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ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED 

 
“Benim araştırıcı, 

meraklı bir ahlâkım vardı. 

Her şeyin sebebini ve maksadını 

arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar 

bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan 

din adamlarının bana verdiği cevaplar beni tatmin etmiyordu.” 

diyerek konuşmasını sürdüren Alexander Russel Web devamla: 

“Onlar, çok 

kereler suallerime tatmin edici cevaplar 

verecekleri yerde; ‘Bunları biz anlayamayız. Bunlar ilâhî 

sırlardır.’ diyorlar veyâ ‘Bunu bizim aklımız kavramaz.’ gibi tatmin 

etmediğini vurgulamaya çalışmıştır. 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 
9.03.2015 

 

 
 

 

“İslâm Dini, şimdiye kadar 

insanların bildiği dinlerin muhakkak en mükemmeli, 

en üstünü ve sonuncusudur.“ 
Alexander Russel Webb 

 

 

 

Giriş 

 

1846'da Amerika Hudson şehrinde doğan Alexander 

Russel Webb, New York Üniversitesi’nde okumuş ve kısa 

zamanda çok sevilen ve çok takdir edilen bir fıkra yazarı ol-

muştur. St. Joseph Gazett ve Missouri Rapublican isimle-

rindeki dergileri yayımlayan Alexander Russel Webb, 

1887'de Filipinler’de Amerika konsolosu olmuş, Müslüman 
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olduktan sonra, kendisini tamâmiyle İslâm’a hizmet etmeye 

vakfemiş ve Amerika'daki İslâm teşkilâtının başına geçmiş-

tir. 

Alexander Russel Webb,1916'da vefât etmiştir
1
. 

 

Alexander Russel Webb’in ‘Niçin Müslüman  

oldun?’ Sorusuna Cevabı 

 

Müslüman olan bir kimseye ilk sorulan sorulardan biri-

si, “Niçin Müslüman oldun? şeklindeki bir sorudur. Alex-

ander Russel Webb’e de ilkin bu soru sorulmuştur. 

 

Yazıya Alexander Russel Webb’in bu soruya verdiği 

cevap ile başlayalım. Alexander Russel Webb, konuşması-

na: 

 

“Ahâlisinin pek çoğu Hıristiyan olarak Amerika'da do-

ğan, büyüyünceye kadar dâimâ Hıristiyan papazların yap-

tıkları vaazları, daha doğrusu saçmalıkları dinleyen; benim 

gibi bir insana, niçin dinini değiştirerek Müslüman olduğu-

                                                 
 NOT: Bâzı makâleler, verilen İnternet Elektronik Adresi’nde zamanla meydana 

gelebilecek değişiklikler nedeniyle, görüntülene-meyebilirler. İstenilen makâlenin adı ek-

siksiz olarak Google gibi arama motorlarından birine yazılırsa (kopyalanırsa), istenen 
makâleye kolayca ulaşılabilir. Hattâ yazarına ilişkin makâlelerde bir terim ya da kelime 

varsa, onunla ile ilgili bilgiye kolayca ulaşabilmek için arama motoruna “prof. dr. Mus-

tafa temiz”+KELİME [eski makâleler için “doç. dr. mustafa temiz”+KELİME ya da 
“yrd. doç. dr. mustafa temiz”+KELİME] yazarak arama yapmak mümkündür. Ya da 

okuyucularımızın, makâle, çiçek, resim ve benzeri gibi herhangi bir nesneye ilişkin ve-

rilen referans adresinde, zamanla adreste verilen sayfa değişiklikleri olabileceği veyâ 
sayfanın kaldırılmış da olabileceği ihtimallerini dikkate almalarında ayrıca fayda vardır. 

1 Anonim. Muhammed Alexander Russel Webb (1846)-(1916), Alındığı Elekt-

ronik Posta Adresi, http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1757, En Son Erişim 
Târihi: 13.04.2011. 
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nu soranlar çok oldu. Ben de onlara, Müslümanlığı niçin 

hayat rehberi olarak seçtiğimi, kısaca şöyle anlattım
2
.” 

şeklinde bir girişle başlamıştır: 

 

“Müslüman oldum! Çünkü yaptığım incelemeler, in-

sanların rûhi ihtiyaçlarının ancak Müslümanlığın koyduğu 

sağlam esaslarla temin edileceğini gösterdi.” 

 

“Ben daha çocukken bile, Hıristiyanlığa bir türlü iki 

elle sarılamamıştım. Yirmi yaşıma geldiğim ve artık reşit 

olduğum zaman, kilisenin her şeyi günah sayan, garip ve 

can sıkıcı terbiyesine tamâmen isyan etmiştim. Yavaş yavaş 

kiliseden ayrıldım ve oraya bir daha dönmedim
3
.” 

 

“Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin 

sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî ce-

vaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan 

din adamlarının bana verdiği cevaplar beni tatmin etmiyor-

du.” diyerek konuşmasını sürdüren Alexander Russel Webb 

devamla: 

 

“Onlar, çok kereler suallerime tatmin edici cevaplar 

verecekleri yerde; ‘Bunları biz anlayamayız. Bunlar ilâhî 

sırlardır.’ diyorlar veyâ ‘Bunu bizim aklımız kavramaz.’ gi-

                                                 
2 Anonim. Yabancıların Müslüman olmasına vesile olan İBRETLİK OLAYLAR 

3, Alındığı Elektronik Posta Adresi,  

http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/485910-yabancilarin-musluman-olmasina-

vesile-olan-ibretlik-olaylar-3-a.html, En Son Erişim Târihi: 13.04.2011. 
3 Anonim, Yabancıların Müslüman Olmasına İbretlik Olaylar, Alındığı Elekt-

ronik Posta Adresi,  

 http://www.frmtr.com/dini-hikayeler/2084160-yabancilarin-musluman-olmasina-ibretlik-
olaylar.html, En Son Erişim Târihi: 13.04.2011. 



4 
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM? 

 

bi, kaçamaklı cevaplar veriyorlardı
4
.” sözleriyle Hıristiyan-

lığın kendisini tatmin etmediğini vurgulamaya çalışmış ve 

aşağıdaki sözleriyle aklını ve kalbini rahatlatacak çabalarını 

dile getirmiştir: 

 

Ruh Nedir? 
 

“Bunun üzerine, bir yandan şark dinlerini, diğer taraf-

tan meşhur filozofların eserlerini incelemeye karar verdim. 

Filozoflardan Mill, Locke, Kant, Hegel, Fichte, Huxleyin 

ve diğerlerinin eserlerini okudum
5
.” 

 

“Bu filozofların eserlerinde, hep protoplazmadan, a-

tomlardan, moleküllerden, tâneciklerden bahsolunuyor, fa-

kat ‘insanın rûhu ne oluyor, öldükten sonra nereye gidiyor, 

bu dünyâda rûhun nasıl terbiye edileceği’, hakkında bir fi-

kir bulunmuyordu
6
.” 

 

“Hâlbuki İslâm Dini, insanın bedeni yanında, rûhu ile 

meşgul oluyor ve bizi aydınlatıyordu. Bunun içindir ki, ben 

ne yolumu şaşırdığımdan, ne de Hıristiyanlar’a kızdığım-

dan veyâ ânî bir karara kapıldığımdan dolayı değil, tam ak-

                                                 
4 Anonim. Nasıl Müslüman Oldular, Alındığı Elektronik Posta Adresi,  

http://nn-no.facebook.com/topic.php?uid=278244574904&topic=14722, En Son Erişim 

Târihi: 13.04.2011. 
5 Anonim, Muhammed Alexander Russel Webb (1846)-(1916), Alındığı Elekt-

ronik Posta Adresi,  

http://www.rehberim.net/forum/biyografi-hayat-hikayeleri-376/61488-muhammed-

alexander-russel-webb-1846-1916-a.html, En Son Erişim Târihi: 13.04.2011. 
6 Anonim, Muhammed (Alexander Russel Webb) hakkında bilgi, Alındığı Elekt-

ronik Posta Adresi,  

http://www.bibilgi.com/ansiklopedi/MUHAMMED-(Alexander-Russel-Webb), En Son 
Erişim Târihi: 13.04.2011. 

http://nn-no.facebook.com/topic.php?uid=278244574904&topic=14722
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sine İslâm’ı inceden inceye tetkik ettikten, büyüklüğünü, 

yüceliğini, ciddiyetini, mükemmelliğini iyice anladıktan 

sonra Müslüman oldum
7
.” cümleleriyle akıl ve mantığını 

kullandığına işâret eden Alexander Russel Webb, açıklama-

larını şu sözlerle bitirmiştir: 

 

“İslâm’da esas, Allâhü Teâlâ'nın var ve bir olduğuna 

inanmak, O'na kendini teslim etmek ve O'na ibâdet ederek 

lütuflarına şükretmektir. İslâm, bütün insanlara kardeşliği, 

iyiliği, sevgiyi emreder. Onlardan ruh, beden, dil ve iş (a-

mel) temizliği ister.” 

 

“İslâm Dini, şimdiye kadar insanların bildiği dinlerin 

muhakkak en mükemmeli, en üstünü ve sonuncusudur
8
.“ 

                                                 
7 Hocaoğlu, M., Nasıl Müslüman Oldular, Alındığı Elektronik Posta Adresi, 

http://www.bydigi.net/islamiyet/295659-nasil-musluman-oldular-mahmut-hocaoglu.html, 
En Son Erişim Târihi: 13.04.2011. 

8 Anonim, Muhammed Alexander Russel Webb, Alındığı Elektronik Posta Adresi,  

http://www.geyikmerkezi.com/muhammed-alexander-russel-webb-
biyografisi_hayati6825.html, En Son Erişim Târihi: 13.04.2011. 


