

verdi¤i mücadele ile

önemli baflar›lar elde

etmifltir. 

26.12.2001, Radikal

19.12.200,

Yeni fiafak
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‹slam'›n Yükselifli Devam Edecek

Buraya kadar okudu¤umuz bilgileri alt alta koydu¤umuzda orta-

ya çok çarp›c› bir tablo ç›kmaktad›r: ‹slam Amerika'da gittikçe güçlen-

mekte ve h›zla yay›lmaktad›r. Üstelik, kitab›n ilerleyen bölümlerinde

de görece¤imiz gibi, bu yükselifl sadece Amerika ile s›n›rl› kalmamak-

ta, ‹slam dalga dalga tüm dünyaya yay›lmaktad›r. Bunlar›n her biri

ola¤anüstü geliflmelerdir ve Allah'›n izni ile, çok daha önemli geliflme-

lerin ilk iflaretleri niteli¤indedir. Dolay›s›yla bu geliflmeler iman eden-

ler için güzel bir müjde, ayn› zamanda flevk ve heyecan kayna¤›d›r. 

Allah Kuran'da hak dinin muhakkak galip gelece¤ini bildirmifltir.

Bu ayetlerden birisi flu flekildedir:

Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu

(hak din olan ‹slam'›) bütün dinlere karfl› üstün k›lacakt›r; müflrik-

ler hofl görmese bile. (Saff Suresi, 9)

Bu nedenle tüm bu geliflmeleri de¤erlendirirken bunlar›n Allah'›n

birer vaadi oldu¤unu unutmamak gerekir. Yaflan›lan geliflmelerin bu

bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilmesi, konunun öneminin gere¤i gibi takdir

edilmesi aç›s›ndan da önemlidir. Aksi takdirde bu olaylar, hayat›n ak›-

fl› içerisinde gerçekleflen s›radan geliflmeler gibi düflünülecek ve sade-
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Gevflemeyin, üzülmeyin; 
e¤er (gerçekten) iman etmiflseniz

en üstün olan sizlersiniz.
(Al-i ‹mran Sureesi, 139)
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ce birtak›m siyasi geliflmelerin neticeleri olarak de¤erlendirilecektir.

Oysa gerçek çok daha farkl›d›r. Gerçekte, yaflan›lan her an Allah'›n ka-

derde önceden belirledi¤i flekliyle yaflan›r. Kimin nerede hangi flekilde

‹slam'a yönelece¤i, hangi kitap evinde ne kadar Kuran sat›laca¤›, han-

gi devlet adam›n›n ne flekilde ‹slamiyete ilgi duymaya bafllayaca¤› ve

bu ilgisini ne zaman nerede ne flekilde ifade edece¤i Allah'›n önceden

belirlemifl oldu¤u flekli ile gerçekleflmektedir. 

Elbette Allah görünürde her bir geliflme için bir sebep yaratmak-

tad›r, ancak asl›nda takdir edilmifl olan bir kaderin yafland›¤›n›n da

unutulmamas› laz›md›r. Söz konusu geliflmeler bu bilinçle de¤erlendi-

rildi¤inde, Allah'›n bizi bu önemli geliflmelerin yafland›¤› dönemde

yaratm›fl olmas›n›n flükredilmesi gereken bir nimet oldu¤u da anlafl›-

l›r. Çünkü yaflan›lan her bir olay, çok daha önemli ve büyük geliflme-

lere arac› olmakta, Müslümanlar›n as›rlard›r bekledikleri kutlu döne-

min yaklaflt›¤›n› müjdelemektedir. Bu nimet karfl›s›nda yap›lacak flü-

kür ise hem sözlü olarak hem de fiili olarak gerçeklefltirilmelidir. Fiili

olarak yap›lacak flükür, Kuran ahlak›n›n dünyaya hakim olmas›n› h›z-

land›rmak için çal›flmakt›r. Bu da bir yandan bu hakimiyete engel ol-

maya çal›flan din d›fl› ideolojiler ile fikri olarak mücadele etmeyi, bir

yandan da Kuran ahlak›n› her f›rsatta insanlara ulaflt›rmak için çaba

göstermeyi gerektirir.
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Allah'›, sak›n elçilerine verdi¤i sözden
dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir,

intikam sahibidir.
(‹‹brahim Suresi, 47)
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‹slam'›n dünya genelinde yükseliflini ele al›rken üzerinde durul-

mas› gereken önemli bir nokta daha vard›r. Bu yükseliflin yan› s›ra za-

man zaman farkl› ülkelerde, farkl› yönetimler ve çevreler taraf›ndan

Müslümanlara yönelik bask›lar devam edebilmekte, Müslümanlar çe-

flitli zorluk ve s›k›nt›larla karfl›laflmaktad›rlar. Ancak bu durumun, ki-

tapta ele ald›¤›m›z konulardan ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmesi ge-

rekir. Yaflanan bask›lar ve zorluklar, ‹slam'›n dünya çap›nda h›zla bü-

yüdü¤ü, ‹slamiyet'e duyulan ilginin dalga dalga yay›ld›¤› ve Müslü-

manlar›n say›s›n›n gün geçtikçe artt›¤› gerçe¤ini göz ard› ettiremez. Bu

nedenle özellikle Bat› dünyas›nda yaflanan ‹slam'a yönelifl süreci, yine

Bat› içerisinde baz› çevreler taraf›ndan ‹slamiyet'e ve Müslümanlara

karfl› izlenen ön yarg›l› tutumlarla ve sald›rganca tav›rlarla kar›flt›r›l-

mamal›, bu iki yaklafl›m iki ayr› konu olarak ele al›nmal›d›r. 

Ayn› flekilde Bat› dünyas›n›n da ‹slamiyet'i de¤erlendirirken, Ku-

ran ahlak›n› ve bu ahlaka uyan samimi müminleri k›yas almas› gerekir.
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fiüphesiz, Biz sana apaç›k bir fetih
verdik. Öyle ki Allah, senin geçmifl ve

gelecek (her) günah›n› baa¤›fllas›n,
üzerindeki nimetini tamamlas›n ve...



Aksi takdirde al›nan kararlar ve yap›lan uygulamalar dünya bar›fl›n›

destekleyecek, huzur ve güvenli¤i sa¤layacak nitelikte olmaktan ziya-

de, ayr›l›klar› körükleyecek ve diyalo¤u zedeleyecek nitelikte olabilir.

‹ki medeniyet aras›nda kurulacak diyalo¤un temelini, samimi olarak

Allah'a iman eden ve Allah'›n emretti¤i güzel ahlak› savunan vicdan

sahibi kifliler oluflturacaklard›r. Bu diyalo¤un sa¤lamlaflmas›, huzura

ve bar›fla karfl› olan, çat›flmalar›, kavgalar› ve savafllar› savunan, flidde-

ti temel alan her türlü görüfl ve ideolojinin yok edilmesi anlam›na gel-

mektedir. Terörle, fliddetle ve dünya bar›fl›na zarar veren her türlü un-

surla yap›lacak mücadelenin as›l dayanak noktas› bu uzlaflma ve diya-

log olmal› ve bu mücadele fikri zeminde yürütülmelidir. Dünya top-

lumlar›na bar›fl ve güvenlik getirmek için at›lan ad›mlar›n, yanl›fll›kla

masum insanlara zarar vermesini, farkl› amaçlar için kullan›lmas›n›

önlemenin en önemli yolu da bu yaklafl›m olacakt›r. 
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... seni dosdo¤ru bir yola yöneltsin. 
Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu'

bir zaferle yard›m etsin.
(FFetih Suresi, 1-3)
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Kendisine bereketler k›ld›¤›m›z yerin do¤usuna
da, bat›s›na da o hor k›l›n›p-zay›f b›rak›lanlar›

(müüstaz'aflar›) mirasç›lar k›ld›k...
(Araf Suresi, 137)
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Ve sizi onlar›n topraklar›na, yurtlar›na,
mallar›na ve daha ayak basmad›¤›n›z bir yere
mirasç› k›ld››. Allah, her fleye güç yetirendir.

(Ahzap Suresi, 27)





‹slam Avrupa'n›n 
‹kinci En Büyük Dini 

Tüm dünyada oldu¤u gibi Avrupa'da da ‹slam h›zl› bir yük-

selifl içerisindedir ve bu yükselifl özellikle birkaç y›ld›r daha çok

dikkat çekmektedir. Son y›llarda 'Avrupa'da ‹slam'›n yükselifli',

'Müslümanlar›n Avrupa'daki konumu', 'Avrupa toplumlar› ve

Müslümanlar aras›ndaki diyalog' gibi ana bafll›klar alt›nda topla-

nabilecek pek çok tez, araflt›rma ve makale yay›nlanm›flt›r. Aka-

demisyenler taraf›ndan haz›rlanan bu yay›nlar›n yan› s›ra medya

da, ‹slam ve Müslümanlar konusunu oldukça s›k ele alm›flt›r. Bu

ilginin temelinde hiç flüphesiz Müslümanlar›n say›s›n›n gittikçe

art›yor olmas› yer almaktad›r. Üstelik bu art›fl iddia edildi¤i gibi

yaln›zca Müslüman ülkelerden Avrupa'ya yaflanan göçten kay-

naklanmamaktad›r. Elbette bu göçlerin de Müslüman nüfusun

art›fl›nda önemli bir etkisi vard›r, ancak pek çok araflt›rmac›n›n

bu konuya yönelmesindeki as›l sebep, din de¤ifltirip Müslüman

olmay› tercih edenlerin say›s›ndaki art›flt›r. 

Avrupa toplumlar› içinde ‹slam'› seçerek din de¤ifltirenlerin

gittikçe ço¤almas›n› ilgi ile takip eden kurumlardan biri, merke-

zi Vatikan'da bulunan Katolik Kilisesi'dir. 1999 y›l›n›n Ekim ay›n-

da yap›lan Avrupa Katolik Kiliseler Toplant›s›'n›n ana gündem

maddesi yeni milenyumda kilisenin hangi pozisyonda olaca¤›n›

de¤erlendirmekti. Toplant›ya kat›lan hemen hemen tüm din
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The Economist dergisinde yer

alan haberde 11 Eylül sonra-

s›nda Avrupa'da yaflayan Müs-

lümanlar›n durumlar› de¤erlen-

dirilmifl, Avrupa ülkelerinin ‹s-

lam'la olan iliflkileri ve tarihi

geçmiflleri ele al›nm›flt›r. 

This is London gazetesinin, '‹s-

lam'›n Yeni Yüzü' bafll›kl› haberinde

sonradan Müslüman olan ‹ngilizle-

rin hayat› incelenmektedir. Son y›l-

larda Müslüman olanlar›n say›s›n-

daki art›flla ilgili önemli bir bilgi de,

Müslüman olanlar›n büyük ço¤un-

lu¤unun kad›nlar olmas›d›r.

Bosna Hersek'teki Uluslararas›

Toplulu¤un Yüksek Temsilcisi

Wolfgang Petritsch, The New York

Times'da yay›nlanan '‹slam da Ba-

t›n›n Bir Parças›' bafll›kl› yaz›s›n-

da, ‹slam'›n ve Bat›n›n birbirinden

ayr›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n›

belirtmifltir. Petritsch'e göre, Bat›

ile ‹slam kültürünün kaynaflmas›-

n›n en güzel örneklerinden birisi

de Bosna Hersek'tir.  
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17.12.2000, Yeni Asya

16.07.2001, Akit

Yaklafl›k 12 milyon Müslüman›n yaflad›¤›

Avrupa'da ‹slam ikinci en büyük din konu-

mundad›r. ‹slam'›n Avrupa'da güçlenmesi-

nin en önemli iflaretlerinden birisi de

Müslümanlar›n say›s›n›n gün geçtikçe

artmas›d›r. 

03.02.2001,

Akit

30.07.2001, Yeni Asya

18.02.2002, Milli Gazete
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adamlar›n›n as›l olarak üzerinde durduklar› konu ise ‹slam'›n Avru-

pa'daki h›zl› yükselifli oldu. Toplant›da yap›lan konuflmalar› sayfalar›-

na tafl›yan National Catholic Reporter dergisinin verdi¤i habere göre, ba-

z› radikal kifliler, Müslümanlar›n Avrupa'da güçlenmesini engelleme-

nin tek yolunun ‹slamiyet'e ve Müslümanlara karfl› hoflgörüden vaz-

geçmek oldu¤unu belirtirken, daha objektif ve tutarl› olan kifliler de

her iki dinin de mensuplar›n›n ayn› Allah'a iman ettiklerinin dolay›-

s›yla bu iki din aras›nda herhangi bir çat›flma veya mücadelenin söz

konusu olamayaca¤›n›n alt›n› çizmifllerdir. Öyle ki toplant›n›n Alman-

ca olarak yap›lan bir oturumunda, Almanya Kardinali Karl Lehmann,

"‹slam'da, pek çok H›ristiyan›n tahmin etti¤inden çok daha fazla ço-

¤ulculuk vard›r" diyerek,76 radikallerin ‹slam ile ilgili öne sürdükleri

iddialar›nda do¤ruluk pay› olmad›¤›n› söylemifltir. 

Kilisenin yeni milenyumdaki yeri belirlenirken Müslümanlar›n

hangi konumda olaca¤›n›n dikkate al›nmas›, asl›nda çok yerinde bir

de¤erlendirmedir. Çünkü Birleflmifl Milletler'in 1999 y›l›nda yapt›rd›¤›

bir araflt›rma, Avrupa'da Müslüman nüfusun 1989 ile 1998 aras›nda

%100'den daha büyük bir h›zla artt›¤›n› göstermektedir.77 Bugün Av-

rupa'da, 3.2 milyonu Almanya'da, 2 milyonu ‹ngiltere'de, 4-5 milyonu

Fransa'da, di¤erleri de baflta Balkanlar olmak üzere Avrupa geneline

yay›lm›fl yaklafl›k 13 milyon Müslüman yaflad›¤› bildirilmektedir.78 Ve

bu rakam Avrupa nüfusunun %2'sinden fazlas›n› oluflturmaktad›r. 

Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili yap›lan araflt›rmalar›n ortaya

koydu¤u bir baflka gerçek daha vard›r: Bir yandan Müslümanlar›n say›-

s› artarken, bir yandan da Müslümanlar aras›nda dini bilinçlenme de

yaflanmaktad›r. Frans›z Le Monde gazetesinin Ekim 2001 tarihinde yap-

t›rd›¤› bir ankete göre Avrupa'daki Müslümanlar, 1994 y›l›nda yap›lan

araflt›rmaya oranla daha çok namazlar›na devam edip daha çok camiye

gitmektedirler, oruç tutanlar›n say›s› da 1994'e oranla çok daha fazlad›r.

Üstelik bu bilinçlenme daha çok üniversite ö¤rencileri aras›nda görül-

mektedir.79
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Aktüel dergisi ise 1999 y›l›nda yabanc› bas›na dayanarak haz›rlan-

m›fl bir haberinde, Bat›l› araflt›rmac›lar›n bundan yaklafl›k 50 y›l sonra

Avrupa'n›n ‹slam'›n en önemli yay›lma merkezlerinden biri olaca¤›-

n› bildirmektedir.80

Sosyolojik ve demografik araflt›rmalar›n iflaret etti¤i bu geliflmele-

rin yan› s›ra unutulmamas› gereken tarihi bir gerçek daha vard›r. O da

Avrupa'n›n ‹slam ile yeni tan›flmad›¤›, asl›nda ‹slam'›n Avrupa'n›n ay-

r›lmaz bir parças› oldu¤udur. 

‹slam'›n Avrupa'daki Tarihi 

Avrupa ile ‹slam medeniyetleri, birbiri ile yak›n iliflki içerisinde

olmufl iki medeniyettir. Önce ‹ber yar›madas›nda kurulmufl olan En-

dülüs Devleti, daha sonra Haçl› Seferleri ve Osmanl›'n›n Balkanlar›

fethi, Avrupa ve ‹slam toplumlar› aras›nda düzenli bir etkileflime ne-

den olmufltur. Ortaça¤ karanl›¤› içine gömülmüfl olan Avrupa'daki ge-

liflme ve ilerleme hareketlerinin as›l öncüsünün ‹slamiyet oldu¤u bu-

gün pek çok tarihçi ve sosyolog taraf›ndan da dile getirilmektedir. T›p,

astronomi, matematik gibi alanlarda Avrupa'n›n oldukça geri oldu¤u-

nun bilindi¤i dönemlerde Müslümanlar›n engin bir bilgi hazinesine ve

geliflmifl imkanlara sahip olduklar› bilinmektedir. 

Avrupal›lar›n, ‹slamiyet'in hayatlar›nda önemli bir yeri olaca¤›n›n

fark›na vard›klar› ilk olay Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethidir. Bu geliflme ile

birlikte Avrupa, ilk defa ‹slam'›n geniflledi¤inin ve kendi s›n›rlar›na

do¤ru ilerledi¤inin fark›na varm›flt›r. Bu fetihten dört yüzy›l sonra ger-

çeklefltirilecek olan Haçl› Seferlerinin de ana gerekçelerinden birisi, Ku-

düs'ün Müslümanlardan geri al›nabilmesidir. Bu amaçla yola ç›kan

Haçl›lar, seferler s›ras›nda çok önemli bir kazanç daha sa¤lam›fllard›r.

Müslüman dünyas› ile kurulan bu temas, Avrupa'da yeni bir dönemi

bafllatacak olan ilk geliflmedir. Karanl›k, savafl ve kavgalarla dolu, des-
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Onlar ki, yeryüzünde kendilerini
yerlefltirir, iktidar sahibi k›larsak,
dosdo¤ru namaz› k›larlar, zekkat›

verirler, ma'rufu emrederler,
münkerden sak›nd›r›rlar.

Bütün ifllerin sonu Allah'a aittir. 
(Hac  Suresi, 41)

1859 tarihli 'Zeytinda¤›'ndan Kudüs'de Günbat›m›' isimli tablo. 
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Hz. Ömer'in fethi ile Kudüs'te bar›fl ve huzurun hakim ol-

du¤u yepyeni bir dönem bafllad›. Tüm insanl›¤a örnek

olam bu ortam›n temelini ‹slam ahlak› oluflturmakta idi. 

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen
kullar›m›za (flu) sözümüz geçmifltir:

Gerçekten onlar, muhakkaak nusret (yard›m
ve zafer) bulacaklard›r. Ve hiç flüphesiz;

Bizim ordular›m›z, üstün gelecek
olanlar  onlard›r.

(Saffat Suresi, 171-173)
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potizmin hakim oldu¤u Avrupa, Müslüman dünyas›nda çok ilerlemifl

bir medeniyet ile tan›flt›. Müslümanlar t›p, astronomi, matematik gibi

alanlarda oldu¤u kadar sosyal yaflamda da son derece medeni ve refah

bir hayat sürmekteydiler. Bununla birlikte ço¤ulculuk, hoflgörü, uzlafl-

ma, merhamet, fedakarl›k gibi o dönemin Avrupas›'nda pek rastlanma-

yan de¤erler tüm toplum taraf›ndan dini sorumluluk duygusu ile ya-

flanan güzel ahlak özellikleri idi. 

Haçl› seferleri bir yandan devam ederken, Avrupa toplumlar›

Müslümanlarla, Haçl› seferlerinin yap›ld›¤› topraklardan çok daha ya-

k›n bir bölgede, kendi k›talar›n›n güneyinde birebir iliflki içindeydiler.

‹ber yar›madas›n›n Müslümanlar taraf›ndan fethedilmesinin ard›ndan

bu topraklarda kurulan Endülüs devleti, 15. yüzy›l›n sonlar›na kadar

Avrupa üzerinde büyük bir kültürel etki yapt›. Endülüs devletinin Av-

rupa üzerindeki etkisini inceleyen pek çok tarihçi, sosyal yap›s› ve

ulaflm›fl oldu¤u medeniyet seviyesi Avrupa toplumlar›n›n çok ilerisin-

de olan bu devletin, Avrupa medeniyetinin gelifliminde en önemli fak-

törlerden birisi oldu¤u konusunda hemfikirdir. Ünlü ‹spanyol tarihçi

Blasco Ibanez, Müslümanlar›n ‹spanya'da infla etti¤i bu medeniyeti flu

sözlerle dile getirmektedir: 

‹spanya'da yenilenme kuzeyden de¤il, Müslüman fatihler vas›tas›y-

la güneyden geldi. Bu geliflme bir fetih olman›n çok daha ötesinde

bir medeniyet hamlesiydi. Bu sayede ‹spanya'da 8. ve 15. yüzy›llar

aras›nda bütün Ortaça¤ boyunca Avrupa'n›n bilinen en zengin ve en

parlak medeniyeti do¤up geliflti. Bu dönemde kuzeydeki halklar

din savafllar› yüzünden parçalanmakta ve kana susam›fl vahfli (bar-

bar) sürüler halinde hareket etmekte iken, Endülüs toplumu otuz

milyonu aflmakta, o dönem için çok büyük olan bu nüfus yap›s› için-

de her ›rk ve din grubu ahenk içinde hareket etmekte ve toplum

çok canl› bir nab›z at›fl› sergilemekteydi.81

‹ngiliz tarihçi John W. Draper ise Endülüs Müslümanlar›n›n sahip

olduklar› medeniyeti flöyle anlat›r: 
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‹spanya'da I. Abdurrahman

döneminde yapt›r›lan ünlü

Kurtuba Cami.

Hay›r, Biz, hakk› bat›l›n üstüne 
f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n

eder. Bir de bakars›n ki,, o, yok olup
gitmifltir. (Allah'a karfl›)

Nitelendiregeldiklerinizden
dolay› eyvahlar size.
(Enbiya Suuresi, 18)
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Ve onlar›n içinden, sabrettikleri zaman
emrimizle do¤ru yola iletip-yönelten

önderler k›ld›k; onlar  Bizim ayetlerimize
kesin bilgiyle inan›yorlard›.

(Secde Suresi, 24)

Endülüs dönemine ait

ünlü El Hamra

Saray›'n›n

kulelerinden birinin iç

görüntüsü. 



700 sene sonras›nda bile Londra'da bir tek sokak lambas› bulunmaz-

ken... Sonraki uzun as›rlar boyu Paris'teki evinin efli¤inden ya¤mur-

lu bir günde soka¤a ad›m›n› atan bir Parisli ayak bileklerine kadar

çamura batarken, ayd›nl›k ve temiz sokaklar›yla Endülüs kentleri

pek ileri ve geliflmifl bir görünüm arz ediyordu.82

1492 y›l›nda Müslümanlar›n elinde kalan son toprak olan Grana-

da'n›n (G›rnata) da kaybedilmesi ile Endülüs Devleti tamamen sona

erdi. Ancak Avrupa bu defa da Balkanlar üzerinden gelen Müslüman-

lar ile karfl› karfl›yayd›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u birbiri ard›na gelen fe-

tihler ile Balkanlarda ilerlemeye bafllam›fl, bu arada Balkan halklar› da

gruplar halinde ‹slam'a dönmüfllerdi. Bu dönüfl hiçbir zaman zorlama

ve bask› yolu ile gerçeklefltirilmemifl, Osmanl›'n›n yaflatt›¤› ‹slam ah-

lak› zaman içerisinde bu ahlaka flahit olanlar›n kendi istekleri ile ‹sla-

miyet'i tercih etmelerini sa¤lam›flt›r. Osmanl›, Kuran ahlak›n›n gere¤i

olan adalet, eflitlik, hoflgörü ve merhamet üzerine bina etti¤i medeni-

yeti ile 400 y›l boyunca Balkanlarda kalm›flt›r. Osmanl›'n›n Balkanlar-

da kurdu¤u medeniyetin izleri bugün dahi ayaktad›r. (Bu eserlerin bü-

yük k›sm› Bosna savafl› s›ras›nda S›rp ordu birlikleri ve milisleri tara-

f›ndan tahrip edilmifltir, ancak bu tarihi gerçekleri de¤ifltirmez). Os-

manl›'n›n, hoflgörü, uzlaflma ve ço¤ulculuk üzerine kurdu¤u bu mede-

niyet, ‹slam'› Avrupa'n›n önemli bir parças› haline getirmifltir. Bugün

de Avrupa Müslümanlar›n›n oldukça büyük

bölümü Balkanlar'da yaflamaktad›r. 

Avrupa medeniyetinin ‹slamiyet'ten çok

fley ö¤rendi¤ini ve iki medeniyetin hep içiçe ol-

du¤unu dile getiren kiflilerden birisi de Galler

Prensi Charles't›r. Prens Charles, ‹slam mede-

niyetinin özelliklerini ve gerek Endülüsler ge-

rekse Balkanlardaki Osmanl› tecrübesinin Av-

rupa'ya neler ö¤retti¤ini flöyle aç›klamaktad›r:
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‹SLAM MEDEN‹YET‹N‹N
DÜNYA ÇAPINDAK‹ ESERLER‹ 

Kurtuba

Medine el-Zahra

‹stanbul Bursa

Halep

Kairuan

Tlemcen

Marakefl

Fez

Granada

Tunus
Kudüs

Kahire

Seville

Edirne
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Khiva

Buhara

Semerkand

Herat

Agra

Fatehpur Sikri

Cakarta

Samarra

fiam

Ba¤dat

‹sfahan
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... Diplomasi, serbest ticaret, aç›k s›n›r, akademik araflt›rma teknikle-

ri, antropoloji, moda, alternatif t›p, hastaneler hep bu büyük kültür-

den (Endülüs) gelen fleyler. Ortaça¤, ‹slam o ça¤›n koflullar›na göre

fazlas› ile tolerans sahibiydi, Yahudiler ve H›ristiyanlar inançlar›n›

diledikleri gibi yerine getirebiliyorlard›. Bu yönleri ile Müslümanlar,

H›ristiyanlar›n ancak yüzy›llar sonra uygulamaya geçirebilecekleri

bir örnek teflkil ediyorlard›. As›l flafl›rt›c› olan, ‹slam'›n, önce ‹span-

ya'da daha sonra Balkanlar'da, ne kadar uzun zamand›r Avru-

pa'n›n bir parças› oldu¤unu, yani bizim büyük bir yan›lg› ile Bat›

medeniyeti olarak adland›rd›¤›m›z medeniyetin üzerinde ne kadar

büyük etkisi oldu¤unu görmektir. ‹slam, insanl›k sahas›n›n her ala-

n›nda, bizim geçmiflimizin ve bugünümüzün bir parças›d›r. Mo-

dern Avrupa'n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bizim tarihi miras›-

m›zdan ayr› bir fley de¤ildir, miras›m›z›n bir parças›d›r. 83

Türkiye'de ‹slam ve Avrupa isimli kitab› ile tan›nan ‹sveç büyükelçi-

si Ingmar Karlsson da Avrupa'da Endülüs döneminde H›ristiyanlar,

Müslümanlar ve Yahudilerin birarada ve huzur içinde yaflad›klar›n› ve

bu modelin örnek al›nmas› gerekti¤ini söyleyen kiflilerdendir.

Bosna'daki uluslararas› gücün yüksek temsilcisi Wolfgang Petritsch

de, 20 Kas›m 2001'de The New York Times gazetesinde yay›nlanan maka-

lesinde, terörizme karfl› yürütülen mücadelenin ‹slam'a yöneltilmemesi

gerekti¤ini vurgularken, ‹slam'›n asl›nda Avrupa'n›n bir parças› oldu¤u-

nun unutulmamas› gerekti¤ine dikkat çekmifltir. 'Islam is Part of The

West, Too' (‹slam da Bat›n›n Bir Parças›) adl› yaz›s›nda Petritsch bu tari-

hi gerçe¤i flöyle aktarmaktad›r: "Biz ve ötekiler paradigmas›n›n bir ad›m

gerisine gidebilirsek, o zaman ‹slam'›n Avrupa medeniyetinin bir par-

ças› oldu¤unu da hat›rlayabiliriz."84 Bu tarihi gerçe¤in hat›rlanmas›,

medeniyetler aras› çat›flma tezini provoke edenlerin oluflturmak istedik-

leri kaos ortam›n› da engelleyici bir unsur olacakt›r. Unutulmamal›d›r ki

medeniyetler aras›ndaki farkl›l›klar birer çat›flma unsuru de¤il, kurula-

cak diyalog sayesinde önemli birer ilerleme unsuru olacakt›r. 
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Avrupal› Devlet Adamlar› ve ‹slam

‹slam ile H›ristiyanl›k aras›nda herhangi bir çat›flman›n söz konu-

su olamayaca¤› ve ‹slam ile terörizmin hiçbir flekilde ba¤daflmad›¤›

Avrupal› liderlerin de önemle üzerinde durduklar› bir konudur. T›pk›

ABD'de oldu¤u gibi, Avrupa ülkelerinin pek ço¤unda da devlet adam-

lar› ve siyasetin önde gelen isimleri, ‹slam'› öven mesajlar vermekte ve

Kuran ahlak›na duyduklar› ilgiyi dile getirmektedirler. Bu isimlerin

bafl›nda ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair gelmektedir.

Bugüne kadar üç defa Kuran'› okudu¤unu söyleyen Tony Blair'in

‹slam'a duydu¤u ilgi, Türk bas›n›nda ilk defa zekat ile ilgili sözleriyle

yer buldu. Ramazan Bayram› nedeni ile Müslümanlara verdi¤i davet-

te, "Bizim toplumumuz da Müslümanl›¤›n, bölüflümü ve paylafl›m›

emreden zekat anlay›fl›ndan örnek almal›. Unutulmamal› ki günü-

müz dünyas›n›n zor koflullar› ancak bu güçlüklerin paylafl›lmas›yla

yenilebilir"85 diyen Blair, daha sonraki aç›klamalar› ile de Kuran ahla-

k›na duydu¤u hayranl›¤› s›k s›k dile getirdi. 

29 Mart 2000 tarihinde ünlü televizyon kanal› BBC ise Blair'in Ku-

ran'a olan hayranl›¤›n› "Blair: Koran Inspired Me" (Blair: Kuran Ba-

na ‹lham Verdi) bafll›kl› haberi ile bildirmekteydi. ‹slam'›n çok bar›fl-

c›l ve güzel bir din oldu¤unu, kendisine ait iki Kuran'› oldu¤unu ve

Kuran'› okudukça ondan ilham ald›¤›n› söyleyen Blair sözlerine flöyle

devam etmekteydi:

Kuran'› okudum, çok aç›k bir kitap... insanl›¤a rehberlik eden sevgi

ve beraberlik kavramlar›n› çok iyi aç›kl›yor.86

11 Eylül sald›r›lar› gerçekleflmeden bir iki gün önce ‹ngiliz The

Mail on Sunday gazetesinde yer alan bir haberde ise eski ABD Baflkan›

Bill Clinton'›n k›z›n›n kendisine Kuran hediye etmesi ile Kuran oku-

maya bafllad›¤›n› söyleyen Blair, Kuran'›n kendisine cesaret verdi¤ini

aktarmaktayd›.87 Sald›r›lardan sonra el-Cezire televizyonunda yay›nla-
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nan bir röportaj›nda Blair bir kez daha Kuran okudu¤unu aç›kl›yor ve

flunlar› söylüyordu:

Kuran'› dilimize tercüme edilmifl hali ile okudum. ‹slam hakk›nda

eserler de okuyorum ve bundan çok zevk al›yorum. Kuran hakk›nda

daha önce bilmedi¤im ve H›ristiyanlar› da çok ilgilendirdi¤ini dü-

flündü¤üm pek çok fleyi ö¤rendim.88

Time dergisi ise Tony Blair ile ilgili bir makalede Blair'i, "uzun za-

mand›r Kuran ö¤rencisi olan Tony Blair" olarak tan›ml›yordu.89 Ku-

ran'› gayet iyi bilen Tony Blair, 11 Eylül sald›r›lar›n›n oldu¤u ilk gün-

den itibaren de, bu sald›r›lar›n ‹slam'la ve Müslümanlarla bir alakas›-

n›n olmad›¤›n› çeflitli demeçlerinde vurgulad›. Bu demeçlerinden bi-

rinde Tony Blair flöyle diyordu:

Nas›l ki 12. yüzy›lda Haçl› Seferlerini düzenleyip katliamlar yapan-

lar›n ‹ncil'in ö¤retisi ile hiçbir alakas› yoksa, Bin Ladin de Kuran'›n

ö¤retilerine ba¤l› bir insan de¤ildir. Bat› ‹slam'› görmezlikten gel-

mekten vazgeçmelidir. Yahudiler, H›ristiyanlar ve Müslümanlar ‹b-

rahim'in çocuklar›d›r ve bugün ortak noktalar›m›z› ve de¤erlerimizi

anlamak için bu inançlar› biraraya getirme zaman›d›r.90

Tony Blair gibi ‹slam'a ve Müslümanlara yak›nl›¤› ile tan›nan bir

baflka önemli isim de Prens Charles't›r. Prens Charles ‹slam'a duydu¤u

sempatiyi ilk olarak 1993 y›l›nda Oxford'ta yapt›¤› bir konuflmada dile

getirmifltir. Bu tarihten itibaren ‹ngiltere'de yaflayan Müslümanlarla bi-

rebir iliflki içerisinde bulunan, Müslümanlar taraf›ndan organize edilen

pek çok toplant›ya ve aç›l›fla kat›lan Prens Charles, her f›rsatta ‹slami-

yet'e duydu¤u hayranl›¤› dile getirmektedir. Prens Charles'›n 1996 y›-

l›nda Wilton Park'da yapt›¤› konuflmas›, ‹slamiyet'e duydu¤u sempati-

yi ve bunun gerekçelerini en aç›k flekilde ifade etti¤i konuflmas› olarak

bilinir. Prens bu konuflmas›nda flu noktalar üzerinde durmufltur:

Bizler Bat›'da kendi kökenimizi yeniden keflfedebilmek için ‹slami

gelene¤in do¤an›n yarat›l›fl›na karfl› duydu¤u derin sayg›dan fayda-
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lanmal›y›z. Modern materyalizm, dengesiz ve uzun vadeli sonuçla-

r› çok zarar verici bir ideolojidir... Ne var ki geçti¤imiz üç yüzy›l

içinde, en az›ndan Bat› dünyas›nda d›fl›m›zdaki dünyay› alg›lay›fl›-

m›z› derinden etkileyen bir ay›r›m olufltu. Bilim üzerimizde kat› bir

hükümdarl›k kurdu. Din ve bilim birbirinden iki ayr› fleymifl gibi

gösterildi. Art›k bunun tehlikeli sonuçlar›n› daha iyi görebiliyoruz...

Bilim bize dünyan›n bildi¤imizden çok daha karmafl›k oldu¤unu

gösterdi. Ama bu modern, materyalist ve tek boyutlu yap›s› ile pek

çok fleyi aç›klamaktan aciz kald›... Bu bak›fl aç›s› (materyalist görüfl)

Müslümanlara tamamen ters bir bak›fl aç›s›yd›. Müslüman bir sanat-

ç› veya bilimadam› bir eser ortaya ç›kard›¤›nda bunu kendi zekas›-

n›n bir ürünü olarak görmez, bunu ancak Allah'a sunmak için yapt›-

¤›n› bilir. Kuran'dan okuyup çok etkilendi¤im bir ayette 'Her nere-

ye dönerseniz Allah'›n yüzü oras›d›r' diye bildirilmesi san›r›m bir

anlamda buna iflaret etmektedir... Birbirimizden ö¤renece¤imiz çok

fazla fley var, bunun için ilk ad›m olarak ‹ngiliz okullar›nda daha

çok Müslüman ö¤retmeni görevlendirebiliriz. Dünyan›n her yerin-

de insanlar ‹ngilizce ö¤renmek istiyorlar, ama burada bizim zihinle-

rimize oldu¤u kadar gönüllerimize de hitap edecek bir fleyler ö¤ren-

meye ihtiyac›m›z var ve bunu Müslüman ö¤retmenler yapabilirler.91

Prens Charles, The Prince Foundation adl› vakf› arac›l›¤› ile Müs-

lümanlar›n faydanalabilecekleri pek çok imkan haz›rlamaktad›r. 1993

y›l›nda faaliyete geçen Oxford ‹slami Araflt›rmalar Merkezi, Prens'in

sponsorlu¤unda kurulmufltur. Prens'in vakf›na ba¤l› olarak faaliyet

gösteren Geleneksel ve Görsel ‹slami Sanatlar bölümü ise ‹ngiliz Müs-

lümanlar›n geleneklerini ve kültürlerini ayakta tutabilmeleri, Müslü-

man çocuklar›n e¤itim masraflar›n›n karfl›lanmas› için gerekli ekono-

mik imkanlar›n sa¤lanmas› gibi çal›flmalarda bulunmaktad›r. 

Prens son olarak Londra'da kurulacak olan Müslüman Merkezi

Projesi için bu bölüm arac›l›¤› ile 10 milyon pound yard›mda bulun-

mufltur.92
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BBC televizyonunda yer alan

'Blair: Kuran Bana ‹lham Ver-

di' haberinde Tony Blair Ku-

ran okudu¤unu ve Kuran

ayetlerinden çok etkilendi¤ini

aç›klam›flt›r. 

Time dergisinin Avrupa bask›s›nda yer alan

'Tony ile Seyahat' bafll›kl› haberde Tony Bla-

ir'in uzun za-

mand›r Ku-

ran okudu¤u

belirtilmifl ve

Blair, 'Kuran

talebesi' ola-

rak nitelen-

dirilmifltir. 

Tony Blair'in önemle üzerinde durdu¤u konular-

dan birisi de H›ristiyanlar ve Müslümanlar aras›n-

da ay›r›mc›l›k yap›lmamas›d›r. BBC'de yer alan

'Müslümanlar ve H›ristiyanlar Ortak De¤erleri Pay-

lafl›yorlar' bafll›kl› haberde Blair'in bu konudaki

aç›klamalar›na

yer verilmifltir.

BBC'de yer

alan bir baflka

haberde ise,

Blair'in 'medya-

n›n ‹slam hak-

k›nda yapt›¤›

yanl›fl yak›flt›r-

malar›n hiçbiri-

nin Kuran'da

ve gerçek ‹s-

lam ahlak›nda

olmad›¤›n›'

söyledi¤i bildi-

rilmektedir.  
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Önce zekat› örnek göstererek

‹slamiyet'e duydu¤u ilgiyi dile

getiren Blair, daha sonra yapt›-

¤› aç›klamalar›nda da Kuran

okudu¤unu ve çantas›nda sü-

rekli Kuran tafl›d›¤›n› s›k s›k di-

le getirmifltir. Yanda Blair, M›s›r

el-Ezher Üniversitesi'nden Müs-

lüman liderlerle görülmektedir. 

Yukar›da, Blair efli ile birlikte el-Ezher Ca-

misi'ni ziyaret ederken görülmektedir.

BBC'de yay›nlanan haberde ise Tony Blair, 11 Eylül sonras›nda geliflen yeni dün-

ya düzeninde Müslümanlar›n ve H›ristiyanlar›n iflbirli¤i içerisinde hareket et-

mesinin daha da önem kazand›¤›n› vurgulam›flt›r. 

11.09.2001, Posta
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The Muslim News gazetesinde

verilen haberde, sarayda Müs-

lüman gençleri kabul eden

Prens Charles'›n gençlerle

sohbeti anlat›lmaktad›r. 

BBC'de verilen 'Prens Ramazan Töreni-

ne Kat›ld›' bafll›kl› haberde, Prens'in Ra-

mazan ay› nedeniyle Londra'n›n do¤u-

sunda bulunan bir camiyi ve ‹slami okul-

lar› ziyaret etti¤i bildirilmektedir. 

Prens Charles Wilton Park'ta yapt›¤› konuflmas›nda materyalizmi elefltirmifl ve

‹slam'›n materyalist görüfle en güzel cevab› verdi¤ini belirtmifltir. 
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29.09.2001, Zaman

29.09.2001, Star

30.07.2001, Gözcü

29.07.2001, Muslim News

29.09.2001, Milliyet

‹ngiltere'de yaflayan Müslümanlar-

la çok iyi bir diyalo¤a sahip olan

Prens Charles, s›k s›k onlarla bira-

raya gelmekte ve sorunlar›n› dinle-

mektedir. 

Prens Charles ‹slam ahla-

k›na oldu¤u kadar, ‹slam

sanat›na da hayranl›k

duydu¤unu s›k s›k dile

getirmektedir. Bunun en

çarp›c› örneklerinden biri

de Prens'in, tamamen ‹s-

lami eserler örnek al›na-

rak yapt›rd›¤› '‹slami Bah-

çesi'dir. 
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Prens, Müslüman gençlerin e¤itimine de özel önem vermektedir.

2001 y›l›nda ilk defa sarayda Müslümanlar› Ramazan Bayram› için ka-

bul eden Prens Charles, davette özellikle bulunmalar›n› istedi¤i Müs-

lüman gençlere bu konudaki düflüncelerini flöyle aktarm›flt›r:

Müslüman gençlerin hassasiyeti ve hayal gücü çok önemli. Sizler ol-

masayd›n›z bizler çok s›radan ve tekdüze olurduk. Sizin varl›¤›n›z›

bizim ülkemizin kültürüne ve ço¤ulculu¤una büyük bir farkl›l›k ge-

tiren çok önemli bir unsur olarak görüyorum. Her zaman anlafl›lma-

s› için u¤raflt›¤›m bir fley var; bu derece sekülerleflen, materyalistle-

flen bir dünyada sizin gibi hala inanc›n› koruyan, kendisinden üstün

bir varl›¤a iman eden kiflilerin olmas› üzerinde durulmas› ve takdir

edilmesi gereken bir durumdur.93

Bu davet s›ras›nda bir saatten uzun bir süre gençlerle sohbet eden

Prens, onlara, e¤itimleri, meslekleri ve dinlerini yaflamakta herhangi

bir zorlukla karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar› gibi konularda sorular sor-

mufl, Müslüman gençlerin ihtiyaçlar› ile tek tek ilgilenmifltir. Prens'in

özellikle merak etti¤i konular aras›nda, 'gençlerin Kuran'›n ruhunu iyi

kavray›p kavramad›klar›', 'Kuran'› bafltan sona kadar okuyup okuma-

d›klar›', 'Ramazan ay› boyunca okullar›nda herhangi bir zorlukla kar-

fl›lafl›p karfl›laflmad›klar›', 'iftar için okullar›nda verilen yemeklerden

memnun olup olmad›klar›' gibi konular bulunmaktad›r.94

fiüphesiz gerek Prens Charles'›n gerekse Tony Blair'in ‹slam'a olan

bu yaklafl›mlar› son derece önemlidir. Uzun y›llard›r baz› Bat›l› çevre-

ler taraf›ndan ‹slam hakk›nda oluflturulmaya çal›fl›lan yanl›fl kanaatin

ortadan kald›r›lmas› için önde gelen devlet adamlar›n›n bu konudaki

düflüncelerinin de¤iflmesi önemli bir ad›md›r. Yönetenlerin ‹slam ah-

lak›n›n güzelli¤ini ve üstünlü¤ünü fark ettikleri bir toplumda, ‹slam'a

yöneliflin de daha fazla olaca¤›, o toplumda yaflayan Müslümanlar›n

çok daha rahat bir yaflam sürecekleri aç›kt›r. Bu nedenle önde gelen ki-

flilerin ‹slam'› do¤ru tan›malar›n› sa¤lamak çok önemli bir sorumlu-
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luktur. ‹slam'› ve Kuran ahlak›n› tan›yan bir kifli, konumu ne olursa ol-

sun, muhakkak edindi¤i bu bilginin üzerinde b›rakt›¤› etkiyi çevresin-

deki insanlarla paylaflacakt›r. E¤er bu kifli bir toplumda yönetici veya

lider konumundaysa, o zaman kendisi ile birlikte yönetti¤i ve hitap

etti¤i kitle de bu etkiden faydalanacakt›r. 

Bu nedenle bu aç›klamalar› okurken bu geliflmelerdeki ola-

¤anüstülü¤ün fark›na varmak gerekir. Bugün Bat› dünyas›nda bu

yüzy›la kadar örne¤i görülmemifl bir flekilde ‹slam'a yak›nlaflma söz

konusudur. Kuflkusuz bu durum Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini delil-

leri ile anlatmaya, yeryüzünde hakim olan materyalist ideolojileri

fikren ma¤lup etmeye, hak dini insanlara ulaflt›rmaya çaba gös-

teren Müslümanlar için büyük bir müjdedir. Bu müjdenin

tüm Müslümanlara ulaflmas› da iman edenlerin üzerindeki

bir baflka sorumluluktur. 
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"Ve onlardan sonra sizi o arza
mutlaka yerlefltirece¤iz. ‹flte bu,

makam›mdan korkana ve tehdidimden
korkana ait (bir ayr›cal›kt›r)."

(‹brahim Suresi, 14)
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‹slam'a Dönenler

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi yönetenlerin ‹slam'a duyduklar›

sempati, halk›n da ‹slam'a yaklafl›m›n› do¤rudan etkilemektedir. Bu

durumun göstergelerinden birisi de son y›llarda Avrupa'da din de¤ifl-

tirip ‹slam'a dönenlerin say›s›n›n artmas›d›r. Yap›lan araflt›rmalar ‹s-

lam'a dönenlerin, zaman zaman iddia edildi¤i gibi, e¤itimsiz kifliler

de¤il tam tersine ço¤unlukla üniversite e¤itimi alm›fl ve kariyer sahibi

kifliler olduklar›n› göstermektedir.

30 Aral›k 2001 tarihli say›s›nda özellikle ‹ngiltere'de ‹slam'a dönüfl

yapanlar› konu edinen The Daily Telegraph gazetesinin, sonradan Müslü-

man olan kiflilerle yapt›¤› röportajlarda ortaya flöyle bir tablo ç›kmakta-

d›r: Bu kiflilerin önemli bir k›sm› statü sahibi, iyi bir aile çevresine sahip,

‹slam'› iyice araflt›r›p ö¤rendikten sonra din olarak seçen insanlard›r. Ör-

ne¤in eski ‹ngiliz hükümetinde Sa¤l›k Bakanl›¤› yapm›fl olan Frank

Dobson'›n o¤lu Joe Ahmet Dobson, Kuran'› bir arkadafl›n›n kendisine

hediye etmesi ile 16 yafl›ndayken okudu¤unu ve akl›ndaki sorular›n

tüm cevaplar›n› buldu¤unu söylemektedir. 23 yafl›na geldi¤inde resmi

olarak ‹slam'› kabul etti¤ini aç›klayan ve bugün 26 yafl›nda olan Joe

Dobson, ailesinin de bu karar›nda kendisini destekledi¤ini anlatmakta-

d›r. Habere göre, Dobson'›n babas› her Noelde kendisine hediye olarak

‹slami kitaplar almaktad›r. ‹ngiltere'de son dönemlerde ‹slam'a dönen-

ler aras›nda, BBC eski genel müdürü John Birt'in o¤lu, ünlü hakimler-

den Lord Justice Scott'›n k›z› gibi önde gelen çevrelerden insanlar bulun-

maktad›r. Son yirmi y›l içinde 20 bin kiflinin ‹slam'a döndü¤ü tahmin

edilen ‹ngiltere'de, 11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra dünyan›n pek çok ül-

kesinde oldu¤u gibi ‹slam'a yönelifl daha da h›zlanm›flt›r. Manchester

Camisi'nin verdi¤i bilgilere göre 11 Eylül'ü takip eden ilk haftalarda sa-

dece kendi camilerinde 16 kifli ‹slam'› kabul etmifltir. ‹slam'a dönenlerle

ilgili yap›lan araflt›rmalarda dikkat çeken bir nokta da, ‹slam'a dönüflün
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‹ngiltere'de Müslümanlar

14.07.2001, Milli Gazete

Müslümanlar›n say›-

ca en yo¤un olduk-

lar› Avrupa ülkele-

rinden biri ‹ngilte-

re'dir. ‹ngiliz bas›-

n›nda s›k s›k ‹slam'›

ve Müslümanlar›

anlatan haberler ya-

y›nlanmaktad›r.

Bunlardan biri BBC'nin internet sitesinde ya-

y›nlanm›fl olan '‹ngiltere'deki Müslümanlar'

bafll›kl› özel haberdir. Telegraph gazetesinde

Müslümanl›¤› kabul eden ‹ngilizlerle ilgili ve-

rilen haberin bafll›¤› 'Babam Bana ‹slam'› An-

latan Kitaplar Hediye Etti' fleklindedir.

22.04.2002,

Türkiye

‹slam'› seçen ‹n-

gilizler aras›nda

kad›nlar büyük

ço¤unlu¤u olufl-

turmaktad›r. 
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daha çok kad›nlar aras›nda görülüyor olmas›d›r. Amerika'da ‹slamiyet'e

dönen her dört kifliden biri, ‹ngiltere'de ise her iki kifliden biri kad›nd›r.95

‹slam'›n h›zla yükseldi¤i Avrupa ülkelerinden birisi de Danimar-

ka'd›r. Danimarka'da devletin resmi dini olan Protestanl›ktan sonra

Müslümanl›k gelmektedir, ülkedeki Katoliklerin say›s› ise Müslüman-

lardan daha azd›r. 5.5 milyon insan›n yaflad›¤› Danimarka'da nüfusun

yaklafl›k %3'ünü Müslümanlar oluflturmaktad›r.96 Yo¤un göçlerin Müs-

lümanlar›n say›s›ndaki art›fla do¤rudan etkisi vard›r. "Danimarka'n›n

Gelece¤i: Her ‹ki Kifliden Biri Müslüman" haberleri ile bu yükselifl Da-

nimarka bas›n› taraf›ndan da ele al›nm›flt›r. Danimarka'da yaflayan ünlü

sosyolog Eyvind Vesselbo yapt›¤› araflt›rma neticesinde, yak›n gelecekte

Danimarka nüfusunun yar›s›n›n Müslüman olaca¤›n› aç›klam›flt›r.97

Medyada Yer Alan ‹slam ‹le ‹lgili Haberler

Bat› bas›n›nda son zamanlarda ‹slam'› tan›tmak için haz›rlanan

objektif haberler de oldukça dikkat çekmektedir. Özellikle 11 Eylül'de-

ki terörist sald›r›lardan sonra bu konuda gözle görülür bir geliflme ol-

mufltur. Sald›r›lar halk›n ‹slam'› merak etmesine ve do¤ru bilgi aray›-

fl› içine girmesine arac› olmufl, medya bu talebi karfl›layabilmek için

çeflitli haberler ve programlar haz›rlam›flt›r. Baflta BBC olmak üzere

pek çok televizyon kanal› ‹slam'› anlatan belgeseller yay›nlam›fl, özel

konuklar›n davet edildi¤i sohbet programlar› düzenlemifl, ‹slam'› an-

latan dizi programlar organize etmifltir. Yine pek çok televizyon kana-

l› internetteki sayfalar›na ‹slam'› anlatan özel bölümler eklemifllerdir.

Bu sayfalarda ‹slam'›n temel flartlar›, ‹slam tarihi, Peygamberimiz

(sav)'in hadisleri ve Kuran ayetleri yer almakta, okuyucular istedikle-

ri takdirde daha kapsaml› bilgi veren sitelere yönlendirilmektedir.
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Bununla birlikte pek çok dergi ve gazetede de ‹slam'› anlatan ve

kamuoyunun merak etti¤i sorulara cevap teflkil edebilecek yaz›lara yer

verilmifltir. Bu yaz›lardan birisi de, 1 Ekim 2001 tarihinde Time dergisin-

de yay›nlanan 'True, Peaceful Face of Islam' (‹slam'›n Bar›flsever Gerçek

Yüzü) bafll›kl› makaledir. Ünlü ‹ngiliz teolog Karen Armstrong taraf›n-

dan kaleme al›nan makalede özetle flu bilgilere yer verilmektedir:

Arapça 'teslim olmak' kökünden gelen ‹slam, bar›fl ve güvenlikle efl

anlaml›d›r. 7. yüzy›l›n bafllar›nda Kendisine Kuran vahyedildi¤i za-

man Muhammed Peygamber (sav)'in en önemli görevlerinden birisi

geçti¤imiz günlerde Washington ve New York'ta flahit oldu¤umuz

türden toplu katliamlar› ve fliddeti tamamen ortadan kald›rmakt›.

Kuran'da izin verilen tek savafl savunma amaçl› savaflt›r. Müslü-

manlar savafl› kendileri bafllatamazlar (Bakara Suresi, 190). Savafl kö-

tü bir fleydir, ancak Müslümanlar zaman zaman bask›larla karfl› kar-

fl›ya geldiklerinde savaflmak zorunda kalabilirler. Kuran'da Tevrat'ta

yer alan, 'göze göz, difle difl' ayeti geçmektedir, ancak ayetin sonun-

da t›pk› ‹ncil'de oldu¤u gibi ba¤›fllaman›n daha hay›rl› oldu¤u bil-

dirilmektedir (Maide Suresi, 45). ‹slam savafla ba¤›ml› de¤ildir... Üs-

telik cihad 'kutsal savafl' anlam›na gelmez, 'çaba göstermek' anla-

m› tafl›r. ‹slam dini insanlar üzerinde zorlama getirmez, Kuran'da '

(Bakara Suresi, 256) aç›kça belirtilmifltir. Ve Müslümanlar Yahudileri

ve H›ristiyanlar› 'Ehl-i Kitap' olarak görürler ve inançlar›na sayg› du-

yarlar (Ankebut Suresi, 46). Hz. Muhammed (sav)'e indirilen bir bafl-

ka ayette ise, 'Ey insanlar, biz sizi birbirinizle tan›flman›z için efller

ve topluluklar olarak yaratt›k' (Hucurat Suresi, 13) fleklinde bildiril-

mifltir. Yani farkl›l›klar›n amac›, iflgal etmek, zorla dininden çevir-

mek, katletmek veya fliddet uygulamak de¤il, uzlaflma ve hoflgörü

ile diyalog kurmakt›r.98

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

147



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

148

29.05.1995, Newsweek

12.10.2001,

Milliyet

Newsweek dergi-

sinin Avrupa'da

‹slam'› inceledi¤i

bu haberinde,

‹talya, ‹ngiltere ve

Fransa gibi ülke-

lerde ‹slam'›n git-

tikçe güçlenmesi

ele al›nmaktad›r.

Örne¤in ‹ngiltere'de kiliselere art›k kimsenin gelmedi¤i Do¤u Londra'da, kapanan

kiliselerin yerlerine camiler aç›lmaktad›r. Fransa'da ise pek çok bina camiye çev-

rilmekte, camiler ibadet için gelen Müslümanlarla dolup taflmaktad›r. Madrid'de

yeni minareler yükselirken ‹talya'da dev camiler infla edilmektedir. 

11.08.1999, Türkiye
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14.03.2001, Sabah

15.03.2001, Ortado¤u

30.01.2002, Türkiye

26.10.2001, Milliyet

29.01.2002, Zaman

‹slamiyet'in Avrupa'da

yay›l›fl› 11 Eylül'den son-

ra h›z kazanm›fl, pek çok

televizyon kanal›nda ‹s-

lam'la ilgili belgeseller

yay›nlanm›flt›r. 
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Fransa'da ‹slam

11.04.2002, Yeni fiafak

Günümüzde Fransa nüfu-

sunun yaklafl›k 5 milyonu-

nu Müslümanlar olufltur-

maktad›r. Fransa'n›n ikinci

en büyük dini olan ‹slam'a

son dönemlerde Frans›z

devlet adamlar› da daha

yak›n bir ilgi göstermekte-

dir. Cumhurbaflkan› Chi-

rac'›n gerçeklefltirdi¤i cami

ziyareti bu yak›nlaflman›n

önemli örneklerindendir. 

12.12.2000, Le Express

12.12.2000,

Le Express
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‹sveç'te ‹slam'›n Resmi Olarak Tan›nan Bir Din
Olmas› ‹çin Çal›flmalar Bafllad›

11.02.2001, Yeni fiafak

Araflt›rmalara göre nüfusu yakla-

fl›k 10 milyon olan ‹sveç'te 300

binden fazla Müslüman bulunu-

yor. ‹sveç yönetimi ve halk› ‹s-

lam'a karfl› hoflgörü ile yak-

laflmaktad›r. ‹sveç Devleti geçen

y›l ald›¤› bir kararla, vatandafllar›

aras›nda ‹slam'a olan yöneliflin

art›fl› nedeniyle Kuran'›n ‹sveç-

ceye tercüme edilmesine ve

Müslümanlar›n rahatça ibadet

edebilecekleri büyük bir caminin

yap›labilmesi için özel ödenek

ayr›lmas›na karar verdi. ‹sveç

Devleti bu projelerin yan› s›ra ‹s-

veç'te bulunan ve ‹slami e¤itim

veren okullar için de ayr› bir yar-

d›m fonu oluflturmufl durumda-

d›r. Müslümanlar›n say›s›n›n git-

tikçe artt›¤› ‹sveç'te devletin yü-

rürlü¤e koymay› planlad›¤› bir

di¤er önemli geliflme ise, ‹s-

lam'›n ‹sveç'te resmi olarak tan›-

nan bir din haline getirilmesidir.

13.03.2002, Yeni fiafak 

Time dergisi ‹sveç'in Stockholm kentin-

de aç›lan ülkenin en büyük camisi ile il-

gili bir haber yapm›flt›r. 
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Der Spiegel ‹slam'›n 
Yükseliflini Kapak Konusu

Yapt›

‹slam'›n tüm düya-

daki h›zl› yükseli-

fli, ünlü Alman

dergisi Der Spi-

egel taraf›ndan

kapak konusu ola-

rak ele al›nd›. 'Mu-

hammed Peygam-

ber Kimdi' bafll›¤›

ile haberlefltirilen

konuya dergide

20 sayfa yer ayr›l-

d›. Haberde, ger-

çek ‹slamiyet ile

terörist gruplar›n

bir ilgisinin olmad›¤›na dikkat çekilirken, çeflitli tarihçiler, filozoflar, sosyolog-

lar ve siyaset adamlar›n›n da görüfllerine yer verildi. Dünyada hiçbir dinin ‹sla-

miyet kadar h›zl› yay›lmad›¤›n›n belirtildi¤i haberde, ünlü ‹ngiliz filozof Ernest

Gellner'in, "‹slamiyet Allah'›n dünya için öngördü¤ü bir toplum düzeni" sözleri-

ne yer verildi.

03.06.2001, Hürriyet
02.06.2001, Der Spiegel



HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

153

Televizyonlar ‹slam'› Anlatan Belgeseller Yay›nl›yorlar

13.08.2001, Milli Gazete

Avrupa'da ‹slam'›n

h›zl› yükselifli özel-

likle televizyonla-

r›n pek çok prog-

ramda ele ald›klar›

bir konu olmufltur.

Siyasi ve sosyal

de¤erlendirmeler

içeren bu program-

lar›n yan› s›ra, ‹s-

lam tarihini ve ‹s-

lam ahlak›n› anla-

tan kapsaml› bel-

gesellere de yer

verilmifltir. Bunun

örneklerinden biri-

si ‹ngiltere'de 1 milyon sterlin harcanarak gerçeklefltirilen '‹slam Mevsimi' adl›

projedir. ‹slam dinini do¤ru tan›tmay› amaçlayan bu belgesel ‹ngiliz Yay›n Kuru-

lu'na ba¤l› 2. kanal taraf›ndan iki hafta süren bölümler halinde yay›nlanm›flt›r.

Benzer bir yay›n Alman-Frans›z ortak kanal› olan Arte taraf›ndan da gerçekleflti-

rilmifltir. Çekimleri üç y›l süren ve Hz. Muhammed (sav)'in hayat›n› anlatan bel-

gesel dizide ‹slam tarihi detayl› olarak ele al›nm›flt›r. 

14.03.2002, Zaman
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Alman Cumhurbaflkan›'n›n Cami Ziyareti

Alman Cumhurbaflkan› Jo-

hannes Rau, 29-30 Ocak

2001 tarihlerinde Pots-

dam'da düzenlenen Dünya

Kiliseler Konseyi toplant›-

s›na kat›lm›fl ve önemli

görüfller ortaya koyan bir

konuflma yapm›flt›r. Önü-

müzdeki 10 y›l› 'fiiddetle

Mücadele ve Bar›fl' y›l› ilan

eden Dünya Kiliseler Kon-

seyi'ne maddi destekte bu-

lunan, Almanya'n›n bu

deste¤inin kesilmesini is-

teyen çevreleri fliddetle

elefltiren Rau, bu çal›flma-

y› Avrupa'n›n yapt›¤› en

önemli sosyal at›l›mlardan

biri olarak de¤erlendirmifl-

tir. Özgürlük ve adaletin

denge unsurlar› oldu¤unu söyleyen Rau, Sosyal

Darwinizm'in de kesinlikle reddedilmesi gerekti¤ini

vurgulam›flt›r.99 Bunun yan› s›ra Müslüman toplu-

luklarla sa¤lanacak fikir al›flveriflinin önemine ve bu

giriflimlerin desteklenmesi gerekti¤ine de s›k s›k de-

¤inen Rau bu konuya verdi¤i önemi Marl kentindeki

Fatih Camisi'ni ziyaret ederek de göstermifltir. Ra-

mazan Bayram› nedeniyle gerçeklefltirilen bu ziyaret

s›ras›nda Rau, Müslümanlar›n bayramlar›n›n da H›-

ristiyanlar›n bayramlar› kadar önemli oldu¤unu be-

lirtmifl ve teröre karfl› yürütülen mücadelenin ‹slam

dini ile ilgisi olmad›¤›n› vurgulam›flt›r. 

18.12.2001, Takvim

08.04.2002, Yeni Asya
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18.03.2002, Yeni Asya

02.01.2002, Yeni Asya

08.11.2001,

Akflam

Müslüman nüfusun yo¤un oldu¤u

ülkelerden Almanya'da sonradan

Müslüman olanlar›n say›s› da ol-

dukça fazlad›r. Bununla birlikte ‹s-

lam'›n do¤ru anlafl›lmas› ve do¤ru

tan›t›lmas› için de Alman hükümeti

taraf›ndan çeflitli çal›flmalar yürü-

tülmektedir. Bu çal›flmalardan biri-

si de Alman okullar›nda verilecek

olan ‹slam dersleridir. 
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Belçika'da Yükselen ‹slam

90'l› y›llar›n bafl›nda Belçika'daki Müslümanlar›n say›s› 285 bin civar›nda idi.

1998'e gelindi¤inde ise bu rakam 350 bin oldu. Bu da Belçika nüfusunun %2.5'i

demektir. Toplam 240 mescid ve caminin bulundu¤u Belçika'da ‹slam'›n h›zl›

yükselifli devam etmektedir.100 Bugün ‹slam Belçika'da Yahudilik ve Protestanl›¤›

geride b›rakarak Katoliklikten sonraki ikinci din olmufltur. Belçika devleti, ülkede

yaflayan Müslümanlara karfl› her zaman olumlu yaklaflm›fl, Müslümanlar›n inanç

ve ibadet özgürlü¤ünü koruma alt›na alan kanunu daha 1974 y›l›nda ç›karm›flt›r.

Buna göre Müslümanlara da, t›pk› Katolikler, Protestanlar ve Yahudilere oldu¤u

gibi Belçika'da dinlerini yaflama ve anlatma özgürlü¤ü tan›nm›flt›r. Bu kanunun

en önemli uygulamalar›ndan birisi, ‹slami okullar d›fl›nda, devlet okullar›nda da

‹slam dersi okutulmas›n›n sa¤lanmas› olmufltur. Belçika'da flu anda yaklafl›k 700

Müslüman ö¤retmen devlet okullar›nda ders vermektedir ve bu ö¤retmenlerin

maafllar› ve giderleri devlet taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.

Kanunda belirtilen bir di¤er önemli nokta da, ibadet merkezlerinin inflaat masraf-

lar›na ve buralarda görev yapacak olan din adamlar›n›n giderlerine Belçika Dev-

leti taraf›ndan maddi destek verilmesidir. Belçika devletinin Müslümanlara ver-

dikleri bu destek, ‹slam'›n Belçika'da yükselmeye devam etmesini sa¤lamaktad›r.

28 Ocak'da hizmete aç›lan Genk Yunus Emre Camisi de bu yükseliflin önemli

göstergelerinden birisidir. Belçika'n›n bu en büyük camisinin aç›lfl›na kat›lan

Genk Belediye Baflkan› Jef Gabriels bu günü bir bayram olarak de¤erlendirirken,

aç›l›fla kat›lan kilise temsilcisi Jan Boonen düflüncelerini flöyle aktarm›flt›r: 

Ev vard›r oturulur, ev vard›r hastane yap›l›r, ev vard›r banka yap›l›r. Bura-

s› Allah'›n evi ve biz buraya sadece ona boyun e¤mek için geliriz. 101

28.01.2002, Zaman 17.01.2002, Vakit
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‹talyan Büyükelçisi Müslüman Oldu

‹talya'n›n Suudi Arabistan büyükelçisinin Müslüman oldu¤u birkaç ay önce ba-

s›na yans›yan önemli haberlerdendi. Asl›nda, ‹talya'n›n ünlü diplomatlar›ndan

Torquato Cardilli Müslüman olan ikinci büyükelçiydi. Kendisinden önce Büyü-

kelçi Mario Scialoja da ‹slamiyet'e girmiflti. Roma'n›n Birleflmifl Milletler daimi

temsilcisi iken Müslüman olan Scialoja, bundan sonra Suudi Arabistan büyü-

kelçisi olarak atanm›flt›. Torquato Cardilli ise uzun y›llard›r Müslüman ülkelerde

görev yapan bir diplomatt›. Cardilli'nin ‹slamiyet'e dönmesi ‹talya'da ‹slam'›n

yükseliflini bir kez daha gündeme getirdi. Yaklafl›k bir milyon Müslüman›n yafla-

d›¤› ‹talya'da son iki üç y›ld›r da 5 bin kiflinin ‹slamiyet'e döndü¤ü tahmin edil-

mektedir.102

‹talyan büyükelçinin Müslümanl›¤›

kabul etmesi, Bat› bas›n› ve haber

ajanslar› taraf›ndan ilgiyle karfl›lan-

d›. Yukar›da Reuters haber ajans›-

n›n konuyla ilgili verdi¤i 'Roma'n›n

Suudi Arabistan Büyükelçisi Müslü-

manl›¤a Döndü' bafll›kl› haber gö-

rülmektedir. 26.100.2001, Hürriyet
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29.09.2001, Türkiye

Berlusconi Müslümanlardan Özür Diledi

11 Eylül sonras› Müslümanlar aleyhinde yap-

t›¤› aç›klamalarla dikkat çeken ‹talya Baflba-

kan› Silvio Berlusconi, bu aç›klamas›ndan k›-

sa bir süre sonra özür diledi. 26 Eylül'de yap-

t›¤› konuflmas›nda, Bat› kültürünün ‹slam kül-

türünden her zaman üstün oldu¤unu ve Müs-

lümanlar›n Bat›n›n bir parças› haline gelmele-

rinin mümkün olmad›¤›n› söyleyen Berlus-

conni bu sözlerinin ard›ndan baflta Avrupa

Birli¤i devletlerinin yöneticileri olmak üzere pek çok kesimden a¤›r elefltiriler

ald›. Bunun üzerine aç›klamas›ndan bir gün sonra, 'sözlerinin yanl›fl anlafl›l-

d›¤›n›, Müslüman dostlar›n› hiçbir zaman üzmek istemedi¤ini' söyledi. 1 Ekim

günü ise ülkesinde görev yapan Müslüman ülkelerin büyükelçilerini konutu-

na davet ederek özel bir görüflme yapt›. Hükümet taraf›ndan yay›nlanan ba-

27.01.2002, Star

‹talyan Baflbakan› Berlusconi

11 Eylül sonras›ndaki büyük

gaf›n›n ard›ndan ‹talya'da bir

camiyi ziyaret ederken görül-

mektedir. Berlusconi bas›na

yapt›¤› aç›klamalarda da, söz-

lerinden dolay› piflmanl›k duy-

du¤unu dile getirmifltir. 
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21.10.2001, Star

s›n aç›klamas›nda Baflba-

kan›n bu görüflmeyi ‹s-

lam'a duydu¤u sayg›y› dile

getirmek için bir f›rsat ola-

rak de¤erlendirdi¤i belirtil-

di. Bas›n aç›klamas›nda

Berlusconni'nin flu sözleri-

ne de yer verilmekteydi:

'Bir milyar insan›n inand›¤›

‹slam, bar›fl› emreden, in-

san haklar›na sayg›l›, mil-

letler aras›nda hoflgörü ve

uzlaflman›n olmas› gerekti-

¤ini söyleyen, insanl›¤a

çok önemli de¤erler kazan-

d›ran büyük bir dindir.'103

Yukar›da Avrupa'n›n en büyük camisi olan Roma Camisi görülmektedir. 
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Danimarka'da ‹slam

27.04.2002, Sabah

12.10.2001, Milliyet

Danimarka ‹slam'›n en

h›zl› yükseldi¤i ülkeler-

dendir. Üstelik Dani-

marka Devleti de ›l›ml›

yaklafl›m› ile bu yükse-

lifle katk›da bulunmak-

tad›r. Danimarka devlet

televizyonunun tarihte

bir ilke imza atarak,

Türk Kültür Merkezi

Camisi'nde verilen Cu-

ma hutbesini naklen

yay›nlamas› bu deste-

¤in en çarp›c› örnekle-

rindendir. 
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16.12.2001, Star

Yukar›daki 'Avusturya Okulunda Haç Hilal ile Bulufluyor' bafll›kl› The New York

Times haberinde, Avusturya okullar›nda Müslümanlar›n sahip olduklar› e¤itim

haklar› anlat›lmaktad›r. Avrupa'da bulunan pek çok ‹slami okulun yan› s›ra,

devlet okullar›n›n müfredatlar›nda da ‹slam'› tan›tan derslere yer verilmektedir.

Kuflkusuz bu giriflimler, radikalizmle mücadelenin en etkili yolu olacakt›r ve iki

kültür aras›nda kurulacak diyalo¤un da temel tafl›n› oluflturacakt›r. 

Avrupa'da E¤itim Sisteminde ‹slam

14.04.2002, Milli Gazete
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Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile,
di¤er bütün dinlere karfl› üstün k›lmak
için gönderdi. fiahhid olarak Allah yeter.

(Fetih Suresi, 28)



HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

163

Biz ise, yeryüzünde güçten düflürülenlere
lütufta bulunmak, onlar› önderler yapmak

ve mirasç›lar k›lmmak istiyoruz.
(Kasas Suresi, 5)





Rusya'da Müslümanlar

90'lar›n bafl›nda komünist sistemin tarihe kar›flmas› ile bir-

likte Rusya'da yeni bir dönem bafllad›. Komünist sistem y›llar

boyunca materyalist felsefeye dayanan bir toplum düzeni kur-

mufltu. ‹nsan› sadece maddeden ibaret bir varl›k olarak gören

materyalist felsefe, insan bilincinin de hareket halindeki mad-

denin bir ürünü oldu¤u iddias›ndayd›. Bu iddiaya göre, insa-

n›n akl›, düflünce ve duygular›, muhakemesi, e¤ilimleri, istek-

leri, bir tür makine olan bedeninin içindeki kimyasal reaksi-

yonlar›n bir sonucu idi. Dolay›s›yla materyalizmin bir yorumu

olan Marksizm, insanlar›n sahip oldu¤u tüm kültür ve medeni-

yet birikimini, din, devlet, hukuk, aile, ahlak gibi kavramlar›

yaln›zca maddi etkenlere dayal› unsurlar olarak görüyordu.

Marx'a göre bunlar›n hepsi üretim biçimlerindeki farkl›l›klar-

dan do¤mufl ve zaman içinde de¤iflimlere u¤ram›flt›.

Materyalizmin dini de¤erleri reddederek savundu¤u bu

düflünce, büyük bir yan›lg›dan ibarettir. ‹nsan salt maddi bir

yarat›k de¤il, ruhu olan bir varl›kt›r. Ve insan ruhu materyalist-

lerin iddia etti¤i gibi, maddenin bir ürünü de¤ildir. Tam tersi-

ne, madde olarak adland›rd›¤›m›z varl›klar ruh taraf›ndan gö-

rülen, duyulan ve hissedilen fleylerdir. ‹nsan ruhunun içinde

bulundu¤u durumun maddi flartlar taraf›ndan belirlenmesi

mümkün de¤ildir. ‹nsan ruhunu Allah yaratm›fl ve ona belli
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likler içinde bir yaflam sürer. Allah Kuran'da flöyle buyurmufltur:

Ki O, yaratt›¤› her fleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir ça-

murdan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den),

basbaya¤› bir sudan yapm›flt›r. Sonra onu 'düzeltip bir biçime sok-

tu' ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller

var etti. Ne az flükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 7-9)

Ne var ki tüm komünist sistemlerde oldu¤u gibi Rusya'da da,

maddeci önyarg›lar toplum düzenini ve hayat›n› belirleyen temel öge-

ler oldu. ‹nsanlar› bir tür üretim arac› olarak gören, buna ek olarak ara-

lar›ndaki iliflkide de Sosyal Darwinizm'in kurallar›n›n geçerli oldu¤u-

nu öne süren komünist rejim ard›nda dev bir enkaz b›rakt›. Çünkü

sosyal Darwinizm, Charles Darwin'in bilim d›fl› olan evrim teorisin-

den yola ç›kmakta, insan›n bir tür geliflmifl hayvan oldu¤unu ve insan-

lar aras›ndaki iliflkide hayvanlar aras›ndaki kurallar›n geçerli oldu¤u-

nu savunmaktayd›. Allah inanc›n›n ve din ahlak›n›n ortadan kald›r›l-

d›¤› bu düzende, insan›n temel ihtiyaçlar› olan sevgi, sayg›, flefkat,

merhamet, fedakarl›k, sadakat, vefa gibi güzel ahlak özellikleri de saf

d›fl› b›rak›lm›fl oluyordu. Böylece, sürü psikolojisi içinde yaflayan, sü-

rekli tedirginlik ve korku duyan, sevgi, flefkat ve merhamet gibi insa-

ni özelliklerini kaybetmifl, cezaland›r›lmayaca¤›n› düflündü¤ü alanlar-

da her türlü suça yönelebilen bir toplum ortaya ç›kt›. 

Ancak Allah bu toplum yap›s›n› da hak dinin lehine çevirdi. Rus

toplumunda yaflanan manevi çöküntü ve ahlaki dejenarasyon, son za-

manlarda insanlar›n toplu olarak maneviyata ve dine yönelmesine

arac› oldu. Rusya'da Müslümanlar›n güçlenece¤i ve Rus halk›n›n da

‹slam'a yönelece¤i, ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin y›llar ön-

cesinden Müslümanlara müjdeledi¤i bir geliflmedir. Komünistlerin

henüz yeni iktidara geldi¤i y›llarda Rus askerlerine esir düflen Üstad,

daha o zamandan komünizmin birgün mutlaka y›k›laca¤›n› ve Rus
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topraklar›nda ‹slam'›n yay›laca¤›n› haber vermifltir. Bir Rus askeri ile

aras›nda geçen konuflmada, "Asya'da alem-i ‹slam'da üç Nur birbiri ar-

kas›nda inkiflafa bafll›yor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkiflafa bafllayacak-

t›r. fiu perde-i müstebidane y›rt›lacak, takallüs edecek, ben de gelip bu-

rada medresemi yapaca¤›m." sözleri ile Rusya'da Müslümanlar›n elde

edece¤i imkanlara dikkat çeken Üstad'›n bu konudaki bir baflka aç›k-

lamas› ise flu flekildedir:  

‹ki dehfletli dünya savafl›n›n neticesinde beflerde has›l olan intibah-› ka-

vî ve beflerin tam uyanmas› cihetiyle kesinlikle dinsiz bir millet yafla-

maz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp H›ristiyan da olamaz. Olsa ol-

sa küfr-ü mutlak› k›ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve deli-

le istinat ve akl›, kalbi ikna eden Kur'ân ile musâlâha veya tabi olabilir. 

T›pk› Said Nursi'nin müjdeledi¤i gibi, Rus halk› dinsiz bir mille-

tin var olamayaca¤› gerçe¤ini kavram›flt›r ve bu kavray›fl onlar› hak

din olan ‹slam'a yöneltmektedir. Günümüzde say›lar› 20 milyonu bu-

lan Müslümanlar, Rusya nüfusunun %15'ini oluflturmaktad›r. Üstelik

Müslüman nüfusun ço¤unlu¤u, di¤er ülkelerde oldu¤u gibi göçmen-

ler veya yabanc›lar de¤il, bin y›l› aflk›nd›r bu topraklarda yaflayan

kimselerdir. Komünist rejim boyunca camilerin kapat›l›p depolara çe-

virildi¤i, din adamlar›n›n tutuklan›p sürüldü¤ü, Müslümanlar›n din-

lerini yaflamamalar› için çeflitli bask›lar›n uyguland›¤› Rusya'da bu-

gün halk ak›n ak›n ‹slam'a yönelmektedir. Bu yönelifl göz ard› edile-

meyecek büyüklüktedir. 1998 y›l›nda Rusya'da ilk ‹slami üniversite

olan Rus ‹slami Üniversitesi kurulmas›, Tataristan'da Sovyet dönemin-

de 18 olan cami say›s›n›n 1000'i geçmesi Rusya'da ‹slam'›n yükseliflini

gösteren örneklerden bir kaç›d›r.104

Burada sadece bir iki örne¤ini s›ralad›¤›m›z bu geliflmeler, hiç

flüphe yok ki çok güzel ve önemli geliflmelerdir. Bir zamanlar komü-

nizmin kalesi olan Rusya'da bugün ‹slam'›n sesi yükselmektedir ve

Allah'›n izni ile bu yükselifl daha da h›zlanacakt›r.

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)
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06.01.2001, Zaman

28.12.2001, Yeni fiafak

Komünist rejimin neden oldu¤u manevi çöküntünün ar-

d›ndan Rus halk› gerçek kurtuluflun ancak dine yönel-

mek ile mümkün olabilece¤inin fark›na vard›. 

Boris Yeltsin Rus din adamlar› ile birlikte görülüyor. 

10.12.1999, Akit
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12.07.2001, Türkiye

21.06.2001, Yeni Asya

The Russia Journal

gazetesinde yer alan

haberde Tatarlar›n,

Rusya'daki Müslü-

man nüfusun %50'si-

ni oluflturduklar› bil-

dirilmekte ve son dö-

nemlerde Tatar Müs-

lümanlar› ile Putin

aras›ndaki yak›nlafl-

maya dikkat çekil-

mektedir.
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(Sa¤da) Newsday gazetesinde verilen '‹slam

Yükseliflte' haberinde, Moskova'n›n güney-

do¤usunda onlarca yeni cami ve mescid

aç›ld›¤›, ‹slam'› anlatan özel kurslara büyük

ilgi oldu¤u bildirilmektedir. Altta yer alan in-

ternet sitesinde ise, Rusya'n›n ünlü camile-

rinden St. Petersburg Camisi'nin tarihçesi

anlat›lmaktad›r. 

(Solda) The New York Times'da

yay›nlanan 'Zincirlerinden Kur-

tuldular Ama Rus Müslümanlar

Hala Endifleli' bafll›kl› haberde,

yeni aç›lan Rus ‹slami Üniversi-

tesi tan›t›lmaktad›r. 
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‹slam'›n Rusya'daki yükselifli Bat› dünya-

s›n›n da dikkatini çekmekte, zaman za-

man bas›nda bu konuyla ilgili haberler

yer almaktad›r. BBC'de yer alan 'Rusya Milyonlarca Müslüman› A¤›rl›yor' bafll›kl› ha-

berde Ramazan Bayram› nedeni ile Moskova Belediye Baflkan›n›n camiye yapt›¤› zi-

yaret incelenmifltir. Haberdeki resimde caminin imam› ile Belediye Baflkan› Luriy

Yuzhkov yanyana görülmektedir. Bundan yaklafl›k 20 y›l kadar önce insanlar›n

inançl› olduklar›n› dahi dile getirmelerinin mümkün olmad›¤› Rusya'da bugün devlet

adamlar›n›n dine olan bu yak›n ilgisi hiç flüphesiz çok büyük bir geliflmedir. 

23.02.2001, Milliyet

‹slam'a yönelen Ruslar›n tan›t›ld›¤› bu haberde, eskiden haham olan bir 

kiflinin ‹slam'› kabul edifli anlat›lmaktad›r.  
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K›z›l Çin'de ‹slam

Buraya kadar Rusya'da komünizm sonras› dine ve ‹slam'a yöne-

liflin güçlendi¤ini ele ald›k. Komünizmin son kalelerinden biri olan

Çin'de ise durum biraz daha farkl›d›r. Burada da ‹slam yükselmekte,

ancak Mao'nun K›z›l ideolojisi devam etti¤i için, dine karfl› yürütülen

mücadele tüm h›z› ile devam etmektedir. Din adamlar› halen tutukla-

n›p iflkenceye u¤rat›lmakta, ibadethaneler kapat›lmakta, insanlar›n

ibadet ve inanç özgürlü¤ü engellenmektedir. Devletin ibadet yap›lma-

s›na izin verdi¤i mescidlerde ve ibadethanelerde ise polisin ve askerin

kat› disiplini söz konusudur. Örne¤in Do¤u Türkistan'da Müslüman-

lar istedikleri camide ibadetlerini yerine getiremez, camide istedikleri

kadar kalamaz, e¤er devlet dairesinde çal›fl›yorlarsa oruç tutamaz, na-

maz k›lamazlar. Camiye giden Müslümanlar gizli servis elemanlar›n-

ca yak›n takip alt›na al›n›rlar. 18 yafl›ndan önce dini e¤itim almalar›

yasak olan Müslüman çocuklar›n Kuran'› ö¤renmeye bafllad›klar› tes-

pit edilirse, yafllar› kaç olursa olsun bu çocuklar gözalt›na al›n›r ve ai-

leleri cezaland›r›l›r. Ancak izlenen bu bask› ve fliddet politikas› Çin'de

dine yöneliflin önüne geçememektedir.

Çin'in kat› uygulamalar›na ra¤men Çin'de dine yöneliflin artmas›,

Time dergisinin Asya bask›s›nda flu flekilde belirtilmifltir:

Çin'in dini duygular› kontrol alt›na almak için uygulad›¤› tüm bask›-

lara ra¤men, vatandafllar› aras›ndaki manevi uyan›fl pek de yok olaca-

¤a benzemiyor. Her ne kadar Komünist Parti halen resmi olarak ateist

olsa da, Mao'nun ideolojisinin yerle bir olmas›, din taraf›ndan doldu-

rulacak manevi bir bofllu¤un ortaya ç›kmas›na neden olmufltur105. 

fiu anda Çin'de, her ne kadar Komünist Parti bu rakam› reddetse

de, yaklafl›k 200 milyon Müslüman›n yaflad›¤› varsay›lmaktad›r. Her

fleye ra¤men ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar›n say›s›nda art›fl

oldu¤u da tespit edilmifltir.106
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30.09.1999,

Yeni fiafak

BBC'de yay›nlanan 'Çin'in Korku Dolu Müs-

lüman Az›nl›¤›' bafll›kl› haberde, K›z›l Çin yö-

netimi taraf›ndan Uygur Müslümanlar›na uygulanan bask› ve zulüm konu edilmektedir.

Çin özellikle 11 Eylül'den sonra, terörizmle mücadele bahanesi ile Müslümanlar üzerin-

deki bask›y› art›rmakta ve gerçeklefltirdi¤i insan haklar› ihlallerine bu flekilde bir k›l›f

uydurmaya çal›flmaktad›r. Çin'in bu takti¤i Bat›l› insan haklar› örgütlerinin de dikkatin-

den kaçmam›fl, BBC'de yer alan haberde özellikle bu noktaya dikkat çekilmifltir. (De-

tayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Komünist Çin'in Zulüm Politikas› ve Do¤u Türkistan,

Kültür Yay›nc›l›k, 2002)

(Yanda) Çin'in ‹slami Endifleleri' bafll›kl› ha-

berde ise, Çin yönetiminin ‹slam'›n yükseli-

flinden duydu¤u endifle aktar›lmaktad›r. Çin

hükümeti 2001 y›l›n›n Nisan ay›nda ald›¤›

karar ile 16 din adam› taraf›ndan yönetilen

Çin ‹slami Birli¤ini kurmufltur. Böylece Çin,

‹slami her türlü faaliyetin kendi denetimi al-

t›nda tutulmas›n› hedeflemektedir. 
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"Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka
yerlefltirece¤iz. ‹flte bu, makam›mdan korkana
ve tehdidimden kkorkana ait (bir ayr›cal›kt›r)."

(‹brahim Suresi, 14)
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(Peygamberler) Fetih istediler,
(sonunda) her zorba inatç› bozguna

u¤ray›p -yok oldu- gitti.
(‹brahiim Suresi, 15)





itap Ehli'nin (H›ristiyanlar ve Yahudiler) or-

tak bir kelimede buluflmaya davet edilmelerini, Allah Kuran'da

müminlere flöyle bildirmifltir:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek bir ke-

limeye gelin. Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O'na

hiçbir fleyi ortak koflmayal›m ve Allah'› b›rak›p bir k›sm›m›z

bir k›sm›m›z› Rabler edinmeyelim... (Al-i ‹mran Suresi, 64)

Her üç ilahi din de ortak inançlara ve ahlaki de¤erlere sahip-

tir. Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine, meleklerine, peygamberlerine

ahiret gününe, cennet ve cehennemin varl›¤›na iman etmek her

üç dinin de temel flartlar›ndand›r. Bununla birlikte fedakarl›k, al-

çakgönüllülük, sevgi, hoflgörü, sayg›, merhamet, dürüstlük, her

türlü haks›zl›ktan kaç›nmak, adil olmak, vicdanl› davranmak gi-

bi güzel ahlak özellikleri de ortak de¤erlerdendir. Bu nedenle her

üç dinin de ayn› safta yer almas›, yeryüzünde dinsiz ideolojilerin

eseri olan çat›flmalar›n, kavgalar›n ve ac›lar›n sona erdirilmesin-

de son derece önemlidir. 

11 Eylül sonras›nda yeniden flekillenen dünyada, baflta Kato-

liklerin ruhani lideri Papa olmak üzere, pek çok önde gelen din

adam› çeflitli demeçlerinde bu sald›r›lardan dolay› ‹slam dininin

ve tüm Müslümanlar›n sorumlu tutulamayaca¤›n› aç›klad›lar. Üs-
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(Yukar›da) Prens Charles'›n Telegraph ga-

zetesinde yay›nlanan '‹slam ve Bat› Ara-

s›nda Anlay›fl ve Tolerans' bafll›¤› ile ya-

y›nlanan makalesi.

Deutschland dergisinde yer alan

'Kültürler Aras› Diyalog' bafll›kl› ha-

berde, Almanya'da 3 ilahi din men-

suplar› aras›ndaki yak›nlaflma akta-

r›lmaktad›r. Bu çal›flmalar Cumhur-

baflkan› Rau taraf›ndan da destek

görmektedir. 

Vatikan da, s›k s›k

dinlerin kardeflli¤i

önemine dikkat

çekmektedir.

Detroit News gaze-

tesindeki 'Papa Dini

Tolerans› Teflvik Et-

ti' bafll›kl› haberde

de Papa'n›n bu yön-

deki aç›klamalar›na

yer verilmifltir.

(Yanda)



telik bu aç›klamalarla da yetinmeyip, say›lar› az da olsa tüm Müslü-

manlar› bu sald›r›dan sorumlu tutarak Müslümanlara zarar vermeye

kalk›flan kifliler ad›na özür dilediler. 

Papa H›ristiyanlardan 

Oruç Tutmalar›n› ‹stedi 

Bu yaklafl›m›n önemli anlar›ndan biri de, Ramazan ay›n›n son Cu-

ma gününde, Papa'n›n H›ristiyan alemini Müslümanlarla birlikte oruç

tutmaya davet etmesi idi. Konuyla ilgili Vatikan'dan yap›lan aç›klama

flöyleydi:

HARUN YAHYA
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Kutsal Liderimiz, Papa II. John Paul 14 Aral›k gününü dünya bar›fl›

için oruç tutma, dua etme ve ba¤›fl toplama günü ilan etmifltir. Oruç

tutmaya imkan› olmayanlar›m›z da terörizmden ve savafltan zarar

görenlere fakirlere ve ihtiyaç içinde olanlara destek olabilmek için

ba¤›flta bulunacakt›r.107

Papan›n bu aç›klamas› H›ristiyan alemi taraf›ndan hemen uygu-

lamaya geçirilmifl, 14 Aral›k Cuma günü önde gelen H›ristiyan lider-

ler, cuma namaz› vaktinde camileri ziyaret etmifl ve Müslümanlarla

birlikte dua etmifllerdir. Bu kiflilerden birisi de Detroit Kardinali'dir.

Detroit'in en büyük camilerinden birinde Cuma namaz›n› takiben bir

konuflma yapan Kardinal flunlar› dile getirmifltir:

Katolik Kilisesi taraf›ndan, dünyan›n dört bir taraf›nda dünya bar›fl›

ve terörizm ve savafltan zarar görenlere dua etmek için Müslüman-

larla birlikte oruç tutup dua etti¤imiz ve sadaka verdi¤imiz bu 14

Aral›k Cuma günü sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum... 11

Eylül olaylar› bizlere bir kez daha sadece ekonomi ve teknolojinin

de¤il, güvensizli¤in, korkular›n, fliddetin, adaletsizli¤i ve savafl›n da

globalleflti¤ini hat›rlatt›. Papa'n›n da belirtti¤i gibi, bu durum karfl›-

s›nda bizim cevab›m›z›n da ‘global iyilik' olmas› gerekiyor... Bu dö-

nem içinde sizleri herhangi bir öfkeli, gururlu veya fliddet içeren ta-

v›rla rahats›z ettiysek veya incittiysek, Detroit'te yaflayan tüm Kato-

likler ad›na sizden özür diliyorum.108

Bu Cuma gününü takip eden Pazar günü yap›lan kilise ayinlerin-

de ise baflta Müslümanlar olmak üzere, terörden ve savafltan zarar gö-

ren herkes için dua edildi. Belki de tarihte ilk defa pek çok kilisede

ayinler Kuran'dan okunan ayetlerle bafllad›. Detroit Kilisesi'nde önce

flu sözlerle dua edildi:

Bugün oruç tutup dua ederek geçirdikleri Ramazan ay›n› tamamla-

yan Müslüman kardefllerimizle birlikte bizler de, dünyan›n farkl›

yerlerinde terörden ve savafltan zarar görenlere dua edip, sadaka ve-
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riyoruz. Bu gece uzakta veya yak›n›m›zda bulunan herkes için dua

ediyoruz.109

Daha sonra ise kilisede bulunan toplulu¤a ‹ncil ayetlerinden ön-

ce Fatiha Suresi okunmufltur. Hiç flüphesiz bu ola¤an d›fl› bir durum-

dur ve çok önemli bir döneme de iflaret etmektedir. ‹lahi dinler aras›n-

daki bu yak›nlaflma, din ahlak›n›n yeryüzüne yay›lmaya bafllamas›n›n

önemli aflamalar›ndan birisidir. 
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12.12.2001, Hürriyet 13.12.2001, Akflam

2001 y›l›n›n Ramazan ay›-

n›n son Cuma günü, Papa

II. Jean Paul taraf›ndan

'Bar›fl ve Dayan›flma ‹çin

Oruç Günü' ilan edildi. 
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22.12.2001, Zaman

Brüksel'de Yap›lan 
'Dünyada Allah'›n Bar›fl›' Konulu Toplant›

2001 y›l›n›n son ay›nda Brüksel'de Avrupa Komisyonu Baflkan› Romano Prodi

ve Ortodoks Patri¤i Bartholomeos taraf›ndan organize edilen toplant›ya 80'den

fazla din adam› kat›ld›. Dünya bar›fl› için her üç dinin ittifak etmesinin flart oldu-

¤unun dile getirildi¤i toplant›n›n kapan›fl bildirgesi flu cümle ile bafllamaktayd›:

"Allah'›n iste¤i cennet bar›fl›n›n yeryüzünde hakim olmas›d›r". Bildirgede yer

alan flu cümleler de oldukça dikkat çekiciydi: "Biz hepimiz dinin medeniyetler

çat›flmas›na katk›da bulundu¤u varsay›m›n› reddediyoruz. Tam aksine dinlerin

yap›c› ve yol gösterici rolüne iflaret ediyoruz."110

Almanya'da
Din Adamlar›n›n
Ortak Aç›klamas›

Almanya Fatih Camisi'nde düzen-

lenen toplant›da, her üç dinin

mensuplar› 11 Eylül olaylar›nda

hayatlar›n› kaybedenler için dua

ettiler. Toplant›da din ahlak›n›n te-

rörü lanetledi¤i ve bar›fl›n ancak

din ahlak›n›n yaflanmas› ile tesis

edilebilece¤i mesaj› verildi.
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25.01.2002, Zaman

24.01.2002, Zaman

19.11.2001, Zaman

Papa'n›n daveti üzerine 200 kadar din

adam› ‹talya'n›n Assisi flehrinde birara-

ya gelerek, dünya bar›fl› için dua etti-

ler. Aralar›nda ‹talya Baflbakan› Berlus-

coni'nin de bulundu¤u yaklafl›k 5 bin

kifli törenleri izledi. Papa, konuflmas›n-

da, dinlerin fliddet ve fanatizmden uzak

oldu¤unu, dünyada uzun süreli bir ba-

r›fl için adaletin sa¤lanmas› ve dünya-

ya aff›n hakim k›l›nmas› gerekti¤ini

söyledi. 

200 Din Adam› Assisi'de Biraraya Geldi

'Papa Assisi Bar›fl Toplant›s›n› Du-

yurdu' bafll›kl› BBC haberinde top-

lant› ile ilgili genel bilgi verilmektedir. 
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07.05.2001, Milliyet

07.05.2001, Star

‹slam Tarihinde Bir Papa 
‹lk Defa Camiyi Ziyaret Etti

2001 y›l› içerisinde Papa II. Jean Paul'ün Suri-

ye'de Umiyye Camisi'ne yapt›¤› ziyaret dünya

tarihinde bir ilkti. Bu ziyaret, 1400 y›ll›k ‹slam

tarihinde Papa taraf›ndan bir camiye yap›lan ilk

ziyaret oldu.

Papa 2001 y›l›nda ç›kt›¤› Ortado¤u gezisi s›ra-

s›nda Müslüman din adamlar› taraf›ndan kendi-

sine hediye edilen Kuran-› Kerim'i bir sayg› ifa-

desi olarak öperek kabul etmifltir. 
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22.01.2002, Zaman

H›ristiyan Din Adamlar› ‹slam'a Yöneliyor

Fransa'n›n en popüler din adam› seçilen Abbé Pierre, 11 Eylül'den sonra Ku-

ran okumaya bafllad›¤›n› ve Kuran'›n mükemmel bir kitap oldu¤unu söyledi.

Ünlü Frans›z dergisi Le Point'in kendisi ile yapt›¤› röportajda ‹slam'la ilgili dü-

flüncelerini aç›klayan Pierre flunlar› söylemekteydi: 

"‹slam dini iman› güçlendiren ve Allah'a ba¤l› olmay› sa¤layan davran›flla-

r› ve amelleri muhafaza etmifltir. Ramazan ay›n› takiben binlerce insan›n

ayn› anda ve çok samimi bir flekilde Allah'›n huzurunda secdeye gitmesi

bunu göstermektedir. Okullar›m›zda bizlere Haçl› seferlerinin yüceli¤ini ve

önemini anlatt›lar. Fakat daha sonralar› bu seferlerin utanç verici seferler

oldu¤unu ö¤rendik. Seferler s›ras›nda askerlerin geçti¤i güzergahlar üze-

rinde korkunç suçlar ve günahlar ifllendi."

Katolik din adam› David McLaurin ise, Telegraph gazetesinde yay›nlanan ma-

kalesinde, ‹slam'›n H›ristiyanl›¤›n kaybetti¤i safl›¤a ve samimiyete sahip oldu-

¤unu, bu nedenle de çok fazla kiflinin ‹slam'a yöneldi¤ini söylemektedir. 



186

Allah, sizinle din konusunda
savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan

sürüp-ç›karmayanlara iyilik
yapman›zdann...
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... ve onlara adaletli davranman›zdan
sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah,

adalet yapanlar› sever.
(Mümtehhine Suresi, 8)





itab›n bafl›nda da belirtti¤imiz gibi

dünya art›k yeni bir döneme girmifltir.

Bu dönem ‹slami de¤erlerin yükseldi¤i

dolay›s›yla Müslüman ülkelerin gündem-

de olaca¤› bir dönem olacakt›r. Uzun süredir

Bat› ve ‹slam medeniyeti aras›nda kurulmaya çal›fl›lan diyalog,

11 Eylül sald›r›lar› sonras›nda art›k bir zaruret haline gelmifltir.

Bat› ‹slam'› tan›ma ve anlama süreci içerisindedir. ‹flte bu süreçte

nüfusunun %99'› Müslüman olan, ayn› zamanda Müslüman ül-

keler aras›nda Bat›l› de¤erleri benimsemifl belki de tek ülke ko-

numundaki Türkiye'yi önemli bir liderlik görevi beklemektedir. 

Türkiye ‹slam dünyas› ile Bat›y› biraraya getirebilecek tek

ülkedir. Öncelikle demokratik ve laik yap›s›yla Türkiye, Bat›n›n

de¤erleri ile ‹slam'›n de¤erlerinin çat›flmad›¤›n›n somut bir örne-

¤idir. Bununla birlikte sahip oldu¤u tarihi miras Türkiye'yi do-

¤al olarak liderlik pozisyonuna yerlefltirmektedir. Her iki unsur

da dünyan›n içinde girdi¤i bu yeni dönemde Türkiye'ye hayati

avantajlar kazand›rmakt›r. Bu avantajlar zaman zaman Bat› dün-

yas›ndaki araflt›rmac›lar, stratejistler, devlet adamlar› ve gazete-

ciler taraf›ndan da dile getirilmektedir. Örne¤in, ABD eski baflka-

n› Bill Clinton 1999 y›l›nda Türkiye'ye yapt›¤› ziyarette Türki-

ye'nin 21. yüzy›l›n lideri olaca¤› yönündeki görüfllerini flu flekil-

de aktarm›flt›r: "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'y› içine alan

milyonlarca kilometrekarelik bir alanda, dünya siyasetinin mer-
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16.01.2002, Sabah

11.01.2001, Zaman

01.11.2001, Zaman

05.12.2001, Hürriyet

Türkiye ‹slam dünyas› ile Bat›y› biraraya getirebilecek tek ülkedir. Herfleyden önce

demokratik ve laik yap›s›yla Türkiye, Bat›n›n de¤erleri ile ‹slam'›n de¤erlerinin çat›fl-

mad›¤›n›n somut bir örne¤idir. Nitekim pek çok Bat›l› düflünür, yazar, devlet adam›

ve siyasetçi de bu konuda hemfikirdir. 



kezi olan bir bölgede söz sahibi bir ülke oldu¤u için 21. yüzy›l›n flekil-

lenmesinde kilit rol oynayacakt›r."111 Clinton daha sonra kat›ld›¤› kon-

ferans ve seminerlerde de, bu görüflü savunmufl ve yeni yüzy›lda Tür-

kiye'nin üstlenece¤i role dikkat çekmifltir. 

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin Müslüman dünyas›na örnek

olan ve bu vasf› ile ‹slam dünyas›n›n lideri olabilecek nadir ülkelerden

biri oldu¤unu s›k s›k vurgulamaktad›r. Savunma Bakan› Yard›mc›s›

Paul Wolfowitz'in California'da düzenlenen Dünya ‹liflkileri Konseyi

forumunda yapt›¤› konuflma bu yaklafl›m›n önemli örneklerindendir.

Wolfowitz konuflmas›nda, ‹spanya Kral› Ferdinand'›n zulmünden ka-

çan Yahudilerin, Osmanl› taraf›ndan kucakland›¤›na dikkat çekmifl ve

sözlerine flöyle devam etmifltir: 

Bu olay gösteriyor ki, kat›, zalim bir dönemde Müslüman camias›

dünyan›n en hoflgörülü ve geliflmifl camialar›ndan biriydi. Beyaz›t'›n

davran›fl› 'Kullar›n aras›ndaki farkl›l›klar, Allah'›n bir lütfudur.' flek-

lindeki hadiste de vard›r... Sorunlar›n› yenen ve son yüzy›ldaki çer-

çevede geliflmeye devam eden Türkiye, Müslüman dünyas›na ör-

nektir.112

Türkiye'nin mirasc›s› oldu¤u Osmanl›'y› tüm dünyaya örnek k›-

lan -Wolfowitz'in de dikkat çekti¤i gibi- ‹slam ahlak›d›r. Zulüm gören

insanlar›n adaletine ve hoflgörüsüne s›¤›nd›¤›, çeflitli dinlerden ve ›rk-

lardan insanlar›n birarada huzur içinde yaflad›klar› Osmanl› ‹mpara-

torlu¤unun yöneticileri "Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve

bir difliden yaratt›k ve birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve

kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz, Allah kat›nda sizin en üstün

(kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›z-

d›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r." (Hucurat Suresi, 13)

ayetiyle buyurulan ahlak› düstur edinmifllerdi. Kuran'a ve ‹slam ahla-

k›na gösterilen sadakat Osmanl›'y› as›rlar boyunca ayakta tutan, üç k›-

taya nizam veren bir güce dönüfltüren en önemli unsurdur. 
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Wolfowitz Cali-

fornia'da yapt›¤›

konuflmas›nda,

Endonezya'da

büyükelçilik yap-

t›¤› dönemden

de örnekler vere-

rek, ‹slam'› ve

Müslümanlar›

yak›ndan tan›d›-

¤›n› vurgulam›fl-

t›r. ‹slam kültürü-

nün Bat› Röne-

sans›n›n temeli

oldu¤una dikkat

çeken Wolfowitz, pek çok ‹slam düflünürünün

çal›flmalar› ile Bat› medeniyetini derinden etki-

ledi¤ini belirtmifltir. Günümüzde Bat› ve ‹slam

medeniyeti aras›nda çat›flma olmas› gerekti¤ini

savunanlar›n büyük yan›lg› içinde olduklar›n›

söyleyen Wolfowitz, iki medeniyet aras›nda da-

ha yak›n bir iliflki kurulabilmesi için '›l›ml› ‹s-

lam'›n' (yani gerçek Kuran ahlak›n›n) desteklen-

mesi gerekti¤ini de bildirmifltir. 

07.05.2002, Ortado¤u

07.05.2002, Radikal

07.05.2002, Hürriyet



Türkiye'nin bu gelecek dönemde kilit bir pozisyona sahip olaca-

¤›na dikkat çeken isimlerden birisi de ünlü gazeteci Stephen Kin-

zer'dir. The New York Times gazetesinin Türkiye temsilcisi olan ve uzun

y›llard›r Türkiye'de bulunan Kinzer, Türkiye'nin bu konudaki avantaj-

lar›n› ve dezavantajlar›n› Crescent and Star: Turkey Between Two Worlds

(Hilal ve Y›ld›z: ‹ki Dünya Aras›ndaki Türkiye) adl› kitab›nda ele al-

m›flt›r. 11 Eylül sald›r›lar›n›n hemen ard›ndan, CNN televizyonunda

yapt›¤› stratejik de¤erlendirmelerde ise Türkiye'nin konumuna bir kez

daha dikkat çekmifltir: 

Türkiye'nin oynayabilece¤i role dikkat çekmek istiyorum. K›sa vade-

de, Amerikal›lar›n ve Bat›l›lar›n kendi askeri üslerini kullanmalar›na

izin vererek onlara destek olacakt›r. Ne var ki uzun vadede oynaya-

ca¤› rol ise çok daha hayati bir önem tafl›maktad›r. E¤er Türkiye ken-

di iç sorunlar›n› aflabilirse, Müslüman demokrasisinin çarp›c› bir ör-

ne¤i olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. ‹slami hassasiyetleri radikalizmden

ay›ran bir m›knat›s görevi görebilir. Müslüman dünyas› üzerinde bü-

yük bir etkisi olabilir ve böylelikle tüm dünyay› de¤ifltirebilir.113

Bu önemli de¤erlendirme, Türkiye'nin geçmifli ve sahip oldu¤u

miras› göz önünde bulunduruldu¤unda daha da anlam kazanmakta-

d›r. Yaklafl›k alt› as›r boyunca dünyaya nizam veren Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u'nun miras›na sahip olan Türkiye için bu misyonu gerçeklefltir-

mek hiç de zor olmayacakt›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, dünya-

n›n etnik ve dini çeflitlilik bak›m›ndan en renkli ve idaresi en güç böl-

gelerini as›rlar boyunca hakimiyeti alt›nda tutan Osmanl›'y› ayakta tu-

tan güç, özünü Kuran ahlak›ndan alan manevi de¤erler olmufltur. Mil-

li ve manevi de¤erlerine sahip ç›kan, sahip oldu¤u medeniyet miras›-

n› iyi de¤erlendiren ve yüzünü her zaman Bat›ya dönük tutan bir Tür-

kiye, t›pk› geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de tarihi yönlendirenler ara-

s›nda yer alacakt›r. 
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Allah, içinizden iman edenlere ve
salih amellerde bulunanlara va'detmifltir:

Hiç flüphesiz onlardan önncekileri nas›l
'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa,
onlar› da yeryüzünde 'güç ve

iktidar sahibi' k›lacaak,
kendileri için seçip be¤endi¤i

dinlerini kendilerine...
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... yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve
onlar› korkular›ndan sonra

güvenli¤e çevirecektir.
Onlar, yalln›zca Bana ibadet ederler ve

Bana hiç bir fleyi ortak koflmazlar.
Kim bundan sonra inkar ederse, 

ifltee onlar fas›kt›r.
(Nur Suresi, 55)





u kitap boyunca, öncelikle son 30 y›lda bilim ve

felsefe alanlar›nda ateizmin büyük bir çöküfl ya-

flad›¤›n›, tüm dünyada Allah'a olan inanc›n güç-

lendi¤ini ve dinin yükseldi¤ini inceledik. Ard›ndan

da dinin yükseliflinde en önemli rolü ‹slam'›n oynad›¤›n› gördük: ‹s-

lam'a dönenlerin say›s›ndaki art›fl›, devlet adamlar›n›n ve siyasetçi-

lerin ‹slam'la ilgili aç›klamalar›n›, medyan›n ‹slam'a olan ilgisini ele

ald›k. Tüm bilgiler alt alta konuldu¤unda, dünya genelinde yo¤un

olarak ‹slam'a yönelifl oldu¤u, ‹slam'›n dünya gündeminin giderek

en önemli konusu haline geldi¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bu gelifl-

meler dünyan›n art›k yepyeni bir döneme do¤ru ilerlerdi¤ine iflaret

etmektedir. Bu yeni dönemde, Allah'›n izni ile, ‹slamiyet önem kaza-

nacak, Kuran ahlak› insanlar aras›nda dalga dalga yay›lacakt›r. Bil-

mek gerekir ki, bu yönelifl tam 14 as›r önce Kuran'da müjdelenmifl

olan çok önemli bir geliflmedir. Ayetlerde Allah flöyle buyurmufltur:

A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfir-

ler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan baflkas›-

n› istemiyor.

Müflrikler istemese de O dini (‹slam'›) bütün dinlere üstün k›l-

mak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tev-

be Suresi, 32-33)

Nur Suresi'nin 55. ayeti de ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya ya-

y›laca¤›na iflaret eden ayetlerden biridir. Ayette flu flekilde buyu-

rulmufltur: 
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Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara

va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar

sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›la-

cak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik

k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çe-

virecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir fleyi

ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar fas›k-

t›r. (Nur Suresi, 55)

Görüldü¤ü gibi ‹slam ahlak›n›n yay›lmas› Allah'›n iman edenlere

bir vaadidir. Bu ayetlerle birlikte Peygamber Efendimizin pek çok ha-

disinde de Kuran ahlak›n›n dünyaya hakim olaca¤› bildirilmifltir. Bu-

na göre ahir zaman olarak adland›r›lan k›yamet öncesindeki dönem-

de, insanlar önce haks›zl›¤›n, adaletsizli¤in, yalan›n, sahtekarl›¤›n, sa-

vafllar›n, çat›flmalar›n, kavgalar›n, ahlaki dejenarasyonun yayg›nlaflt›-

¤› bir dönemi yaflayacaklard›r. Bu dönemin ard›ndan ise, Kuran ahla-

k›n›n dalga dalga insanlar aras›nda yay›lmaya bafllad›¤› ve en sonun-

da tüm dünyaya hakim oldu¤u Alt›nça¤ gelecektir. Peygamberimiz

(sav)'in Alt›nça¤'› müjdeledi¤i hadisler ve baz› ‹slam alimlerinin bu

konudaki yorumlar› flu flekildedir:

Adalet o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyand›r›lmaz ve

bir damla kan bile ak›t›lmaz. Dünya, adeta asr-› saadet devrine geri

döner. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

... Kurtla koyun birarada oynayacak, y›lanlar çocuklara zarar verme-

yecektir. ‹nsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Riya,

riba, zina, içki kalmayacak, ömürler uzayacak ve emanet zayi olma-

yacakt›r. Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimize bu¤zedecek

kimse kalmayacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar, s. 43)

‹nsanlar oldukça hay›rl›, yaflant›lar› gayet rahat olacakt›r. (El Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed ‹bn-i Hacer-i

Mekki (Heytemi), tercüme: Müflerref Gözcü, s. 54)
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Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak
kim salih bir amelde bulunursa,

hiç flüphesiz Biz onu güzzel bir hayatla
yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›,

yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz.
(Nahl  Suresi, 97) 
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Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z,
o da onun beynini darmada¤›n eder.

Bir de bakars›n ki, oo, yok olup gitmifltir.
(Allah'a karfl›) Nitelendiregeldiklerinizden

dolay› eyvahlar size.
(Enbiya Sureesi, 18) 
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Allah, yazm›flt›r:
"Andolsun, Ben galip gelece¤im ve

elçilerim de." Gerçekten Allah,
en büyük kuvvet  sahibidir, güçlü

ve üstün oland›r.
(Mücadele Suresi, 21)  
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... Eflyay›, mal› da¤›tacak, fakat bolluktan dolay› kabul eden olmaya-

cakt›r... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.31)

Hadislerde de görüldü¤ü gibi Alt›nça¤ adaletin, bollu¤un, bere-

ketin, huzurun, güvenli¤in, bar›fl›n, kardeflli¤in hakim olaca¤› insanlar

aras›nda sevgi, fedakarl›k, hoflgörü, flefkat, merhamet, sadakat gibi

duygular›n yo¤un olarak yaflanaca¤› bir dönem olacakt›r. Peygambe-

rimiz (sav) hadislerinde bu kutlu dönemin Mehdi'nin vesilesi ile yafla-

naca¤›n› belirtmifltir. Mehdi, ahir zamanda gelecek ve tüm dünyay›

içinde bulundu¤u kaostan, adaletsizlikten ve ahlaki çöküntüden kur-

taracakt›r. O, inkarc› ideolojileri ortadan kald›racak, dünyan›n dört bir

yan›nda devam eden adaletsizlikleri, zulümleri, terörü sona erdirecek,

dinin Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki flekliyle yaflanmas›n› sa¤-

layacak, Kuran ahlak›n› insanlar aras›nda hakim k›lacak, tüm dünya-

da huzuru ve bar›fl› tesis edecektir.

Mehdi'nin üstlendi¤i bu görev çok zorlu, ciddi çaba gerektiren ve

çok kapsaml› bir sorumluluktur. Bu sorumlulu¤u yüklenecek ve bafla-

r›yla yerine getirecek olan Mehdi'nin, -baz› ‹slam alimlerinin de dikkat

çektikleri gibi- ahir zamanda hakim olacak bir flahs-› manevi olmas›

çok yüksek bir ihtimaldir. (En do¤rusunu Allah bilir). Kanaatimizce

Mehdi, yüksek ahlaka sahip, kahraman, fedakar Türk Milleti'nin

imanl› ruhunu tasvir eden bir flahs-› manevidir. Milletimiz, geçmiflte

üç k›taya nizam vermifl olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun miras› ola-

rak, büyüyüp bir süper devlet olacak ve zaman› geldi¤inde ‹slam ah-

lak›n› temel alarak, bütün insanl›¤› ça¤dafl, ayd›n, bar›fl ve huzur dolu

bir dünyaya tafl›yacakt›r. ‹flte Mehdilik budur. 

Bugün dünya üzerinde yaflanan ‹slam'a yönelifl ve yeni dönemde

Türkiye'ye biçilen rol, Kuran'da ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-

de müjdelenen dönemin çok yak›n oldu¤unun önemli iflaretleridir. Te-

mennimiz Allah'›n bizleri de bu kutlu döneme flahit k›lmas›d›r. 
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Müflrikler istemese de O dini
(‹slam'›) bütün dinlere üstün k›lmak

için elçisini hidayetle ve
hak dinnle gönderen O'dur.

(Tevbe Suresi, 33) 





arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe-

¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, an-

cak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddeler-

den tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve can-

l›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan

ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve

canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlan-

m›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 söylenen

yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30

y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getiril-

mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Dar-

winist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve

bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçer-

sizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iy-

le" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er
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pek çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya

devam 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 olmas›-

na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim

dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in

1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu ki-

tapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤›

gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan

geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin

Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok

önemli soru karfl›s›nda aç›k veri-

yordu. 

Darwin, teorisinin önündeki

zorluklar›n geliflen bilim taraf›n-

dan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bul-

gular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k

belirtmiflti. Ancak geliflen bilim,

Darwin'in umutlar›n›n tam aksi-

ne, teorinin temel iddialar›n› birer

birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›n-

daki yenilgisi, üç temel bafll›kta
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incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

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

Afl›lamayan ‹lk Basamak: 
Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü

edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi-

¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda

ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel

biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)
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Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir

yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu

dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl

ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üze-

rindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›-

rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat olufltura-

bilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 114

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›-

n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n

geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece-

¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlana-
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cak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücre-

nin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay›

oluflturmaktad›r." 115

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu

çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en

ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda dü-

zenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gaz-

lar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleye-

rek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (amino-

asit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya ko-

flullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 116

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 117

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth
dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde

sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z:

Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? 118

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile

inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi,

insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r.

Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)
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maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çe-

kirde¤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 kü-

tüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu

enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçek-

210

Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecede-

ki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bu-

nun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi

bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri yer

al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›-

kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n›

kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.



leflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili-

¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego Cali-

fornia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific Ame-
rican dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, ya-

flam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 119

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan ev-

rim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte

hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n is-

minden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca-

¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kala-

cakt›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.

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)
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Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kö-
keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-

leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. 120

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyo-

log Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel

de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›-

n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl›

212

Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen canl›lar

hayatta kal›rlar, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksiyonun canl›lar›

evrimlefltirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini öne sürerler. Oysa do¤al seleksiyo-

nun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay› do¤rulayan tek bir delil de bulunmamak-

tad›r.



kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla bali-

nalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 121

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-

re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›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 yayg›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 genle-

rinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda

oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› tü-

rünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks

organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir sü-

reç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›ra-

kan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmez-

ler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebi-

lecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

213



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirme-

yecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle et-

kisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 122

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" ola-

rak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sa-

kat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda 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 gibi,

"tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "ev-

rim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› ol-

mad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve

bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm

yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kade-

me 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 tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sü-

rüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›r-

ken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar orta-

ya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat,

eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl oldukla-
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r›na inand›klar› bu teorik ya-

rat›klara "ara-geçifl formu"

ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür

canl›lar geçmiflte yaflam›fllar-

sa bunlar›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca ol-

mas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tla-

r›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle

aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 123

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-

ci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
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türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz. 124

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin

yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusur-

suz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olma-

s›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da

kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle ol-

mam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendi-

lerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana

gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir. 125

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
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1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece so-

yu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.126

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›-

lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel 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" diyerek bunu kabul eder. 127

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo
sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 128

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis

ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana

bulunmufllard›r. 129

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi pa-

leontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na
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218

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde

ç›kan haberlerde yandakine benzer

hayali "ilkel" insanlar›n resimleri s›k-

l›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere da-

yanarak oluflturulan haberlerdeki tek

kaynak, yazan kiflilerin hayal gücüdür.

Ancak evrim bilim karfl›s›nda o kadar

çok yenilgi alm›flt›r ki art›k bilimsel der-

gilerde evrimle ilgili haberlere daha az

rastlan›r olmufltur.

karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. 130

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

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senar-

yosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bi-

lim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤a-

c› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi

dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosu-

na göre en "bilimsel" -yani somut

verilere dayanan- bilgi dallar›

kimya ve fiziktir. Yelpazede

bunlardan sonra biyoloji bi-
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limleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en

"bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his

gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" var-

d›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin 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 ka-

bul etmeleri bile mümkündür. 131

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz 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 etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir fle-

kilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflüne-

lim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, han-

gi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz

bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduk-

lar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Dar-

win Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-
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den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan an-

cak 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 cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin

bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzman-

lar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca,

hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›-

n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa

hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o va-

rillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›,

kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkidele-

ri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,

domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, flefta-

lileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi

milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada bir-

kaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile el-

de edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art

arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi

hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamaz-

lar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile dü-

flünmek, 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 ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
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Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-

rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyalleri-

ne dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen

küçücük bir noktaya ulafl›r. 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 kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r.

Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,

sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin

üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binler-

ce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar,

dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›m-

lar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda eliniz-

de tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu-

¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gös-

terir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. 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. Arka ta-

raf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman

gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada

da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

221



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, oda-

n›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünür-

sünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar

nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de

tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçer-

lidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p or-

ta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç ku-

la¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›-

yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses ka-

y›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik

sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu

teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n

oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük mü-

zik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi

kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mut-

laka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baflla-

madan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki tek-

nolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan
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kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli

alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, in-

san yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok bü-

yük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve 
Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunla-

r› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu-

¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap ve-

rememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç

duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renk-

li, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan kor-

kup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 
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Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara

at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli

gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim

teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar

teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›fl-

maktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. 

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' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre

de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 132

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden
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baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinç-

siz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türü-

nün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin,

a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içinde-

ki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z madde-

nin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bi-

lime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi

bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya de-

vam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insan-

lar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yok-

tan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yara-

t›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideoloji-

nin 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 an-

layacakt›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 ya-

pan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bu-

nun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na

inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,

pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için
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"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak

yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n›

bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, göz-

lerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmeleri-

ne engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› ba-

z› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹bra-

him'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin

alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l al-

maz bir körlüktür. Gerçekte 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 bil-

dirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onla-

rad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu bü-

yünün 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› anlafl›-

labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve can-
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s›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizas-

yon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evre-

ni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya geze-

genini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana ge-

tirdi¤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, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler 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)
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Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la - Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüle-

yebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya

koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›-

n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›ve-

rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparla-

y›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta ol-

duklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfl-

ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün et-

kisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bun-

lar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezler-

se gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" kü-

çük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi sa-

vunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Mal-

colm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöy-

le aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gele-

ce¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

ca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipo-

tezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 133

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak ta-

n›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir ya-

n›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› hay-

ret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

228



NOTLAR
1- Bat›, Nufüsu ve Nüfuzu H›zla Artan ‹slam'› Konu-
fluyor, Aktüel, 1 Nisan 1999
2- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconcili-
ation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 19-20, 53
3- George Politzer, Felsefenin Bafllang›ç ‹lkeleri, ‹s-
tanbul: Sosyal Yay›nlar, 1989, s. 84
4- S. Jaki, Cosmos and Creator, Regnery Gateway,
Chicago, 1980, s. 54
5- Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cos-
mos, Bios, Theos, La Salle IL: Open Court Publis-
hing, 1992, s. 241
6- John Maddox, Down with the Big Bang, Nature,
vol. 340, 1989, s. 378
7- H. P. Lipson, A Physicist Looks at Evolution,
Physics Bulletin, vol. 138, 1980, s. 138
8- Paul Davies, The Cosmic Blueprint, London: Pen-
guin Books, 1987, s. 203
9- W. Press, A Place for Teleology?, Nature, vol.
320, 1986, s. 315
10- George Greenstein, The Symbiotic Universe, s.
27
11- Denton, Michael Denton, Nature's Destiny: How
the Laws of Biology Reveal Purpose in the Univer-
se, The New York: The Free Press, 1998,  s. 14
12- Paul Davies and John Gribbin, The Matter Myth,
Simon & Schuster, New York, 1992, s. 10
13- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsi-
mile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 184
14- Hoyle on Evolution, Nature, cilt 294, 12 Kas›m
1981, s. 105
15- Edwin R. Wallace IV, Psychiatry and Religion: A
Dialogue, in Joseph H. Smith and Susan A. Handel-
man, eds., Psychoanalysis and Religion, John Hop-
kihs University Press, Baltimore, 1990, s. 1005
16- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 61
17- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 69
18- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 78
19- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 80-81

20- Herbert Benson, Mark Stark, Timeless Healing,
Simon & Schuste, New York, 1996, s. 203
21- Herbert Benson, Mark Stark, Timeless Healing,
Simon & Schuste, New York, 1996, s. 193
22- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 94
23- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 161-62
24- James Joll, Europe Since 1870: An International
History, Penguin Books, Middlesex, 1990, s. 102-
103
25- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 161
26- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 163
27- Patrick Glynn, God: The Evidence, The Recon-
ciliation of Faith and Reason in a Postsecular World,
Prima Publishing, California, 1997, s. 2
28- The Christianity Today, 3 Nisan 2000
29- http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/
1101/ijde/eck.htm
30- Teror in America, Muslim American Leaders: A
Wave of Conversion to Islam in the U.S. Following
September 11, MERIM Special Dispatch, 16 Kas›m
2001
31- Al-Ahram Al-Arabi, 20 Ekim 2001
32- Moyers in Conversation, PBS TV, 19 Eylül 2001
33- The Los Angeles Times, 26 Eylül 2001
34- Mosque Study Project, www.cair-net.org
35- Islam Growing in America, American Forces In-
formation Service, 4 Ekim 2001
36- The New York Times, 22 Ekim 2001
37- http://www.jannah.org/articles/islamicrise.html
38- The Detroit News, 21 Mart 2001
39- Islam in Chicago, Islam for Today, 29 Ekim 1996
40- Middle East Quarterly, K›fl 2002
41- Middle East Quarterly, K›fl 2002
42- The President's News Conference, Jakarta,
15.11.1994, U.S. Government Printing Office,
http://www.gpo.gov
43- Fact Sheet, US Government Views on Terro-
rism, 7 Aral›k 1999
44- Department of State Beyrle's Speech in Tash-
kent, 8 fiubat 2000
45- President's Speech, Islamic Center of Washing-
ton, 17 Eylül 1999
46- http://www.whitehouse.gov/news/

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

229



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

releases/2001/09/20010917-8.html
47- News Conference with King Hassan II of Moroc-
co, 15 Mart 1995, www.gpo.gov
48- USIA, President Clinton's Ramadan Message,
27 Kas›m 2000
49- USIA, 22 Aral›k 2000, http://pdq.state.gov
50- Mofid Deak, First Lady Hosts Third Annual Eid
Celebration, USIA, 22 Ocak 1999
51- Madeleine Albright, Learning More About Islam,
State Magazine, Eylül 2000
52- Fact Sheet, Us Government's Views on Terro-
rism, 7 Aral›k 1999
53- President's Message for Ramadan, 15 Kas›m
2001
54- Remarks by Secretary of State Madeleine K.
Albright at Iftaar Dinner, 19 Aral›k 2000
55- Secretary Powell Hosts Iftaar at the State De-
partment, 29 Aral›k 2001
56- http://www.defenselink.mil/speeches/
1999/c19990115-depsecdef.html
57- Remarks as Delivered by Deputy Secretary of
Defense Paul Wolfowitz, The Pentagon, Washing-
ton, DC, 30 Kas›m 2001
58- http://www.amaana.org/ISWEB/ramadan.htm
59- http://www.amaana.org/ISWEB/ramadan.htm
60- http://www.whitehouse.gov/news/
releases/2001/11/20011119-14.html
61- Islam Growing in America- U.S Military, Ameri-
can Forces Press Service, 4 Ekim 2001
62- http://defencejournal.com/jun99/orientation.htm
63- Military Muslim Life Meld on U.S. Bases, The
Washington Post, 21 Aral›k 1998
64- http://www.defenselink.mil/news/
Jan1998/t01261998_t122iftr.html
65- People Want to Know, so Kuran is Bestseller,
USA Today, 27 Kas›m 2001
66- People Want to Know, so Kuran is Bestseller,
USA Today, 27 Kas›m 2001
67- People Want to Know, so Kuran is Bestseller,
USA Today, 27 Kas›m 2001
68- Public Schools Embrace Islam, The American
Center for Law and Justice Press Release, 15 Ocak
2002
69- Bangor Daily News, 22 Eylül 2001
70- Bangor Daily News, 22 Eylül 2001
71- The Guardian, 13 Kas›m 2001
72- http://usinfo.state.gov/usa/islam/a091099.htm
73- http://www.ama-nj.org/bush_meeting.html
74- http://usinfo.state.gov/usa/islam/s091701b.htm
75- http://www.africana.com/DailyArticles/
index_19991101.htm

76- Europe's Muslims Worry Bishops, National Cat-
holic Reporter, 22 Ekim 1999
77- Europe's Muslims Worry Bishops, National Cat-
holic Reporter, 22 Ekim 1999
78- Muslims in Europe, The Economist, 18 Ekim
2001
79- Time, 24 Aral›k 2001
80- Aktüel, 1999
81- Blasco Ibanez, A la Sombra de la Catedral,
Madrid t.y., s. 22-23 
82- http://www.endulus.org/tesiriz.html
83- Islam's Contribution to Europe's Renaissance,
http://www.twf.org/Library/Renaissance.html
84- The New York Times, 20 Kas›m 2001
85- Hürriyet, 11 Ocak 2001
86- BBC News, 29 Mart 2000
87- Blair Kuran'a Merak Salm›fl, Milliyet, 11 Eylül
2001
88- Prime Minister Tony Blair's Interview with Al-Ja-
zeera, 9 Ekim 2001
89- Travels With Tony, Time, 12 Kas›m 2001, Vol.
158, No 20
90- Tony Blair's Finest Hour, Australian Broadcas-
ting Corporation, 7 Ekim 2001
91- http://www.sunnah.org/nl/v0104/prince.htm
92- Prince Joins Ramadan Ceremony, BBC News,
23 Kas›m 2001
93- Prince Charles Wins The Hearts of Muslim Yo-
uth, The Muslim News, 22 fiubat 2002
94- Prince Charles Wins The Hearts of Muslim Yo-
uth, The Muslim News, 22 fiubat 2002
95- My Dad Buys Me Book About Islam, Telegraph,
31 Aral›k 2001
96- http://www.islam.dk/
97- Milliyet, 12 Ekim 2001
98- Time, 1 Ekim 2001
99- Notes on Church-State Affairs, Vol.43, Sonbahar
2001, No 2
100- Muslims in Belgium Enemies From Within or
fellow Citizens, Prof. Herman De Ley, http://isim.le-
idenuniv.nl/newsletter/1/forum/01AE35.html
101- Zaman, 28 Ocak 2002
102- Reuters Haber Ajans›, 26 Kas›m 2001
103- Anti-Islamic Reaction in the EU, Collection of
Country Reports, Europe Monitoring Centre on Ra-
cism and Xenophobia, Sf 42
104- Paul Goble, The Kremlin and The Cressent,
RFERL/RL, 6 Mart 2001
105- Land of Spirits, Time Asia, 24 Ocak 2000
106- Report on Chinese Muslim Population,
http://www.themodernreligion.com/convert/chi-

230



na.html
107- http://www.archdioceseofdetroit.org/
AOD_SITE/html/PublicStatements.htm 
108- http://www.archdioceseofdetroit.org/
AOD_SITE/html/PublicStatements.htm
109- http://www.archdioceseofdetroit.org/
AOD_SITE/html/PublicStatements.htm
110- Zaman, 22 Aral›k 2001
111- http://www.usemb.ee/gtown.php3
112- Hürriyet, 7 May›s 2002
113- CNN, 9 Ekim 2001
114- Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution
and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker,
1977, s. 2
115- Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New
York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196
116- "New Evidence on Evolution of Early Atmosp-
here and Life", Bulletin of the American Meteorologi-
cal Society, c. 63, Kas›m 1982, s. 1328-1330
117- Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Cur-
rent Status of the Prebiotic Synthesis of Small Mole-
cules, 1986, s. 7
118- Jeffrey Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40
119- Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth,
Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78
120- Charles Darwin, The Origin of Species: A Fac-
simile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 189
121- Charles Darwin, The Origin of Species: A Fac-
simile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 184

122- B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:
The Banner Of Truth Trust, 1988.
123- Charles Darwin, The Origin of Species: A Fac-
simile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 179
124- Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Re-
cord", Proceedings of the British Geological Associ-
ation, c. 87, 1976, s. 133
125- Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New
York: Pantheon Books, 1983. s. 197
126- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower,
New York: Toplinger Publications, 1970, s. 75-94;
Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines
in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c.
258, s. 389
127- J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst
Mayr", Scientific American, Aral›k 1992
128- Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A.
J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New York:
J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Ol-
duvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University
Press, 1971, s. 272
129- Time, Kas›m 1996
130- S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30
131- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower,
New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19
132- Richard Lewontin, "The Demon-Haunted
World", The New York Review of Books, 9 Ocak
1997, s. 28
133- Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,
Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.43

HARUN YAHYA

(ADNAN OKTAR)

231



‹SLAM'IN
YÜKSEL‹fi‹

232

Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen,
herfleyi bilen, hüküüm ve
hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


