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ATATÜRK'Ü 
İYİ 

ANLAMAK

HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR

"Beni  görmek demek,  mut laka yüzümü 
görmek demek deği ld i r .  Benim f ik i r le r imi ,

benim duygular ımı  an l ıyorsanız  
ve  h i ssed iyorsanız ,

bu  kaf id i r  (yeter l id i r) . "
M.K.Atatürk  



YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,

1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An -

ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si -

te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe

Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi -

lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı -

ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği -

ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı

or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top -

lam 45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev -

ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha -

run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap -

la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem -

bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke -

rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha -

tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı

tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken -

di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis -

tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve

di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra -

cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok

bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul -

lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin

bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he -

def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak,

böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve

ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü -

şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin

çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı -

nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin -



dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan

Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha

pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol -

ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca,

Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay -

gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek

çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -

me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le -

yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak -

la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik,

çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen

in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa -

mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir

inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım -

lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya -

za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve -

si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad -

di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la -

yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met

ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da -

na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma -

dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır.

İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu

et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le -

ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et -

ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri ezi yet le -

rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise, din siz li ğin fik -

ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav -

ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek

is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız -

lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı, Al lah'ın iz niy le, 21.

yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik

ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.
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A
ta türk, ge rek et ki le yi ci ki şi li ği, ge rek se ah la ki me zi yet le ri ile

tüm dün ya nın kal bin de taht kur muş, eş siz bir li der dir. Çö küş

ari fe sin de olan, en kaz ha li ne gel miş bir im pa ra tor lu ğun, kö le -

lik teh di di ile kar şı kar şı ya kal dı ğı nı se zin le miş, mil le ti mi zi esa ret ten kur -

tar mak için bü yük bir mil li kur tu luş ha re ke ti baş lat mış tır. 

Cum hu ri yet ta ri hi miz sü re sin ce, kri tik dö nem ler at la tan mil le ti miz,

bir çok prob le min üs te sin den, yal nız ca Ata türk çü dü şün ce ye ve mil li yet -

çi-mu ha fa za kar kim li ğe sa hip çık mak la ge li ne bi le ce ği ni ar tık kav ra mış du -

rum da dır. Tür ki ye'nin 21. yüz yıl da, bü yük ön de rin he def gös ter di ği

"mu asır me de ni yet ler" ara sın da yer al ma sı ve ül ke mi zin "li der ül ke Tür -

ki ye" ol ma sı için Ata türk'ün aç tı ğı bu yol da emin adım lar la iler len me si ge -

rek mek te dir. 

Ata türk, bir ko nuş ma sın da "Çağ daş bir cum hu ri yet kur mak de mek,

mil le tin in san ca ya şa ma sı nı bil me si, in san ca ya şa ma nın ne ye bağ lı ol du ğu -

nu öğ ren me si de mek tir"1 di ye rek, Cum hu ri ye tin ku rul ma sı ve be ka sı için

"in san ca" ya şa ma nın öne mi ne dik kat çek miş tir. Ata türk, Müs lü man-Türk
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Mil le ti 'nin in san lık onu ru na ya kı şır şe kil de ya şa ma sı için bu so rum lu ğu

ken di omuz la rın da his set miş, ül ke yi sa hip len miş, ar tık mis yo nu nu ta mam -

la dı ğı na inan dı ğı bir im pa ra tor lu ğun üze ri ne ye ni te mel le re da ya nan bir

dev let kur muş tur.

Şüp he siz, Ata türk dün ya da ben ze ri ne az rast la nan bir li der dir. Ken -

di si Türk Dev le ti 'ni biz le re,

özel lik le de tüm kal biy le gü ven -

di ği genç le re ema net et miş tir.

Türk Mil le ti'nin bağ rın dan,

onun izi ni sü ren yüz ler ce, hat ta

bin ler ce Ata türk çı ka ra cak tır.

Ni te kim Ulu Ön der Ata türk de

bu te men ni si ni şu şe kil de ifa de

et miş tir:

"İki Mus ta fa Ke mal var dır.

Bi ri ben, fa ni Mus ta fa Ke -

mal; di ğe ri mil le tin için de

ya şat tı ğı Mus ta fa Ke mal ler

ide ali dir. Ben onu tem sil edi -

yo rum. Her han gi bir teh li ke

anın da ben or ta ya çık tım sa,

be ni bir Türk ana sı do ğur ma -

dı mı, Türk ana la rı da ha ni ce

Mus ta fa Ke mal ler do ğur ma -

ya cak lar mı? Feyz mil le tin -

dir, be nim de ğil dir." 2
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Biz le rin yap ma sı ge re ken ise Ata türk'ün il ke le ri ni da ima ayak ta tut -

mak, mil let çe bu ko nu da bi linç len mek ve onun gös ter di ği gü zel ah la kı ör -

nek al mak tır. Bu nun için ise, ön ce lik le Ata türk'ün ah la kı nı ya kın dan ta nı -

mak la baş la ma lı yız. 

Ata türk'ü iyi an la mak; sa de ce onun şah sı na yö ne lik övü cü ko nuş ma -

lar yap mak, söz lü ola rak tak dir et mek le de ğil, ken di si nin mil le tin den ne

is te di ği ni an la mak, fi kir ya pı sı nı ve il ke le ri ni ha ya ta ge çir mek de mek tir.

Ni te kim Mus ta fa Ke mal Ata türk, ken di si ni an la ma nın, onun yo lun da iler -

le me nin na sıl müm kün ola ca ğı nı yol ola rak biz le re şu şe kil de be lirt miş tir: 

"Be ni gör mek de mek, mut la ka yü zü mü gör mek de mek de ğil dir. Be nim fi -

kir le ri mi, be nim duy gu la rı mı an lı yor sa nız ve his se di yor sa nız,  bu ka fi dir

(ye ter li dir.)"3 

İş te bu ki ta bın ya zıl ma sın da ki amaç; in sa nı in san ya pan ah la ki de ğer -

le ri Ata türk'ün söz le rin den alın tı lar la an lat mak, bay ra ğı mı zın gök ler de

öz gür ce dal ga lan ma sı, Dev le ti mi zin ve mil le ti mi zin be ka sı için "gü zel ah -

la kın" şart ol du ğu ko nu sun da genç ne sil le ri bi linç len dir mek tir. Ulu Ön -

der Ata türk'ün de di ği gi bi yal nız ca "kı lıç la fe tih ya pan lar mağ lup ol ma ya

(ye nil me ye) ve ne ti ce iti ba rıy le mev ki le ri ni on la ra bı rak ma ya mec bur dur -

lar."4 Bu se bep le mil le tin ve dev le tin be ka sı için top lu mu oluş tu ran her

bi re yin gü zel ah lak lı ol ma sı la zım dır. 
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Ş
an lı bir geç mi şe sa hip olan mil let le rin ar ka la rın da ta rih bo yun ca

her za man, üs tün ye te nek li ve çok yön lü li der ler ol muş tur. Mus -

ta fa Ke mal Ata türk de as ke ri ve si ya si ola rak "so rum lu luk al -

ma" "sa hip len me", "fi kir ve si ya set adam lı ğı" gi bi özel lik le ri ile eş siz

bir li der di. 

Bu gü ne ka dar pek çok kim se Ata türk'ün, ba şa rı lı li der lik özel lik le ri -

nin ar dın da, onun, yal nız ca ka riz ma tik ki şi li ği, ye te ne ği, ze ka sı, ka rar ve -

re bil me gü cü ve ken di ne olan gü ve ni gi bi özel lik le ri ni ara mış tır. El bet te

Ata türk'ün ba şa rı sın da bu da hi ya ne özel lik le rin çok bü yük kat kı sı var dır.

An cak Tür ki ye'nin 'uzun so luk lu' li de ri nin ba şa rı sı nın ar dın da ki sır rı öğ -

ren mek için asıl onun ah la ki özel lik le ri nin de ğer len di ril me si ge re kir.

Ata türk'ün ha ya tı, in ce le ne cek olur sa el de et ti ği ba şa rı nın onun ah -

lak gü zel li ğiy le son de re ce bağ lan tı lı ol du ğu gö rü le cek tir. Ata türk, çö ken

bir im pa ra tor lu ğun ar dın dan, mil le tin ba ğım sız lı ğı nın teh li ke ye gir di ği ni

se zin le miş ve bu teh li ke yi or ta dan kal dır mak için pek çok fe da kar lık ta bu -

lun muş tur. 
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Şu, göz ar dı edil me me si ge re -

ken bir nok ta dır ki, Mus ta fa Ke -

mal'in va ta nı ve mil le ti için yap tı ğı

tüm fe da kar lık lar, onun inanç lı ya pı sı

so nu cu or ta ya çı kan gü zel ah lak özel -

lik le ri dir. Gü zel ah la kın kö ke ni ise di ne

da ya nır. Di ni de ğer le re inan ma yan, vic -

da nı ile ha re ket et me yen bir in sa nın, teh -

li ke al tın da olan va ta nı nı ve mil le ti ni kur tar -

ma yı dü şün me si, ge le cek ne sil için ca nı nı

bi le se ve rek or ta ya koy ma sı müm kün

de ğil dir. Pey gam be ri miz Haz re ti

Mu ham med (sav), "Mü min ler

ara sın da iman ca en kâ mil ola -

nı, ah lak ça en gü zel ola nı -

dır"5 bu yur muş tur. Pey -

gam be ri mi z (sav)'in

bu sö zü, Mus ta fa

Ke mal'in üs tün ah -

la kı nın din ah la kı na

olan bağ lı lı ğın dan

kay nak lan dı ğı nın

en gü zel ör nek ler -

den bi ri ni teş kil eder. 
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Bir mil le ti bir bi ri ne ke net le yen en önem li bağ gü zel ah lak tır. Top -

lu mu oluş tu ran fert le rin gü zel ah lak lı ol ma sı, top lu mun ge ne li ni et ki le di -

ği gi bi, sev gi, say gı, dü rüst lük, fe da kar lık, gi bi ah la ki de ğer le rin ya şan ma -

sı top lu mu, her ge çen gün da ha da güç lü bir ha le ge ti re cek tir. Ah la ki de -

ğer le ri ni ön plan da tut ma yı ya şam bi çi mi ha li ne ge ti ren in san lar dan olu -

şan top lum da her za man bir lik, be ra ber lik ve da ya nış ma olur. 

Gü zel ah la kın bi lin me di ği top lum la rı ise, ah la ki de je ne ras yon, iç ten

içe ke mi ren kor kunç bir has ta lık gi bi sa rar. Sev gi, say gı, dü rüst lük, fe da -

kar lık ye ri ne, çı kar cı ve ego ist bir ya pı ha kim olur. Baş ka bir de yiş le din

ah la kı nın ol ma dı ğı yer de gü zel ah lak da yok tur. Çün kü bir in sa nın gü zel

ah lak lı ol ma sı nı sağ la yan Al lah kor ku su  ve Al lah sev gi si dir. Ah la ki ya pı sı

bo zu lan top lum lar enin de so nun da çök me ye mah kum olur lar. Ta ri he

bak tı ğı mız da bu nun bir çok ör ne ği ni gör mek müm kün dür.

Ata türk'ün, Türk Mil le ti' ne yol ola rak gös ter di ği Ku ran ah la kı top -

lum da yay gın laş tı ğı za man ise, yar dım laş ma, ada let, fe da kar lık, hoş gö rü,

dü rüst lük gi bi de ğer ler da ha faz la ya şa na cak, top lu mun fert le ri da ya nış ma

için de da ha da güç lü bir ya pı ya doğ ru iler le ye cek tir. Yar dım laş ma ve iş bir -

li ği nin ol du ğu top lu mu muz da "bir lik ten kuv vet do ğa cak", yur du muz

dün ya ül ke le ri ara sın da hak et ti ği ye ri ala cak tır. 
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ADNAN OKTAR: Atatürk dindar, aklı başında, gerçek bir

Türk milliyetçisi, aslan gibi bir Osmanlı subayıdır. Ve bir yiğit Türk

delikanlısıdır. Daha ne yapsın, Elmalılı tefsiri yaptırmıştır. Buhari'yi

tercüme ettirmiştir, ki en önemli hadis kitabıdır. Elmalılı tefsiri, en

mükemmel tefsir olarak bilinir. Diyanet İş-

leri Başkanlığı'nı kurdurmuştur. Dini

özüne çevirmiştir. Yani samimi olarak

yaşanmasını teşvik etmiştir. Hemen he-

men her akşam Kuran okuyup, dinle-

yen insandır. Ünlü hafızlar var onun

çevresinde bulunan, onlara Kuran oku-

tup onu zevkle dinleyen insan. Ve Ku-

ran üzerinde ciddi araştırmaları olan

kültürlü bir insan. Türkiye işgal edil-

miş, bu işgali tamamen kırıp kaldırtı-

yor. Mükemmel bir faaliyet bu. Tür-

kiye'de düşman diye birşey bırak-

mıyor. Hepsini püskürtüyor ve

geri göndertiyor. Ve milli dev-

leti kuruyor. Gayet saygın bir

devlet meydana getiriyor. Bü-

SAYIN ADNAN OKTAR'IN AZERBAYCAN
AZADLIK RÖPORTAJI, 14 EYLÜL 2008
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tün ülkelerin beğendiği bir sistem

meydana getiriyor... Bir de Pey-

gamberimiz (sav)'i övüyor ve bü-

yük bir muhabbetle, sevgiyle övü-

yor. Ayrıca Allah'a karşı sevgisini

coşkun dile getiriyor. Bu çok

önemli. Coşkunca Allah'a karşı

muhabbetini, sevgisini, bağlılığını

ifade ediyor. Peygamber (sav)'e

olan sevgisi de çok şiddetli. Ona

tam uyulması gerektiğini söylü-

yor. 'La ilahe illallah, Muhamme-

den Resullullah' diyen bir insan

bile Müslüman bilinir. Başka hiç-

bir şey yapmasa bile. Atatürk , 'La

ilahe illallah, Muhammeden Re-

sullullah' dediği gibi, İslam'a çok

büyük hizmet etmiş bir insandır.

Tam bir İslam mücahididir. Türk

mücahididir. Yapılabilecek en

mükemmeli yapmaya gayret etmiş

bir insandır.



A
ta türk, sa de ce si ya set adam lı ğı ve as ke ri ki şi li ğiy le de ğil, ay nı

za man da ah la ki kim li ği ile Türk Mil le ti' nin önün de çok gü zel

bir ör nek tir. Ulu Ön der Ata türk, İs lam ah la kıy la ah lak lan mış,

tam bir Os man lı be ye fen di si dir. 

İn san la ra kar şı son de re ce müş fik ve hoş gö rü lü olan Ata türk'ün yü -

re ği, mil let ve in san sev gi siy le do lu dur. Onu ta nı yan lar her za man bit mek

bil me yen sab rı nı, fe da kar lı ğı nı, in san sev gi si ni tak dir et miş ve me de ni ki -

şi li ği ni gıp ta ile iz le miş ler dir. Ce mi yet ha ya tı na değer vermesi, sos yal iliş -

ki ler de ki ba şa rı sı ve can dan ko nuş ma la rı ile ta nı nan Ata mı zın tüm bu

özel lik le ri, as lın da onun gü zel ah la kı nın bir yan sı ma sı dır. Bü yük Ön der,

ya şa dı ğı zor şart lar da bi le bu ki şi li ğin den ta viz ver me miş her za man çev -

re sin de ki le re ne şe, can lı lık ve mo ral ve re rek ken di si ni ta nı yan her in sa nın

kal bin de çok önem li bir yer edin miş tir. 

Ata türk'ün gü zel ah la kı, Türk Mil le ti için her ne pa ha sı na olur sa ol -

sun hiz me ti ken di ne il ke edin me sin den ve bu uğur da hiç bir öz ve ri den ka -

çın ma ma sın dan an la şıl mak ta dır. Fe da kar lık için asıl önem li ola nın ulu sun
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ve va ta nın esen li ği ni ve gü ven li ği ni sağ la mak ol du ğu na ina nan Ata türk ge -

re kir se bu uğur da ca nı nı bi le fe da ede ce ği ni söy le miş tir: 

"Ben icap et ti ği za man en bü yük he di yem ol mak üze re, Türk Mil le ti ne ca -

nı mı ve re ce ğim.6

Ah la kı ile de her za man Müs lü man Türk hal kı na ör nek olan Ata türk

son de re ce mer ha met li, şef kat li ve ba ğış la yı cı bir ya pı ya sa hip ti. Ya kın çev -

re sin den bir dos tu Mus ta fa Ke mal'i şu söz ler le an lat mış tır:

"Du ru ma gö re es nek dav ran ma sı nı bi lir, kim se ye as la kin tut maz, ne ka -

dar kı zar sa kız sın bir za man son ra onu af fe der, olan la rı unu tur du. Bu

yüz den çev re sin de ki bir çok la rı za man za man göz den dü şer, son ra ye ni -

den af fe di lir, es ki ye ri ni alır dı." 7 
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Çocuk la ra kar şı şef ka ti ni her fır sat ta gös te ren Ata türk, Os ma ne li İs tas -

yo nu'nda bir öğ ren ci nin okuduğu şiiri din ler ken.
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Ata türk'ün ah la kın da ai le si nin mu ha fa za kar ve ma ne vi de ğer le ri ne

bağ lı ol ma sı nın çok bü yük ro lü ol muş tur. Ço cuk lu ğun de iyi bir ai le ter -

bi ye si gör müş tü. İlk din eği ti mi ni an ne si Zü bey de Ha nım'dan al mış ve yi -

ne din dar lı ğıy la ta nı nan ba ba sı Ali Rı za Bey'in gü zel ah la kın dan da et ki -

len miş tir. Maz but bir or tam da bü yü yen Mus ta fa Ke mal çev re sin de, kü çük

yaş lar dan iti ba ren efen di li ği ve can dan lı ğıy la ta nın mış tır.

Ata türk'ün iliş ki le rin de say gı ve sev gi esas ol muş tu. Ve Mus ta fa Ke -

mal in sa na her za man hak et ti ği de ğe ri ver miş ti. Kal bi mil le ti nin bi rey le -

ri ne kar şı sev gi ile do lu olan Ata türk her za man, "Mil let sev gi si ka dar bü -

yük bir mü ka fat yok tur"8 der di. Mus ta fa Ke mal Ata türk'ün en önem li

özel lik le rin den bi ri, çev re siy le olan in san iliş ki le ri ni hep yu mu şak, sı cak ve

iç ten tut muş ol ma sı dır. Her ke se sev gi ve iyi ni yet le yak la şır, her an yar -

dım se ver li ği ni ön plan da tut ma ya ça lı şır dı. Çev re si nin ka la ba lık ol ma sın -

dan çok hoş la nır, dev let ve bi lim adam la rı nı ak şam ye mek le ri ne da vet

eder, ül ke me se le le rin den bah se der, on la rı çok gü zel ağır lar dı. 

Özel ha ya tın da bü yük bir sa de lik için de ya şa yan Ata türk, sa hip ol du -

ğu bu üs tün ah lak özel li ği ni gös ter mek için bir çok ço cu ğun ha mi li ği ni

üst len miş, bir ço ğu nu da ma ne vi ev lat ola rak ken di ne seç miş ti. Ata türk'ün

ma ne vi ev lat la rı, Afet İnan, Sa bi ha Gök çen, Fik ri ye, Ül kü, Ne bi le, Ru ki -

ye, Zeh ra, Mus ta fa, Ab dur ra him, İh san'dır. 

Bir ulu su yok ol ma teh li ke sin den kur ta ran Ata türk, in san la rın kü çük

gö rül me sin den hoş lan maz, her kim olur sa ol sun, Al lah'ın ya rat tı ğı bir kul

ol du ğu için ona de ğer ve ril me si ge rek ti ği ni dü şü nür dü. Mil le ti nin ay rı ay -

rı her ev la dı na kıy met ve rir, her ke sin de bir bi ri ne ay nı de ğe ri ver me si ni is -

ter di. İn san la rı kü çük dü şü re cek ta vır lar, alay ve la kap tak ma gi bi çir kin

ah lak özel lik le ri ni hiç sev mez di. 
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Kar şı sın da ki in sa nı kü çük gör me ve ona al çal tı cı la kap lar tak ma nın

İs lam ah la kın da da çir kin kar şı la nan bir ta vır ol du ğu nu bi len Ata türk, o

dö nem de kent ler de ya şa yıp da köy lü le ri kü çük gö ren va tan daş la ra, şid det -

le kar şı çık mış, köy lü yü kü çük gö ren, on la rın ca hil, an la yış sız ve ka ba ol -

du ğu nu sa vu nan la ra ve bir bir le ri ne ha ka ret kas tiy le "köy lü gi bi sin" di yen

ki şi le re, "Tür ki ye'nin ger çek sa hi bi ve efen di si köy lü dür" di ye kar şı lık ver -

miş tir. Köy lü nün la yık ol du ğu de ğe ri gös ter mek için de git ti ği yer ler de bu

sö zü nü tek rar la mış tır.9 

Atatürk, güzel ahlakıyla hem Türk Milleti'ne hem de tüm dünya milletlerine

örnek olmuş eşsiz bir liderdi.



Ah la kı nın te me li ni İs lam ah la kı üze ri ne kur muş olan Ata türk'ün bu

ah la kı yi ne Ku ran'ın öğ re ti si ile çok mu ta bık tır. Zi ra Hu cu rat Su re si'nin

11. aye tin de Al lah, alay, la kap tak ma ve kü çük dü şür me nin çir kin özel lik -

ler ol du ğu nu bil dir miş, bir aye tin de şöy le bu yur muş tur: 

"Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin, bel -

ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la (alay

et me sin), bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne fis le ri -

ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir bi ri ni -

zi 'ol ma dık-kö tü la kap lar la' ça ğır ma yın." (Hu cu rat Su re si, 11)

Ata türk, gü zel ah lak lı ol du ğu ka dar ay nı za man da çok in ce dü şün -

ce li bir in san dı. Ne şe li, nük te dan ya pı sı ve kes kin ze ka sı ile açık la rı ka pa -

tır, kim se nin uta na ca ğı bir du ru ma düş me si ni is te mez di. Bir ül ke nin Kra -

lı nın ka tıl dı ğı ye mek li bir da vet te ge li şen bir olay onun gü zel ah la kı nı yi -

ne ön pla na çı kar mış tı. Ata türk'ün bu olay es na sın da gös ter di ği in ce dav -

ra nı şı şöy le an la tıl mış tır: 

"Ye mek sı ra sın da gar son lar dan bi ri, faz la he ye can lan dı ğı için mi ne dir,

elin de ki bü yük por se len ta bak la ye re yu var lan dı. Sof ra da ki ler utanç için de

ön le ri ne bak tık la rı bir an da Ata türk san ki hiç bir şey ol ma mış gi bi Kral'a

doğ ru eği le rek : Bu mil le te her şe yi öğ ret tim, fa kat uşak lı ğı öğ re te me dim. di -

ye hem me se le yi ka pat tı, hem de or ta lı ğı ne şe ye boğ du. Gar so na da 'va zi fe -

ne de vam et! Em ri ni ver di.10

Türk Mil le ti'ne biz zat ah la kıy la ör nek ol muş Ata türk, ge rek dev let

yö ne ti mi, ge rek se yap mış ol du ğu re form lar la hal kın da gü zel ah la kı ya şa -

ma sı için bir çok ted bir al mış tır. Şim di bu ko nu la rı sı ra sıy la in ce le ye lim.
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Gü zel Ah la kın Kay na ğı Din dir: Ata türk'ün İs lam 

Di ni ne Ba kış Açı sı 

Ata türk hak kın da en çok tar tı şı lan ko nu lar dan bi ri onun din an la yı -

şı dır. Ba zı çev re ler, Ata türk'ü her za man 'din aleyh ta rı' gi bi gös ter me ye

ça lış mış lar dır. Mus ta fa Ke mal'in söz le ri ni, iz le di ği yo lu ve po li ti ka la rı nı

göz den ge çir di ği miz de ger çe ğin hiç de bu çev re le rin id dia et ti ği gi bi ol -

ma dı ğı nı, ak si ne Ata türk'ün di ni ne bağ lı bir in san ol du ğu nu gö rü rüz.

Ata türk'ün din dar lı ğı nı onun en ya kın la rın da öğ ren mek ge re kir.

Atatürk, İzmir dönüşü Uşak'ta karşılanırken dua ediyor. (18 Şubat 1923)



Ata türk'ün Din dar lı ğı Hak kın da Ne De di ler?

Ata türk'ün ma ne vi kı zı Sa bi ha Gök çen Mus ta fa Ke mal şöy le an la tı -

yor: 

"Ata 'nın eli ni öp mek üze re ya nı na gir dim. İş le ri ile meş gul dü. Bir sü re

ayak ta bek le dim. Bir den de rin bir iç ge çir di. Ve "Al lah" de di. O bu nu sık

sık tek rar la dı. Ata türk hak kın da ev vel ce çok şey ler duy muş tum. Bu te sir le

ola cak bir hay li şa şır dım. Onun ağ zın dan Al lah ke li me si ni duy mak be ni bir

hay li şa şırt mış ve he ye can lan dır mış tı. Ata nın yü zü ne şaş kın ca bak mış ola -

ca ğım ki, 

-"Sen din dar mı sın" di ye sor du? 

-"Evet din da rım" de dim. Ve bu ce va bı mı na sıl kar şı la ya ca ğı nı an la mak

için ür kek ür kek yü zü ne bak tım. Ce va bım ho şu na git miş ti. 
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Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi, İcra Vekilleri Heyeti'nin önüne

geçmiş dua ederken.



"Çok iyi, Al lah, bü yük bir kuv vet tir. Ona inan mak la zım dır" de di. Ve bu

ko nu da uzun uzun iza hat ver di. Ben de o za man an la dım ki, Ata türk hak -

kın da söy le nen le rin as lı yok tur. Ve Ata, bü tün söy -

le nen le rin hi la fın da din dar bir in san dı.11 

Ata türk'ün di ğer ma ne vi kı zı Ül kü

Şü kül lü oğ lu an la tı yor:

"An ne mi Zü bey de Ha nım bü yüt müş tür. Onun

an ne me an lat tı ğı bir anı yı ak ta ra yım. Ata türk, 25

Ağus tos'ta Ko ca te pe'ye çık tı ğı za man ora da şöy le

dua edi yor: "Al lah'ım se nin ba na ver di ğin fi kir ve ze -

ka ile ben bü tün plan la rı mı ger çek leş tir dim. Bun dan

son ra sı ar tık se nin mu kad de ra tın…" O, Al lah'ına ina -

nan bir in san dı. Pa şa, Ra ma zan'da Dol ma bah çe'de ve ya

Çan ka ya'da ol du ğun da an ne me "Vas fi ye oruç tu tu yor

mu sun?" di ye so rar mış, an nem "tu tu yo rum" de di ğin de çok

mem nun ka lır mış. Ba na has ta lan dı ğım da dua et ti rir di, ken di

de eder di. Çok iyi ha tır lı yo rum, ti fo ge çi ri yor dum çok üzül -

müş be ni kur tar ma sı için Al lah'a dua et miş. An ne si Zü -

bey de ha nım da çok din dar mış. An ne me da ha 7 ya şın day -

ken Ku ran der si al dır ma ya baş la mış. Kız kar de şi Mak -

bu le ha nı mın da de vam lı na maz kıl dı ğı nı bi li yo -

rum."12

Sa fi ye Ay la an la tı yor: 

"An ne si Zü bey de ha nım da ab la sı Mak -

bu le ha nım da çok din dar in san lar dı.

Na maz kı lar lar dı. Tam din dar bir ai le

or ta mın da ye tiş ti. Ata türk de din dar bir
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in san dı. Çok be ğen di ği Ha fız Ya şar var dı. O Ku ran oku nur ken göz le rin den

yaş lar oku nur du. Hat ta bü tün ho ca la rı top la yıp ayet le ri oku yup izah ede rek

in ce le me ler ya par dı. Ba na "Al lah'ın sa na ver di ği lüt fu unut ma ve bu nun la

şı mar ma, mü te va zi ol, da ima    Al lah'a şük ret" der di. Ken di si ne "Pa şam şu -

nu yap tın, bu nu yap tın" di yen le re "Ba na Al lah yar dım et ti, ben ta lih li bir

in sa nım der di."13

Vas fi Rı za Zo bu an la tı yor:

"Hz. Pey gam be re çok hür met eder di. Pey gam ber le rin çok sağ lık lı bir mu -

ha ke me ye va kıf ol du ğu na ka niy di. Bir ge ce Hz. Pey gam be rin as ke ri de ha -

sın dan bah se di yor du. Ora da hiç Mu ham med de me di... Onun di ne, fik re

say gı lı bir ki şi li ği var dı. Ku ran'a da çok hür me ti var dı. Ya nın da üç ha fız

var dı. Ha fız Ya şar, Ha fız Hü se yin, Ha fız Meh met. Ben o ha fız la rı, onun

ya nın da Çan ka ya'da ta nı dım. Say gıy la din ler di. Onun kar şı ol du ğu yo -

baz lık ve hu ra fe ler di." 14 

Ce mal Ku tay an la tı yor:

"Dün ya da Ata türk ka dar İs lam Di ni ni ma na ve mef hu muy la kav ra mış ve

onu as lı na ia de et mek için bü yük kav ga yap mış baş ka bir in san yok tur.

Mus ta fa Ke mal 1300 se ne son ra Haz re ti Mu ham med'in ru hu nu şa de de cek

esas lar ge tir miş tir. Bu gün sec de-i Rah ma na alın ko ya bi li yor lar sa bu onun

sa ye sin de dir. Bu gün en ge çer li iki me al, Ömer Rı za Doğ rul ve Ah met

Ham di Ak se ki me al le ri dir. İki si ni de Mus ta fa Ke mal yap tır mış tır. Mu ham -

med is mi ni kul la nan la rı ke sin lik le af fet mez di. "O bü yük in sa na la yık ola -

maz sa ne ola cak" der di." 15

Sü rey ya Ko ral (Kı lıç Ali nin es ki eşi) an la tı yor:
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"La ik ti. La ik lik din siz lik de ğil dir... Ku ran'ın Türk çe leş ti ril me si di nin an -

la şıl ma sı na ve si le olan bü yük bir hiz met tir. O, di nin po li ti ka ara cı ola rak

kul la nıl ma sı na ve is tis ma rı na kar şıy dı ve bu na hiç bir za man izin ver me -

di." 16 

Bü yük Ön der'i ta nı yan la rın da ifa de et ti ği gi bi, Ata mız, di ne ve ma -

ne vi inanç la rı na bağ lı ve say gı lı bir li der di. Ata türk'ün İs lam Di ni ni, Ku -

ran'ı, Pey gam be ri mi z (sav)'i öven ve mil le ti mi zi İs lam Di ni ni ya şa ma ya

da vet eden pek çok söz le ri mev cut tur. İş te bu söz ler den bir ka çı: 

" İn san la rın mü ca de le le rin de en kuv vet li is tih kam (ba ri kat), iman do lu gö -

ğüs le ri dir" 17

"Din vic dan işi dir. Her kes vic da nı nın se si ni uy mak ta ser best tir. Biz di ne

say gı gös te ri riz. Dü şün ce ve dü şün ce ye mu ha lif de ği liz. Biz sa de ce din iş -
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Hüse yin Ra uf (Or bay)'ın (1880-1964) baş ka nı ol du ğu TBMM Hü kü me ti'nin

üyeleri ve din adamları Cum hu ri yet ilan edil me den ön ce ki gün ler de bir tö-

ren de görülüyor.



le ri ni mil le tin iş le riy le ka rış tır ma ma ya ça lı şı yor, kas te ve fi ile da ya nan ta -

as sup lar ha re ket ler den sa kı nı yo ruz." 18 

"Ey mil let! Al lah bir dir. Şa nı bü yük tür. Al lah'ın se la me ti, sev gi si ve hay -

rı üze ri ni ze ol sun. Pey gam ber Efen di miz haz ret le ri, Ce nab-ı Hak ta ra fın -

dan in san la ra di ni ha ki kat le ri du yur ma ya me mur ve el çi ol muş tur. Koy du -

ğu esas ka nun lar cüm le miz ce ma lum dur ki, Kur'an da ki an la mı açık olan

ayet ler dir. İn san la ra feyz ru hu ver miş olan di ni miz son din dir. En mü kem -

mel din dir. Çün kü di ni miz ak la, man tı ğa, ger çe ğe ta ma men uyu yor ve uy -

gun dü şü yor." 19 

"Din var dır ve la zım dır. Din siz mil let le rin de va mı na im kan yok tur"20 

"Mil le ti miz din ve dil gi bi kuv vet li iki fa zi le te sa hip tir. Bu fa zi let le ri, hiç -

bir kuv vet mil le ti mi zin kalp ve vic da nın dan çe kip ala ma mış tır ve ala maz

da." 21 

"Ca mi le rin mu kad des min ber le ri hal kın ru hi, ah la ki gı da la rı na en yük sek,

en ve rim li kay nak lar dır. Min ber ler den hal kın an la ya bi le ce ği dil le ruh ve

bey ne hi tap ede bil mek te, Müs lü man la rın vü cu du can la nır, bey ni te miz le -

nir, ima nı kuv vet le nir,

kal bi ce sa ret bu lur." 22
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"Bi zim di ni miz en ma kul

ve en ta bi din dir ve an -

cak bun dan do la yı dır ki

son din ol muş tur."23



"Ey Ar ka daş lar! Tan rı bir dir, bü yük tür- Ada let-i ila hi ye, O'nun te cel li le -

ri ne ba ka rak di ye bi li riz ki, in san lar iki sı nıf ta, iki dev re de mü ta laa olu na -

bi lir, ilk de vir in san lı ğın ço cuk luk ve genç lik dev ri dir. İkin ci de vir, in san -

li gin ke mal (ol gun luk) dev ri dir."24

"Ey mil let! Al lah bir dir, şa nı bü yük tür. Al lah'ın se la me ti, atı fe ti ve hay rı

üze ri ni ze ol sun. Pey gam be ri miz Efen di miz Haz ret le ri, Ce nab-ı Hak ta ra -

fın dan in san la ra di ni ha ki kat le ri teb li ğe me mur ve re sul ol muş tur. Koy du -

ğu esas ka nun lar cüm le miz ce ma lum dur ki Ku ran'i azi müs san da ki hu sus -

tur. İn san la ra feyz ru hu ver miş olan di ni miz son din dir, te mel din dir.

Çün kü di ni miz ak la man tı ğa ha ki ka te ta ma men uyu yor. Eğer ak li man tı -

ğa, ha ki ka te uy ma mış ol say dı bu nun la di ğer ila hi ve ta bi ka nun lar ara sın -

da ay kı rı lık lar ol ma lı ge re kir di. Çün kü bü tün ka nun la rı ya pan Ce nab-ı

Hak 'tır."25 

"Din var dır ve la zım dır. Te me li çok sağ lam bir di ni miz var mal ze me si iyi.

Fa kat bi na uzun asır lar dır ih ma le uğ ra mış. Harç lar dö kül dük çe ye ni harç

ya pıp bi na yi tak vi ye et mek lü zu mu his se dil me miş. Ak si ne ola rak bir çok ya -

ban cı un sur bi na yı faz la hır pa la mış. Bu gün bu bi na ya do ku nu la maz, ta mir

de edi le mez. An cak za man la çat lak lar de rin le şe cek ve sağ lam te mel ler üze -

rin de ye ni bir bi na kur mak lü zu mu ha sıl ola cak tır."26

28

ATATÜRK'Ü İYİ  ANLAMAK



29

HARUN YAHYA -  ADNAN OKTAR

SAYIN ADNAN OKTAR'IN DESTAN TV
RÖPORTAJI, 8 MART 2009

ADNAN OKTAR: Bazı kişiler Atatürk'ü kendi kafalarına göre yo-

rumlamaya kalkıyorlar. Ama biz doğrusunu anlatalım da. "Şurası unu-

tulmamalıdır ki diyor, Türk aleminin en büyük düşmanı komünistlik-

tir." Bakın PKK'yı ta o zamandan görmüş. Şu an Türk aleminin en bü-

yük düşmanı PKK hareketi, komünüstliktir. "Behemehal diyor her gö-

rüldüğü yerde ezilmelidir." Bu yapılmadığı için PKK bugün boy göster-

di. Atatürk'ün bu sözü tutulsaydı bu olmazdı. Bakın ne diyor. "Ey mil-

let, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfatı ve hayrı üzeri-

nize olsun. Koyduğu esas kanunlar Kuran-ı Azümüşan'daki ayetlerdir.

İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir, ekmel dindir.

Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı bununla diğer

İlahi ve tabi kanunlar arasında ayrılıklar olması gerekirdi. Bütün ilahi ka-

nunları yapan Cenab-ı Hak'tır" diyor. Mesela "Milletimiz din gibi kuv-

vetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve

vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz da." "Din lüzumlu bir müesse-

sedir" diyor. "Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur" diyor. "Bütün

dünyanın Müslümanları Allah'ın son Peygamberi Hz. Muhammed

(sav)'in gösterdiği yolu takip etmeli," Dikkat edin bakın ne diyor, "Hz

Muhammed (sav)'in gösterdiği yolu bütün dünyanın Müslümanları ta-

kip etmeli" diyor. "Ve verdiği talimatları, -Peygamberimiz (sav)'in ver-

diği talimatları- tam olarak tatbik etmeli." Ölümünden kısa bir süre ön-

ce söylemiştir bunu Atatürk. 



Ata türk'ün Haz re ti Mu ham med (sav) ile 

İl gi li Dü şün ce le ri 

Ata türk ye ni Türk Dev le ti 'ni ku rar ken mil li yet çi lik ül kü sün den ha re -

ket et miş, fa kat bu mil li yet çi li ğin an cak iman lı, gü zel ah lak lı, Müs lü man

Türk hal kı nın des te ği ve ça ba sıy la ba şa rı lı ola ca ğı nı vur gu la mış tır. Yap tı ğı

bir çok ko nuş ma da İs lam'ın öne mi ne de ğin miş, Mil li Mü ca de le'ye baş lar -

ken ve mil li yet çi lik ate şi ni ya kar ken en bü yük yar dı mı din adam la rın dan al -

dı ğı nı söy le miş tir. Ata türk mil li mü ca de le de Pey gam ber Efen di mi zin yü ce

ah la kı nın, mü ca de le ci ru hu nun, en gü zel ör nek ol du ğu nu sık sık tek rar la -

mış tır. 

İş te Ata türk'ün Haz re ti Mu ham med (sav) ile il gi li ba zı söz le ri:

"O, Al lah'ın bi rin ci ve en bü yük ku lu dur. O'nun izin de bu gün mil yon lar -

ca in san yü rü yor. Be nim, se nin adın si li nir; fa kat son su za ka dar O ölüm -

süz dür."27 

"Bü yük in kı lap ya ra tan Haz re ti Mu ham med'e kar şı bes le ni len sev gi, an cak

O'nun koy du ğu fi kir le ri, esas la rı ko ru mak la te cel li ede bi lir.28

"Bü tün dün ya nın Müs lü man la rı Al lah'ın son pey gam be ri Haz re ti Mu ham -

med (sav)'in gös ter di ği yo lu ta kip et me li ve ver di ği ta li mat la rı tam ola rak ta -

kip et me li. Tüm Müs lü man lar Haz re ti Mu ham me d (sav)'i ör nek al ma lı ve

ken di si gi bi ha re ket et me li. İs la mi yet'in hü küm le ri ni ol du ğu gi bi ye ri ne ge -

tir me li. Zi ra bu şe kil de in san lar kur tu la bi lir ve kal kı na bi lir."29
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Ata türk'ün Vic dan ve Dü şün ce Öz gür lü ğü 

Hak kın da ki Gö rüş le ri

Ata mı zın vic dan ve dü şün ce öz gür lü ğü nün öne mi ve ge rek li li ği ile

il gi li ba zı söz le ri şun lar dır:

"Her fert is te di ği ni dü şün mek, is te di ği ne inan mak, ken di ne ma lik si ya si

bir fik re ma lik ol mak seç ti ği bir di nin icap la rı nı yap mak ve yap ma mak hak

ve hür ri ye ti ne ma lik tir. Kim se nin fik ri ne ve vic da nı na ha kim olu na maz.

Vic dan hür ri ye ti, mut lak ve ta ar ruz edi le mez, fer din ta bii hak la rı nın en

mü him le rin den ta nın ma lı dır."30 

"Tür ki ye Cum hu ri ye ti'n de her kes Al lah'a is te di ği gi bi iba det eder... Tür -

ki ye'de bir kim se nin fi kir le ri ni, zor la baş ka la rı na ka bul et tir me ye kal kı şa -

cak kim se yok tur ve bu na mü sa ade edi le mez." 31

"Ta as sup suz luk o kim se de var dır ki va tan da şın ve ya her han gi bir in sa nın

vic da ni ina nış la rı na kar şı hiç kin duy maz, bi la kis hür met eder."32

"Ca mi ler, ita at ve iba det ile bir lik te din ve dün ya için ne ler ya pıl mak la zım

gel di ği ni dü şün mek ya ni meş ve ret için ya pıl mış tır.33

Ata türk'ün Di ne Hiz met le ri 

Ata türk'ün gü zel ah la kı, uy gu la dı ğı din po li ti ka sın da da et ki li ol -

muş tur. Ata türk hal kın ma ne vi yö nü nü kuv vet len dir me ye ça lış mış, hal kın

an cak bu şe kil de is te ni len re fah ve hu zu ra ula şa ca ğı nı sa vun muş tur ve şöy -

le de miş tir: 
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Ata türk'ün gü zel ah la kı nın et ki le ri di ne yap tı ğı hiz met ler de de açık ça

gö rül mek te dir. Mustafa Kemal, 23 Ni san 1920'de, TBBM'nin bal ko nun -

da mec lis üye leri ile bir lik te görülüyor.



"His si ya tı ve vic da ni te lak ki ya tı, ilim ve fen le bes le yip eği te rek top lu mun

ger çek hu zur ve sa ade ti ne ça lış mak ul vi bir gö rüş tür."34 

Eş siz li der Ata türk'ün ül ke yi yö net ti ği sü re zar fın da di ne yap tı ğı en

iyi hiz met di nin doğ ru an la şıl ma sı ve ya şan ma sı için cid di bir mü ca de le

gös ter me si dir. Ata türk bu amaç la Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı'nı kur muş tur.

İkin ci ola rak hu ra fe ci li ğe kar şı çık mış ve Ku ran'ın doğ ru an la şıl ma sı için

Türk çe leş ti ril me si ni sağ la mış tır.

Ku ran'ın Türk çe leş ti ril me si ve An la tıl ma sı 

Ata türk Ku ran-ı Ke rim'e de bü yük bir say gı ve ita at le bağ lı bir in -

san dı. Ku ran'dan söz eder ken pek çok kez "ki ta bı ek mel" ya ni "en mü -

kem mel ki tap" ifa de si ni kul lan mış tır. Ata türk'e gö re Ku ran'ın an la şı la rak

okun ma sı, yal nız ca du var lar da süs ola rak sak la nı lan bir ki tap ol ma ma sı ge -

re ki yor du. Mus ta fa Ke mal hu ra fe le ri sil mek, ak la, fen ne, man tı ğa uy gun

de di ği ger çek İs lam'ın an la tıl ma sı nı sağ la mak is ti yor du. Bu se bep le Ku -

ran'ın an la şıl ma sı için Türk çe leş ti ril me si ne ka rar ver di. Ata türk bu is te ği -

ni şu şe kil de di le ge tir miş tir: 

"Türk ler din le ri nin ne ol du ğu nu bil mi yor lar. Bu nun için Ku ran Türk çe

ol ma lı dır." 

"Türk Ku ran'ın ar ka sın dan ko şu yor fa kat onun ne de di ği ni bil mi yor. Ve

bil me den ta pı nı yor, be nim mak sa dım, ki tap ta ne ler var Türk an la sın."35

Bu mak sat la Ku ran Türk çe leş ti ril miş, Ata mı zın di rek tif le riy le Cum -

hu ri ye ti mi z'in ilk on beş yı lın da Ku ran-ı Ke rim'in me ali ve tef si ri ni te li -

ğin de 9 eser ya yın lan mış tı. Ata türk Dol ma bah çe Sa ra yı'n da da Ku ran

okut tur muş, ayet le ri oku yup izah et ti re rek ma na sı üze rin de in ce le me ler

yap mış tır. 
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Adnan Oktar: Atatürk cıvıl cıvıl bir insan. Hafıza Kuran okuttu-

ğunu, gece gündüz hafızlara Kuran okuttuğunu niye o filme koyma-

mışlar? Mesela niye şu sözünü o filmde göremiyoruz: "Bütün dünya-

nın insanları Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed (sav)'in gös-

terdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatlari tam olarak tatbik etme-

li. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed (sav)'i örnek almalı ve kendisi

gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getir-

meli zira ancak insanlar bu şekilde kurtulabilirler ve kalkınabilirler."

Bizim bunu Mustafa fil-

minde görmemiz ge-

rekirdi. "O,

Allah'ın

SAYIN ADNAN OKTAR'IN EKİN TV
RÖPORTAJI, 2 ŞUBAT 2009
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birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yü-

rüyor." Peygamber Efendimiz (sav) için söylüyor. "Benim senin adın

silinir, fakat sonuna kadar o ölümsüzdür." Peygamber Efendimiz (sav)

için bunu söylüyor. Yani bunları söylemek varken, değil mi, işte yal-

nızdı, barakadaydı, oturuyordu şeklinde yazılar, tamam iyi niyetle ya-

pıldığı izlenimi veriyor, ama çok çok eksik olmuş. Mesela diyor ki, Saa-

dettin Kaynak şöyle anlatıyor. "Atatürk benden mevlid-i şerifi her mıs-

rasını ayrı bir makamda olmak üzere okumamı istedi." Saadettin Kay-

nak, "mevlid-i şerifi", bak diyor ki, "her mısrasını ayrı bir makamda ol-

mak üzere okumamı istedi. Sonra da Kuran-ı Kerim'in muhtelif sure-

lerinden bölümler, ayetler okuttu." Saadettin Kaynak'a. "Hatta arka-

daşı Nuri Conker'den de Kuran okumasını istedi. O da bildiği Tevbe

Suresi'ni okudu. Atatürk bütün bunlardan çok memnun olmuştu. Ata-

türk dini müziği, Kuran-ı Kerim dinlemeyi çok sever, fakat bilhassa bi-

linçli olarak Türkçe tefsir edilmesini isterdi. Kuran'ın açıklanmasını is-

terdi" diyor. "Dini müziğimiz mevlüt, ilahi, ezan, sela, tekbir gibi

formlarda büyük bir zenginlik arz eder" diyor. "Ramazan ayında Ku-

ran ve mevlüt okutur ve bundan çok büyük zevk alırdı. Ramazan'da ve

kandil gecelerinde sadece beni huzuruna çağırır, Kuran-ı Kerim'den

bazı sureler okuturlardı. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin

bir huşu içinde dinlerdi." Hangi birini söyleyeyim, yani yüzlerce böyle

konu var.



Ata türk'ün La ik lik An la yı şı

Ata türk, la ik li ği, din ve vic dan hür ri ye ti nin te me li ola rak gör müş tür.

Fa kat ta rih te ve gü nü müz de la ik lik yan lış an la şıl mış, yan lış uy gu lan mış, bi -

linç li ola rak ba zı çev re ler ce çar pı tıl ma ya ça lı şı la rak "din siz lik" gi bi lan se

edil mek is ten miş tir. Oy sa ger çek te la ik lik dev le tin, din ler kar şı sın da ta raf -

sız ka la rak in san la ra din hür ri ye ti ni sağ la ma sı dır.

La ik lik il ke si nin ama cı, ger çek te inan cı öz gür leş tir mek tir. Dev let,

han gi din ve ya mez hep te olur sa ol sun lar va tan da şı na vic dan, iba det ve di -

ni ya şa ma hür ri ye ti sağ lar. Ata türk'ün la ik lik  il ke si nin özü, dev le tin hal kı -

nı, bir di ni ka bul et me, o di nin ge rek le ri ni uy gu la ma ya da uy gu la ma ma

ko nu sun da ken di vic dan la rı ile baş ba şa bı rak ma sı ve on la ra öz gür bir se -

çim yap ma şan sı ver me si dir. 

Dik kat edi lir se söz ko nu su la ik lik an la yı şı İs lam'ın özü ne de son de -

re ce uy gun dur. İs lam Di nin de de hiç kim se bir baş ka sı nı iman et me ye ve -

ya iba det le ri ni yap ma ya zor la ya maz. Ni te kim Al lah rı za sı gö ze til me den

(ör ne ğin bas kı al tın da) ya pı lan iba de tin de Al lah ka tın da bir kar şı lı ğı yok -

tur. Bu ne den le Ata türk Tür ki ye Cum hu ri ye ti için la ik li ği seç miş, ki şi le rin

din ve iba det öz gür lü ğü nü ve re rek dev le tin di ne ka rış ma ma sı nı sağ la mış -

tır. İs lam ah la kın da da ki şi, hiç bir bas kı ol ma dan an cak öz gür ira de si ile

di ni ya şar. Şa hıs la ra dı şa rı dan mü da ha le an cak, teş vik et me, an lat ma, öğüt

ver me şek lin de olur. Fa kat bu ko nu da da bir zor la ma ya pı la maz. 

Ata türk'ün la ik lik ve la ik top lum an la yı şı nı en gü zel an la tan söz le rin -

den bi ri şu şe kil de dir:

"Din ve vic dan me se le si dir. Her kes vic da nı nın em ri ne uy mak ta ser best tir.

Biz di ne say gı gös te ri riz. Dü şün ce ve dü şün ce ye kar şı de ği liz. Biz sa de ce
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din iş le ri ni, mil let ve dev let iş le riy le

ka rış tır ma ma ya ça lı şı yor, ka sıt ve tu -

tu cu ha re ket ler den sa kı nı yo ruz." 36

Din ko nu sun da oluş tu ru lan ya pay

ge ri lim ler ise, an cak Ata türk'ün uy gu la -

dı ğı for mül le çö züm le ne bi lir. Ata -

türk, İs lam'a ina nan sa mi mi bir

din dar ola rak, la ik li ği din ve

vic dan öz gür lü ğü nün te me -

li ola rak ka bul et miş tir.

Ger çek din dar la ra ve va -

tan per ver le re dü şen gö -

rev, Ata türk'ün de yap tı ğı

gi bi, hu ra fa le re ve ba tıl

ina nış la ra kar şı ger çek İs -

lam'ı sa vu na rak ve öğ re te -

rek il mi ola rak mü ca de le et -

mek, öte yan dan da Ata -

türk'ün mi ra sı nı "din aleyh -

tar lı ğı" gi bi gös ter mek is te yen

ma ter ya list-Mark sist odak la ra

kar şı ta vır al mak tır. 
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ADNAN OKTAR: Atatürk hem ne dindar, hem ne aslan, hem ne aslanların

aslanı, hem nasıl Müslüman evladı, biraz anlatayım oradan anlasın kardeşimiz.

Atatürk kurtarandır, kurtarıcı vasfı vardır, Atatürk'ün kurtulmaya ihtiyacı olmaz.

"Ey millet Allah birdir diyor büyük Atatürk'ümüz, şanlı Atatürk'ümüz, şanı bü-

yüktür" diyor; Allah için. "Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun." Dua

ediyor Müslümanlara, Müslüman evladı olduğu için dua ediyor. "Koyduğu esas

kanunlar Kuran-ı Azim-üş Şandaki ayetlerdir, insanlara feyz ruhunu vermiş olan

dinimiz son dindir, ekmel dindir çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış

olsaydı, bununla diğer İlahi ve tabi kanunlar arasında ayrılıklar olması gerekirdi.

Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Haktır." Bak aslanların aslanının ağzından

nur akıyor görüyor musunuz? Bakın dikkat edin o kardeşime ve bütün kardeşle-

rime de anlatıyorum yine Atatürk'ün ifadesi, "bütün dünyanın Müslümanları

Allah'ın son Peygamberi Hz. Muhammed (sav)'in gösterdiği yolu takip etmeli."

Peygamber (sav)'in yolundan gidin diyor "ve verdiği talimatlara tam olarak tat-

bik etmeli," Peygamber (sav) ne dediyse hepsini yapın diyor, "tüm Müslümanlar

Hz. Muhammed (sav)'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli," aynı Pey-

gamber (sav) gibi hareket edin diyor, "İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yeri-

ne getirmeli." Bakın "İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli, zira

ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler." Bunu Atatürk söylüyor.

Bunu zamanımızda hangi Müslüman söyleyebiliyor? Çok nadirdir bunu söyleyen

Müslüman. Yani bu kadar derli toplu, bu kadar veciz, bu kadar güzel İslam'ı ta-

rif eden, Peygamber (sav) sevgisini bu kadar güzel anlatan; bu sadece bir kısmı.

Elmalılı tefsiri; en mükemmel alimi seçmiştir, Elmalılı Hamdi Yazır onun tefsiri-

ni yaptırmıştır ve Müslümanlara sunmuştur, Türk milletine. Buhari-i Şerif en ge-

çerli, muteber hadis kitabıdır, onu da tefsir etmiştir, onu da Müslümanlara sun-

muştur. Arkasından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur ki devletin en büyük

devlet teşkilatıdır. Anlatmayla bitmez yani hemen hemen her gün Kuran okutan,

her gün Kuran dinleyen bir insan Atatürk. Kuran'ı dinlemekten derin zevk alan

bir insan ayrıca Kuran sohbetleri yapan bir insan. Ama bunları anlatmaya kalk-

sam inanın sabaha kadar bitmez MaşaAllah.

SAYIN ADNAN OKTAR'IN KAÇKAR TV
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AH LAK VA SIF LA RI

Dü rüst bir dev let ada mıy dı

"İf ti ra ve ya lan en bü yük ya lan lar dır. Ku ran 'if ti ra ya cü ret eden -

ler, ya lan söy le yen ler mü min de ğil ler dir' di yor."37  

Ata türk, dün ya nın, ahi ret te ki ebe di mü ka fa ta ulaş mak için bir im ti -

han ye ri ol du ğu nu bi lir di. "Ci han bir im ti han mey da nı dır, im ti han da

mu vaf fak ol ma dan lü tuf ka ra ha ne mu ame le ler bek le mek bo şu na dır"38 şek -

lin de ki sö zü bu ko nu da ki inan cı nın bir ifa de si dir. Bu ve ben ze ri söz le riy -

le in san la rı Al lah'ın rı za sı na gö re dav ran ma ya teş vik et miş tir. Bu se bep le

özel ya şa mın da ol du ğu gi bi dev let yö ne ti min de de ah la ki de ğer ler den ta -

viz ver me den vic da nı ile ha re ket et miş tir. 

"He de fe ulaş mak için her yol mü bah tır" şek lin de ki Mak ye ve list

man tı ğın her za man kar şı sın da olan ve ah la ki de ğer ler den as la ta viz ve ril -

me me si ge rek ti ği ne ina nan Ata türk, ken di si gi bi çev re sin de ki in san la rın da

dü rüst ol ma sı nı is ter, dü rüst ol ma yan in san la rı tas vip et mez di. Son de re -
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29 Ekim 1933'deki 10. yıl kutlamaları sırasında görülen Atatürk'ün

başarısının ardındaki sırlardan biri de, kayıtsız şartsız dürüstlüğüdür.



ce hoş gö rü lü ol ma sı na rağ men as la sev me di ği ve af fe de me ye ce ği iki şey

var dı. Bir ya kı nı na sev me di ği bu iki ko nu so rul muş, kar şı lı ğın da şu ce vap

alın mış tır:

"Ya lan ve em ri va ki, bu iki ha ta dan baş ka af fe de me ye ce ği ka ba hat yok tu."39 

Dü rüst ol ma mak Al lah'ın çir kin gör dü ğü ve İs lam ah la kı na ay kı rı bir

dav ra nış tır. Al lah, Ku ran'da, "Ger çe ği sü rek li ters yüz eden, gü na ha

düş kün olan her ke sin vay ha li ne" (Ca si ye Su re si, 7) hük müy le in san la -

rı uyar mış tır. Baş ka bir aye tin de de "Kah rol sun, o 'zan ve tah min le ya -

lan söy le yen ler'; (Za ri yat Su re si, 10) di ye rek dü rüst ol ma ma nın Al lah Ka -

tın da bü yük bir ce za sı ol du ğu na dik kat çek miş tir. Bu se bep le Al lah'tan

kor kan in san lar, ha yat la rı nın her anın da ya lan söy le mek ten ka çı nır lar.

İş te, Ata türk'ün ba şa rı sı nın ar dın da ki sır, özel ha ya tın da ol du ğu gi -

bi dev let yö ne ti min de de dü rüst dav ran ma sı dır. İle ri gö rüş lü lü ğü ile ki mi

han gi gö re ve yer leş ti ri ci ği ni iyi bi len Ata türk, dev let yö ne ti min de ehil

olan la ra so rum lu luk ve re rek Al lah'ın em ret ti ği gi bi "ema ne ti eh li ne" tes -

lim et miş tir. Söz ko nu su ki şi ler, ya kın ar ka daş la rı da ol sa dev le tin gü ven -

li ği ni dü şü ne rek as la il ti mas geç me miş tir. İs lam Di ni nin bir em ri olan

ema ne ti eh li ne ver me işi ile Ata türk böy le ce Türk hal kı nı da dü rüst lü ğe ve

iş le rin de ehil ol ma ya teş vik et miş tir. Ata türk'ün bu ko nu da ki bir sö zü şöy -

le dir: 

"Ar ka daş lar ben den il ti mas bek le me me li dir. He pi niz be nim gö züm de de -

ğer li, önem li kar deş le rim si niz. Ama he pi ni ze gös ter di ğim he def yü ce kut sal

bir he def tir. Han gi niz da ha gü zel yön tem le, ba şa rıy la ora ya ula şır sa nız,

onu el le rim çat la yın ca ya ka dar çır pa rak al kış la ya cak, tak dir ede ce ğim. Ben -

den il ti mas ve ta raf tut ma bek le me yi niz ar ka daş lar, adam olan lar, in san
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olan lar, yük sek ide ali olan lar de ğer le ri ni gös ter sin ler. Be nim si ze kar deş çe

söy le ye ce ğim bu dur, tüm ar ka daş la rı mı za söy le mek zo run da yım ki ben o

mil li he de fe tüm mil let kit le si ni yü rüt mek için, do ğal ola rak ah la ki bir du -

rum, bu nu is te rim." 40

Te va zu lu bir li der di 

"Bir adam ki bü yük ol mak tan bah se der bu be nim ho şu ma git mez.

Bir adam ki mem le ke ti kur tar mak için ev ve la bü yük adam ol mak la -

zım der. Ve bu nun için nu mu ne ir ti hap eder, onun gi bi ol ma yın ca

mem le ke tin kur ta rı la ma ya ca ğı ka na atin de bu lu nur bu adam de ğil -

dir."41

Önem li bir mü min vas fı olan te va zu için Al lah, Ku ran'da şöy le bu -

yur mak ta dır:

"O Rah man olan Al lah'ın kul la rı yer yü zün de al çak gö nül lü ola -

rak yü rür ler..." (Fur kan Su re si, 63) 

Ata mız da, bu ah la kı gös ter miş, bü tün dün ya ya nam sa lan za fer le ri -

ni ve üs tün ba şa rı la rı nı hiç bir za man şah sı na mal et me miş, da ima hal kı nın

ba şa rı sı nı ve gü zel özel lik le ri ni ön pla na çı kar mış tır. Ulu su nun için de eri -

miş bir kah ra man ola rak ma ka mın, ün va nın hiç bir ehem mi ye ti ol ma dı ğı -

nı sık sık vur gu la mış tır:

"Ger çek le ri bi len, kalp ve vic da nın da ma ne vi kut sal haz lar dan baş ka zevk

ta şı ma yan in san lar için ne ka dar yük sek olur sa ol sun, mad di ma kam la rın

hiç bir de ğe ri yok tur."42 

"Be nim şan ve şe re fim den söz et mek de ha ta dır. İyi din le yi niz, öğü düm bu -

dur ki içi niz den her han gi bir adam çı kar, şan şe ref da va sı gü der ve ben zer -
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siz ol mak is ter se, ba şı nın be la sı dır. Bu lun du ğu Türk Ulu su 'nun şan ve şe -

re fi var sa, be nim de bir bi re yi ol mak sı fa tıy la şa nım ve şe re fim var dır. As -

la baş ka de ği lim." 43 

Onun gö zün de bü yük ol mak ne pa ray la ne mal la ne de bas kı ya da -

ya lı bir oto ri tey le oluş mak ta dır. Hal kın gö zün de bü yük adam ol ma nın

yol la rı nı sa mi mi bir şe kil de ifa de eder ken Ata mı zın te va zu su bir kez da ha

or ta ya çık mak ta dır:

"Bü yük ol mak için hiç kim se ye il -

ti fat et me ye cek sin; hiç kim se yi al -

dat ma ya cak sın; mem le ket için ha -

ki ki mef ku re ne ise onu gö re cek,

he de fe yü rü ye cek sin. Her kes se nin

aley hin de bu lu na cak tır; her kes se -

ni yo lun dan çe vir me ye ça lı şa cak -

tır; fa kat sen bu na mü te ham mil

ola cak sın; önü ne ni ha yet siz ma ni -

alar yı ğa cak lar dır. Ken di ni bü yük

de ğil, za yıf, kim se siz, va sı ta sız te -

lak ki ede cek, kim se den yar dım gel -

me ye ce ği ne ka ni ola rak bu ma ni -

ala rı aşa cak sın."44

Ata türk üs tün ah la kın dan

ötü rü dür ki, her za man mü te -

va zi bir ya şam is te miş tir. Şah si

hırs, mal ve mülk gi bi dün ye vi
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ar zu lar dan ken di ni uzak tut muş, ger çek zen gin li ğin ma ne vi yat ta aran ma -

sı ge rek ti ği ni sa vun muş tur:

"Mal ve pa ra ba na ağır lık ve ri yor. Bun la rı soy lu ulu su ma ge ri ver mek le

bü yük ra hat lık du yu yo rum. Zen gin lik ten ne çı kar? İn san, zen gin li ği ken -

di ma ne vi ki şi li ğin de ara ma lı dır."45 

Ata türk'ün te va zu su nu, kar şı sın da ki ki şi le rin fi kir le ri ne ver di ği de ğe -

ri, Tür ki ye'de bu lun du ğu dö nem de Ata türk'le çok ya kın dost olan, Tür -
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ki ye Cum hu ri ye ti nez din de ilk Ame ri kan Bü yü k El çi si Ge ne ral Char les H.

Sher rill, ken di ki ta bın da ay rın tı lı ola rak an lat mış tır. Sher rill'in an lat tık la -

rın dan, Ata türk'ün yal nız ca kar şı sın da ki ki şi le rin fik ri ne de ğer ver mek le

kal ma dı ğı, ken di ha ta la rı nı da bü yük bir te va zuy la dü zelt ti ği an la şıl mak ta -

dır. Ata türk'ten din le dik le ri ni, şah si tes pit le ri ni, ül ke sin de ve dün ya da çok

bü yük yan kı lar uyan dı ran Ga zi Ül ke sin de El çi lik ad lı ki ta bın da top la yan

Sher rill şöy le di yor:

"Öy le za man lar ol du ki, anı la rı için de be nim eş siz ni te lik te gör dük le ri mi

dü zelt ti. "Ha yır!.. Ben bun da ya nıl mı şım. Eğer şöy le dü şün sey dim ve yap -

say dım so nuç da ha mü kem mel ola cak tı" de di ği az de ğil di. Ger çek çi lik onun

kork ma dı ğı şey di. Bu ger çek le ri an la tır ken ya şı yor du, esas mes le ği as ker li -

ğe, çok fark lı bil gi le ri o yaş ta na sıl sığ dı ra bil miş, na sıl mut lak ar mo ni yi

sen tez ya ra ta bil miş ol ma sı na şaş ma mak, hay ran lık duy ma mak müm kün

de ğil di..."46

Zor an lar da da gü zel ah la kı nı mu ha fa za eder di

"Fe la ket ler in san la rı ve akıl la rı ba şın da mil let le ri da ima  azim kar,

dinç ham le le re sev k e der." 47

Bir fer din in sa ni ka li te si, yük sek şah si ye ti, di ra ye ti, zor lu an lar da or -

ta ya çı kar. Müs lü man ah la kı na sa hip Ata türk de şart lar ne olur sa ol sun,

her za man azim ve ka rar lı lı ğı nı Türk hal kı na gös ter miş, va zi fe le ri ni ye ri ne

ge ti rir ken şüp he siz çok çe tin en gel ler le kar şı laş mış, as la ödün ver me di ği

İs lam ah la kı sa ye sin de de bü yük ba şa rı lar el de et miş tir. İş te bu özel lik le ri

ona "ça ğın bü yük dev let ada mı" ol ma vas fı nı ka zan dır mış tır. Çün kü çok

az li der ta ri hin akı şı nı bu den li de ğiş ti re bil miş ve "ta ri hi li der" ün va nı nı

ala bil miş tir.
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Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin çağ daş me de ni yet se vi ye si nin üze ri ne çı ka -

bil me si için uğ raş ve ren Mus ta fa Ke mal Ata türk'ün en dik kat çe ki ci özel -

lik le rin den bi ri, zor luk lar kar şı sın da di ren me si, ka rar ver di ği bir şe ye az -

met me si idi. Kar şı laş tı ğı zor luk lar ve olum suz luk lar dan as la yıl gın lı ğa ka -

pıl maz dı. İnan dı ğı de ğer ler uğ ru na ka rar lı bir şe kil de mü ca de le eder di.

Hız lı ve se ri ka rar lar ve rir, "Tat bik eden ic ra eden, ka rar ve ren den da ima

da ha kuvv vet li dir."48 di ye rek lü zu mu na ka ni ol du ğu işin der hal ya pıl ma -

sı nı is ter di.  

Ni te kim Ku ran'da da ör nek bir ah la ka sa hip olan in san la rın, zor luk

za ma nın da da gü zel ah lak la rın dan ta viz ver me dik le ri, kar şı laş tık la rı güç -

lük ler den do la yı hiç bir za man ümit siz li ğe ka pıl ma dık la rı ha ber ve ri lir.

Al-i İm ran Su re si'n de sa mi mi bir Müs lü ma nın bu üs tün özel lik le ri şu şe -

kil de be lir til mek te dir:

"On lar, ken di le ri ne in san lar: 'Si ze kar şı in san lar top lan dı lar, ar -

tık on lar dan kor kun' de dik le ri hal de, bu na rağ men iman la rı ar -

tan lar ve: 'Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir' di yen ler dir."

(Al-i İm ran Su re si, 173)

Üze rin de Müs lü man ka rar lı lı ğı bu lu nan Mus ta fa Ke mal de hal kı na

zor luk lar kar şı sın da yıl ma ma yı, aleyh te fa ali yet ler den et ki len me me yi öğ -

ret miş tir. Ata türk bu ko nu yu şu söz le riy le ta rif et miş tir:

"... Her kes se nin aley hin de bu lu na cak tır. Her kes se ni yo lun dan çe vir me ye

ça lı şa cak tır. Önü ne sa yı la ma ya cak güç lük ler yı ğa cak lar dır, ken di ni bü yük

de ğil kü çük, za yıf, va sı ta sız hiç te lak ki ede rek kim se den yar dım gel me ye ce -

ği ne ina na rak bu güç lük le ri aşa cak sın..."49

Ata türk, zor luk la ra gö ğüs ger miş, mil le ti nin ve dev le ti nin be ka sı için

ölü mü bi le gö ze al mış tı. Hal kı nın ona duy du ğu bü yük gü ve nin özün de
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de, onun zor luk lar kar şı sın da gös ter di ği ce sa re ti ve yıl ma dan, usan ma dan

mu kad des ama cı uğ ru na mü ca de le si ni de vam et tir me si yat mak ta dır. Ku -

ran ah la kı nı ta vır la rıy la gös te ren Ata türk'ü ken di söz le rin den ta nı ya lım:

"Ölü me doğ ru en çok atı lan lar dan bi ri yim. Kur şun ve gül le yağ mu ru al -

tın da, bir çok mu ha re be le re iş ti rak et tim. Hat ta ölüm, bir de fa, kal bi min ya -

nın dan sı yı ra rak geç ti. Kal bi min üze rin de bir sa at var dı ve bu sa at mer mi

par ça sı nın şid de ti ni kır dı. Bü yük bir şa rap nel par ça sı kal bi min tam üze ri -

ne çarp tı, sar sıl dım, eli mi göğ sü me gö tür düm, kan ak mı yor du. Ola yı yar -

bay Ser vet Bey den baş ka hiç kim se gör me miş ti. Ona par ma ğım la sus ma sı -

nı em ret tim. Çün kü vu rul du ğu mun du yul ma sı bü tün bü tün cep he ler de

pa nik ya ra ta bi lir di. Kal bi min üze rin de ce bim de bu lu nan sa at pa ram par ça

ol muş tu. O gün ak şa ma ka dar bir lik le rin ba şın da da ha hırs lı ola rak çar pış -

tım."50 

Ata türk, ölüm den as la kork ma yan, son de re ce ce sur bir li der di. Düş -

ma nın sa yı sı, gü cü ve bü yük lü ğü onun ka rar lı lı ğı nı et ki le mez, hiç bir zor -

luk onu he def le rin den dön dü re mez di. Mah mut Ye sa ri, Ata türk'ün ce sa -

re ti ni açık lar ken, onun göz aç tır ma yan ate şe göz le ri ni kırp ma dan ba ka bi -

le cek bir ce sa re te sa hip ol du ğu nu söy le miş tir: 

"Ben ona yol gös te rir ken, gün ler den de ğil, ay lar dan be ri si per ha ya tı na

alış mış ol du ğum hal de tit ri yor dum, fa kat o bo yu nun uzun lu ğu na rağ men,

ayak la rı nın ucu na ba sa rak doğ ru lur, si per le rin üze rin den düş man si pe ri -

ne ba kar dı. Düş man si pe ri ne bak mak hiç ko lay de ğil di. Düş man ateş ten

göz aç tır maz dı. O bu göz aç tır ma yan ate şe göz le ri ni kırp ma dan ba kar dı.

Onu ilk de fa "kor ku bil me yen adam" ola rak ta nı dım."51
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Ül ke si ve mil le ti için da ima bü yük ha yal ler pe şin de ko şan Ulu Ön -

der, Tür ki ye'yi ide alin de ki ba şa rı ya ulaş tır mak için ge re kir se ca nı nı fe da

et me ye ha zır bir da va ada mı idi. Mü ca de le si sı ra sın da bir çok kez ölü mün

eşi ğin den dön dü ğü hal de, bir an ol sun me ta ne ti ni ve ce sa re ti ni kay bet me -

miş, hal kı na da ce sa ret aşı la mış tı. Mus ta fa Ke mal Ata türk, mü te va zi ya şa -

mı, dü rüst lü ğü ve gü zel ah la kıy la ol du ğu ka dar, ce sa re ti, güç lük ler kar şı -

sın da baş eğ me me si, sab ret me si ve se bat et me siy le de ör nek bir Müs lü man

ola rak mil le ti ne şevk kay na ğı ol du.
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Her za man hal kın için de olan Ata türk, Türk Mil le ti'nin gö ğüs ger mek

zo run da kal dı ğı zorlukları da paylaşıyordu. Zor luk lar kar şı sın da gös ter -

di ği ce sa ret ve mü ca de le az mi, mil le ti nin ona duy du ğu gü ve nin özü nü

oluş tu ru yor du. 



Müs tağ ni yet ve ya övün me nin kar şı sın day dı

"Ha yır; ger çek ten in san, azar, ken di ni müs tağ ni

gör dü ğün den." (Alak Su re si, 6-7) 

Mil li ve ma ne vi de ğer le ri mi zin mu ha fa za sı için bü yük ça ba sarf e den

Ata türk, in sa nın ken di ni müs tağ ni gör me si ve övün me si nin gü zel bir ah -

lak özel li ği ol ma dı ğı nı, övün me nin in sa na ya rar dan çok za rar ge ti re ce ği ni

her fır sat ta di le ge tir miş tir. Ger çek ten de ba şa rı lı bir iş ya pıl dı ğı tak dir de

ki şi nin onun la övün me si, ken di ni ye ter li gör me si ne se bep ola rak ile ri va -

de de onu ata le te sü rük ler ve da ha

faz la ba şa rı el de et me si ne en gel

olur. Ata türk, bu ko nu da şun la rı

söy le miş tir:

"Bir in san ha ya tın da ba şa rı lı bir

iş yap mış sa o iş ta ri he mal ol muş -

tur. O şa hıs sa de ce onun la övü -

ne rek kal mak is ter se, bu in sa nı

tem bel li ğe gö tü rür ve ye ni ba şa -

rı lar dan yok sun kı lar. Onun için

ça lış mak ve da ima ba şa rı ara mak

her kes için esas ol ma lı dır."52 

İn sa nın nef si övün me ye ve her

tür lü ek sik lik ten ken di ni müs tağ ni

gör me ye eği lim li ola rak ya ra tıl mış -

tır, zen gin lik, ba şa rı, şan, şöh ret gi -

bi şey ler in sa nın dün ya da de nen me -
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si için nef si ne çe ki ci kı lın mış tır. Al lah bu ger çe ği in san la ra şu şe kil de bil -

di rir: 

"Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut -

ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve

ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su dur. Bir yağ -

mur ör ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin)

ho şu na git miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı

ke sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li

bir azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır.

Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir."

(Ha did Su re si, 20)

Ata türk ada let li bir in san dı

"Hiç  kim se nin hak kı na te ca vüz et mek is te me di ği miz gi bi, di ğer le ri

ta ra fın dan da ha yat ve is tik la li mi ze ri ayet olun ma sın dan baş ka bir

da va mız yok tur."53  

Sa de ce nef si nin is tek ve tut ku la rı nı amaç ha li ne ge ti rip, ba sit ve şah -

si çı kar lar pe şin de ko şup, vic dan la rı nı kö relt miş olan in san la rın ada let li ol -

ma la rı müm kün de ğil dir. Ada let li ol mak, an cak ki şi sel tut ku la rı nı terk

eden in san la rın gös te re bi le ce ği bir va sıf tır. 

Ku ran'da Al lah in san la ra adil dav ran ma la rı nı, ada let ten ta viz ver me -

me le ri ni em ret miş ve bu nu bir mü min özel li ği ola rak be lirt miş tir: 

"... Al lah, in san lar ara sın da hük met ti ği niz za man ada let le hük -

met me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne gü zel ögüt ve ri -

yor!..." (Ni sa Su re si, 58)
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Ada let an la yı şı nın te me li ni İs lam Di nin den alan Ata türk de, ge tir miş

ol du ğu çağ daş Türk hu kuk sis te mi ile her ke sin in san ca, ada let le ya şa ma sı -

na or tam ha zır la mış tır. Her ke sin hak kı nı ko ru yan, hak sız lı ğı ön le yen, suç -

lu suç suz ay rı mı nı en ti tiz bi çim de ya pan bir sis tem oluş tur muş tur. Ata -

türk ki şi ye de ğer ve ren, ül ke yi ka os tan çı ka rıp, ger çek se la me te ka vuş tur -

ma yı amaç la yan bu hu kuk sis te mi nin ge rek li li ği ni şöy le di le ge tir miş tir:

"Ada let gü cü ba ğım sız ol ma yan bir mil le tin dev let ha lin de var lı ğı ka bul

olu na maz. Va tan daş an cak mah ke me ka ra rı ile ce za lan dı rı lır. Bu mem le -

ket te hü küm süz va tan daş öl dü rü le mez." 54 

Ada le ti sağ la ya bi len dev let güç lü dür, va tan daş la rı da o oran da hu -

zur lu ve gü ven için de dir ler. Çün kü dev let ten ya na bek le di ği ada le tin ek -

sik siz ce ye ri ne gel di ği ni gö ren bi rey le rin hem dev le ti ne olan say gı sı ve iti -

ma dı ar tar, hem de en di şe ye ka pı la rak ken di hak kı nı ken di si ara ma ya kal -

kı şıp suç iş le me gi bi bir eği lim gös ter mez. Ay nı za man da bu sis te min en

has sas şe kil de iş le di ği ni gö rür se hem ken di ada let an la yı şı güç le nir, hem

de çev re si ni adil ol ma ya teş vik eder. Ata türk'ün ada let an la yı şı sa ye sin de

de, Türk Mil le ti 'nin hem fer di hem de top lum sal hak la rı gü ven ce al tı na

alın mış tır. Bu da Ata türk'ün mil let çı kar la rı nı ön de tu tan eş siz li der ka rak -

te rin den ve gü zel ah la kın dan kay nak lan mak ta dır.
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Ça lış kan lı ğı ile tüm dün ya ya ör nek ti 

"Bü yük di ni miz ça lış ma ya nın in san lık la hiç ala ka sı ol ma dı ğı nı bil -

di ri yor. Ba zı kim se ler mo dern ol ma yı ka fir ol mak sa yı yor lar. Asıl

kü für on la rın bu zan nı dır. Bu yan lış tef si ri ya pan la rın mak sa dı İs -

lam la rın ka fir le re esir ol ma sı nı is te mek de ğil de ne dir?"55

Di ni ne ve ma ne vi de ğer le ri ne bağ lı bir in san olan Mus ta fa Ke mal ça -

lış kan lık ko nu sun da hal kı na biz zat ör nek ol muş, so rum lu luk sa hi bi bir in -

san dı. "Me su li yet yü kü her şey den, ölüm den de ağır dır" di yen Ata türk Tür -

ki ye'yi "ör nek ül ke" ko nu mu na ge tir me so rum lu lu ğu nu üst len miş ti. 

Ata mız, sa de ce mo dern bir sis tem kur ma nın ye ter li ol ma ya ca ğı na,

Türk Mil le ti'nin kay bet miş ol du ğu za ma nı, çok ça lış mak la ka pa ta ca ğı na

ina nı yor du. Bu sis te min sü rek li ça lı şı la rak iyi leş ti ril me si ge rek ti ği ni de her

fır sat ta vur gu lu yor du. Ata türk, Türk Mil le ti' ni iler le te cek fi kir le rin uy gu -

lan ma sı nın çok ge cik miş ol du ğu nu, bu nun te la fi si nin an cak da ha faz la ça -

lış mak la müm kün ola ca ğı nı dü şü nü yor du.

Ye ni bir dev let ku ru lur ken, sos yal, si ya sal ve ik ti sa di ol mak üze re bir -

çok alan da ya pıl ma sı ge re ken çok faz la iş var ken o, "Yal nız tek bir şe ye ih -

ti ya cı mız var dır, ça lış kan ol mak. Ser vet ve onun ta bii ne ti ce si olan re fah ve

sa adet yal nız ve an cak ça lış kan la rın hak kı dır"56 di ye rek hal kı nı şevk len di -

ri yor ve mil le ti hiz me te yö nel ti yor du. Ata türk şu sö züy le de top lu mu hiz -

me te teş vik et miş ti:

"Mil le te efen di lik yok tur. Hiz met var dır. Bu mil le te hiz met eden onun

efen di si olur."57 
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Ata türk Türk Mil le ti için "efen di lik yok tur, hiz met var dır" der ken

as lın da hal ka, Ku ran ah la kı doğ rul tu sun da di rek tif ler ve ri yor du. Zi ra Ku -

ran'da da ça lış mak, dur mak sı zın hiz met le meş gul ol mak üs tün bir me zi -

yet ola rak gös te ril mek te dir. Al lah yo lun da hak bir va zi fe için ça lış mak, bir

iş bit ti ği za man baş ka bir işe ge çe rek dur mak sı zın yo rul mak ina nan lar için

bir iba det tir. Önem li bir Müs lü man özel li ği olan ça lış kan lık ayet ler de şöy -

le em re dil mek te dir:
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Çalışkanlığı ile örnek bir lider olan Atatürk, Orgeneral Ali Fuat Eren ve

yanında Halis Bıyıktay ile birlikte harekat planını takip ederken.



"Boş kal dı ğın za man, dur mak sı zın yo rul ma ya de vam et." (İn şi -

rah Su re si, 6-7)

Ata türk ayet te em re dil di ği gi bi hal kı ça lış ma ya, bir işi bi ti rip baş ka

bir işe yö ne le rek "dur mak sı zın yo rul ma ya" da vet et miş, yu ka rı da bah se -

dil di ği gi bi Türk Mil le ti' nin Ba tı lı ül ke ler kar şı sın da ki ek sik lik le ri ni an cak

çok ça lış mak la ka pa ta ca ğı na inan mış tır. Ata türk, da ve ti ne ica bet eden ve

ken di si ni yo rul ma dan ta kip ede cek le ri ni söy le yen ki şi le re şun la rı söy le miş -

tir: 

"Yo rul ma dan be ni ta kip ede ce ği ni zi söy lü yor su nuz. Fa kat ar ka daş lar, yo -

rul ma dan ne de mek? El bet te yo ru la cak sı nız. Be nim siz den is te di ğim şey,

yo rul ma mak de ğil, yo rul du ğu nuz za man da dur ma dan yü rü mek, yo rul du -

ğu nuz da ki ka da da din len me den be ni ta kip et mek tir. Yor gun luk her in san,

her mah luk için ta bi bir hal dir. Fa kat in san da yor gun lu ğu ye ne bi le cek ma -

ne vi kud ret var dır ki iş te bu kuv vet yo ru lan la rı din len dir me den yü rü tür.

Siz ler ye ni Tür ki ye 'nin genç ev lat la rı! Yo ru lur sa nız da hi be ni ta kip ede -

cek si niz. Din len mek için yü rü me ye ka rar ve ren ler as la ve as la yo rul maz -

lar. Türk genç li ği bu ga ye ye, bi zim yük sek ide ali mi ze dur ma dan yo rul ma -

dan yü rü ye cek ler dir."58 

Yü ce Türk Mil le ti' nin iler le ye bil me si, çağ daş mil let ler ara sın da hak

et ti ği ye ri ala bil me si için bi rey le ri nin ça lış kan lık ta Ulu Ön der'i ör nek al -

ma sı ge re kir. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) de, "İki gü nü eşit

olan mü min za rar da dır" de miş tir. Pey gam be ri miz (sav), de ğil asır lar ya

da ay lar bo yun ca bek le me yi, her gün iler le me yi tav si ye et miş tir. Bu tav si -

ye yi en iyi ye ri ne ge ti ren ki şi ler den bi ri de şüp he siz Mus ta fa Ke mal'dir.

Ba şa rı lı bir as ker, ba şa rı lı bir ko mu tan olan Ata türk, mil le ti mi ze ça lış kan -

lık ta biz zat ken di ör nek ol muş tur.
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Ata türk'ü ta nı yan lar onun için ça lış ma sa ati di ye bir

şey ol ma dı ğı nı, ya pa ca ğı işi bi ti rin ce ye ka dar uyu -

ma dan, din len me den, ye mek ye me den ça lış -

tı ğı nı söy ler ler. Özel lik le mü ca de le yıl la rın da

nor mal uy ku ne dir bil me di ği ni, ge ce le ri

uyu mak tan hoş lan ma dı ğı için oda sı na çe -

ki lip uyu mak ye ri ne oku du ğu için, Mah -

mut Esat Boz kurt ta ra fın dan ona "Türk

Mil le ti' nin ge ce bek çi si" adı ta kıl dı ğı

söy le nir. Ya kın mü ca de le ar ka daş -

la rın dan bi ri onun bu yö nü nü

şöy le an lat mak ta dır: 

"Çan ka ya Köş kün de Bü yük Nu -

tuk ha zır la nır ken 48 sa at hiç

gö zü nü kırp ma dan ya zı

dik te et ti ri şi ni ha tır la -

rım. Öy le  ki, ya zı

yaz mak tan yo ru lan -

lar de ği şi yor, fa kat o

bin ler ce bel ge ara sın -

dan ayır dı ğı not la -

rıy la bü yük eser le ri -

ni ta mam la mak için

uy ku su nu bi le ver -

mek ten çe kin mi yor -

du." 59
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Adnan Oktar: Atatürk'ü kendilerince böyle çok yanlış aktaracak-

lardı, biz çıktık Atatürk'ü anlattık. Bütün milletimiz Atatürk'e karşı

coşkun bir muhabbet içinde şu an... Mesela Atatürk'ün anti komünist

olması, anti mason olması, mason localarını kapatması, komünist ör-

gütlenmeye karşı kesin tavır alması, Allah'a, Peygamber (sav)'e adeta

aşık olması, müthiş bir sevgi duyması, mesela İmam Hatipler'in açıl-

masında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasında, Elmalılı tefsiri-

nin oluşturulmasında, Buhari'nin tercümesinde, Peygamber Efendimiz

(sav)'in hayatının hazırlanmasında, yani çok çok alanda, çok büyük

faydaları oldu ve emeği geçti Atatürk'ün. Her gece Kuran okuyan bir

insan. Kendi Kuran'ı zaten onun Anıtkabir'de durur, küçük bir Ku-

ran'ı vardır, böyle ebadı küçük. Ve çok fazla Kuran bastırıp Anado-

lu'ya da dağıtmıştır Atatürk. Ve sürekli yanında taşımıştır, yani cebin-

de Kuran taşıyan bir insan. Her gittiği yerde okuyan, hafızlar çağırtıp

Kuran okutan bir insan. Ayrıca da sevdiklerinin yanına da hafızlar

gönderttirip onlara da Kuran okutturuyor. Mesela annesinin yanına

gönderiyor, dostlarına gönderiyor böyle sevdiği hafızları, Kuran oku-

sun da dinleyin diyor. Böyle muhterem bir insan. Bunu gizlemeye

kalktılar kendi kafalarınca, bambaşka bir Atatürk tablosu çizmeye

kalktılar. Bu yalanlarını da ortaya çıkarttık. Bu oyunu da yapamadılar. 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN MAVİ
KARADENİZ TV'DEKİ RÖPORTAJI,

24 MART 2009



Az mi ile "ce sur" bir li der di

"Mil le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve 

ka ra rı kur ta ra cak tır." 60

Bü yük li der le rin ana va sıf la rın dan bi ri "ce sur" ol mak, ya ni inan dı ğı

bir şe yi ha ya ta ge çir mek için önün de ki en gel ler le ba şa çı ka bil mek tir. Ata -

türk'ün en dik kat çe ki ci va sıf la rın dan bi ri bu an lam da "ce sur" ol ma sı dır;

da va sın da ki sa mi mi ye ti, ka rar lı ve sa bır lı ol ma sı, tüm za ma nı nı he def le ri ni

ha ya ta ge çir mek için ada ma sı ve inan dı ğı de ğer ler den as la ödün ver me me -

si, onun bu vas fın dan  kay nak lan mak ta dır. 

Ku ran'da Al lah, Müs lü man la rın en önem li özel lik le rin den bi ri ola -

rak ka rar lı lık la rı na ve se bat la rı na dik kat çek mek te, "Ar tık sen sab ret; Re -

sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi bi" (Ah kaf Su re si, 35) şek -

lin de bu yu ra rak, az met me nin bir gü zel ah lak özel li ği ol du ğu nu be lirt -

mek te dir. Bu se bep le Mus ta fa Ke mal Ata türk'ün azi min den ve inan cın dan

hiç bir şe kil de ta viz ver me me si, Müs lü man Türk genç le ri nin ör nek al ma sı

ge re ken özel li ği dir.

Mus ta fa Ke mal doğ ru bil di ği yol da yal nız ka la ca ğı nı bil se da hi tek

ba şı na yü rü ye bi le cek bir in san dır.

Ata türk'ün yıl lar ca ya nın da bu lun muş olan da va ar ka da şı Ce lal Ba -

yar, onun bu ya pı sı nı şu şe kil de an lat mak ta dır:

"Ata türk pren sip sa hi bi bir in san dı. Üze rin de ke sin inan ca var dı ğı dü şün -

ce le ri ni ne ka dar güç ve teh li ke li olur sa ol sun te red düt süz ka nun laş tı rır ve

ba şa rı ya ula şın ca ya ka dar pe şi ni bı rak maz dı." 61 
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Bü yük Ön der'in ma ne vi kı zı Afet İnan Ha nı me fen di ise, onun bu

sar sıl maz yö nü nü şöy le ifa de et mek te dir: 

"Mus ta fa Ke mal ce sur du ve çok azim liy di. Ya pa ca ğı iş ler de mu vaf fak ol -

mak için bü tün şart la rın ha zır lı ğı nı ya par ve kar şı sın da ki nin ne ler ya pa bi -

le ce ği ni he sap ede rek on la ra kar şı ted bir li ha re ket et me yi ön ce den ka rar laş -

tı rır dı. En kö tü ih ti ma li bi le ön ce den dü şü nüp ted bi ri ni alır dı." 62

Ata türk'ü ta nı yan bir baş ka ki şi de onun az mi ni şu şe kil de ta rif et -

miş tir: 

"Mus ta fa Ke mal her ya pa ca ğı işi gün ler ce ba zen ay lar ca, in ce den in ce ye

dü şü ne rek fik ren ha zır lar dı. Bir de fa ka rar ver di mi onu hiç bir güç lük yo -
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Ata türk her işin de kur may la rı na da nı şır, on la rın fi kir le ri ni so nu na ka dar din -

ler di. Dö ne min Ba yın dır lık Ba ka nı Ali Çe tin ka ya'dan su işleri hakkında bil gi

alan Ata türk'ün ar ka sın da da Mec lis Baş ka nı Ab dül halik Ren da görülüyor.



lun dan çe vi re mez di. Yap tı ğı her iş te onun az mi ve ka rak te ri açık ça oku nur -

du. Bu gün, Tür ki ye'de el le tu tu la cak ne var sa, onun kud ret ve ka bi li ye ti -

nin, yıl mak bil me yen ça lış ma sı nın, ge ce gün düz ara ver me den di din me si -

nin mey ve si dir."63

Dev let ve mil le tin re fa hı ve ge le ce ği için ça lı şan lar, Tür ki ye'yi dün -

ya ya yön ve ren güç lü bir ül ke ya pa bil mek için, onun gös ter di ği  azim ve

ka rar lı lı ğı ay nen tat bik et mek zo run da dır. An cak bu şe kil de Bü yük Ön -

der'in izin den yü rü ye bi lir, ül ke mi zi  ve mil le ti mi zi hak et ti ği se vi ye ye çı -

ka ra bi li riz. 

Baş ka la rı nın fik ri ne her za man önem ve rir di

"Dün ya da hü kü met için meş ru olan tek bir pren sip var dır ki, o da

is ti şa re den iba ret tir. Hü kü met için ilk ve te mel şart      yal nız ve

yal nız is ti şa re et mek tir."64

Al lah Ku ran'da Müs lü man la ra iş le rin de 'şu ra' (is ti şa re) için de ol ma -

la rı nı tav si ye et miş, her bi len den da ha iyi bi len ol du ğu nu ha ber ve re rek

kar şı lık lı fi kir alış  ve ri şi nin be re ket li ola ca ğı na dik kat çek miş tir. Ör ne ğin,

Al-i İm ran Su re si'nin, 59. aye tin de Al lah Pey gam ber Efen di mi ze, "... İş

ko nu sun da on lar la mü şa ve re et..." (Al-i İm ran Su re si, 159) şek lin de

bu yu ra rak is ti şa re nin önem li ol du ğu nu bil dir miş tir. 

Ata türk de, mil le ti ne hiz met yo lun da tüm var lı ğı nı or ta ya koy muş

din dar bir ön der ola rak ulu sal men fa at le ri da ima ilk plan da tut muş ve her

işin de is ti şa re ye baş vur muş tur. Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ni ile ri ye gö tü re cek

ka rar la rı al ma dan ön ce, da ima bil gi si ne ve ah la kı na gü ven di ği ki şi ler le fi -

kir alış  ve ri şin de bu lun ma yı pren sip edin miş tir. 
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Ata türk'ün otuz yıl lık dos tu ol ma sı se be biy le özel ya şa mı nı çok ya -

kın dan ta nı yan Sa yın Sü rey ya Yi ğit, bu ko nu da şun la rı söy le mek te dir:

"... Ata türk, her han gi bir me se le ye ka rar ver me den ön ce her ke sin ay rı ay rı

fik ri ni din ler di."65 

Ata türk'ün fi kir alış  ve ri şi ne ver di ği de ğe ri Ha san Rı za So yak da şu

söz le riy le an la tı yor:

"Ata türk, her gö rev li nin üze rin de al dı ğı iş le ri, ak lı nı, ze ka sı nı ve ka nu ni

yet ki le ri ni son ha di di ne ka dar kul la na rak, za ma nın da çöz me ye ça lış ma sı nı

ve so rum lu luk al mak tan çe kin me me si ni is ter di. İl gi li le rin ve gö rev li le rin

gö rüş le ri ni din le me den, hat ta ken di le riy le mü za ke re et me den bir ko nu hak -

kın da ki gö rü şü nü bil dir mez di. Ben, ma iye tin de ki bü tün ça lış ma ha ya tım

es na sın da ko nuş ma dan ve fi kir alış  ve ri şin de bu lun ma dan bir emir al dı ğı -

mı ha tır la mı yo rum. Ay nı za man da, bir çok ko nuş ma la rın da ken di si ne ak lı -

na ge len her han gi bir gö rü şü ar zet mek ten çe kin mek his si ne ka pıl dı ğı mı ha -

tır la mı yo rum."66
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Ken di si ni ya kın dan ta nı yan la rın söz le rin de de açık ça ifa de edi len ör -

nek te va zu su nu Ata türk'ün ken di ifa de le rin de de gör mek müm kün dür.

Ör ne ğin bir gün Ata türk'e gü cü nün ve ik ti da rı nın sır rı so rul du ğun da,

"du rur din le rim" de miş tir. Ka rar me ka niz ma sı ken di si ol du ğu hal de ni çin

her ke si din le di ği so rul du ğun da ise, her kes ten öğ re ne ce ği bir şe yin ol du -

ğu nu söy le miş tir.67
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Barış yan lı sı bir po li ti ka iz le yen Ata türk sa va şın nef si mü da fa için ge rek li ol -

du ğu nu her za man di le ge ti rir di. Ata türk, Cum hu ri ye tin 14. yıl dö nü mün de

hi pod rom da ya pı lan tö ren de, Ro man ya, Yu nan ve Yu gos lav  Ge nel Kur may

baş kan la rıy la bir lik te.



Ata türk'ün mil le ti ni "giz li iyi li ğe" da ve ti

"Dün ya nın fi lan ye rin de bir ra hat sız lık var sa, ba na ne de me me li -

yiz. Tıp kı ken di ara mız da oluş muş gi bi, onun la ala ka dar ol ma lı -

yız."68

Ku ran'da, her za man ken din den ön ce bir baş ka sı nın is te ği ni ön

plan da tut ma, onun nef si ni, ken di nef si ne ter cih et me, ma la olan sev gi ye

rağ men ma lı ih ti ya cı ola na ver me, aç ola nı do yur ma gi bi gü zel ah lak özel -

lik le ri an la tıl mak ta dır. Ata türk ken di gü zel ah la kıy la tüm Müs lü man la ra

bu ko nu da da ör nek ol muş tur. Mil le tin se la me ti, hu zur ve gü ven li ği için

tüm ha ya tı nı Türk hal kı na vak fet miş, mil le ti nin sa ade ti ve ra ha tı için ken -

di ra hat lı ğı nı fe da et miş tir. Ata türk ken di söz le riy le bu ko nu yu şöy le açık -

la mak ta dır: 

"Ha ya tı mın bü tün saf ha la rın da ol du ğu gi bi son za man la rın buh ran la rı ve

fe la ket le ri ara sın da da, bir da ki ka geç me miş tir ki her tür lü hu zur ve is ti ra -

ha ti mi, her ne vi şah si duy gu la rı mı, mil le ti min se la me ti ve sa ade ti na mı na

fe da et mek ten zevk duy ma ya yım." 69 

Al lah'ı ra zı et mek için ya pı lan iyi lik le rin giz li ol ma sı, Al lah ka tın da

mak bul dür. Bu ah la kı ya şa yan in san lar, fıt rat la rı na uy gun ha re ket et tik le ri

için ay nı za man da yap tık la rın dan bü yük bir haz alır lar. Mus ta fa Ke mal

Ata türk de mil le ti mi zi ge le cek ne sil ler için ça lış ma ya da vet eder ken ih las -

la rı nın ze de len me me si için hal kı 'giz li iyi li ğe' da vet et miş tir: 

"Bü tün var lı ğı nı ken di şah sın da gö ren adam lar bed bah tır lar. Bel li  ki o

adam fert sı fa tıy la mah vo la cak tır. Her han gi bir şah sın, ya şa dık ça mem nun

me sut ol ma sı için la zım ge len şey, ken di si için de ğil, ken di sin den son ra ge -

le cek ler için ça lış mak tır. Ha yat ta tam zevk an cak ge le cek ne sil le rin şe re fi,
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var lı ğı ve sa ade ti için ça lış mak ta bu lu na bi lir. Bir in san böy le ha re ket eder -

ken 'ben den son ra ge le cek ler aca ba böy le bir ruh la ça lış tı ğı mı far k e de cek -

ler mi' di ye dü şün me me li dir. Hat ta en me sut olan lar, hiz met le ri nin bü tün

ne sil ler ce giz li kal ma sı nı ter cih ede cek ka rak ter de bu lu nan lar dır."70

Ba rış çı ol ma sı: Yurt ta sulh ci han da sulh 

"Bi zim için ba rış de mek, ger çek ha ya tı mı zın te mi mi ni ne ya ra yan

el bi se yi üret mek de mek tir."71

Din dar bir ki şi ği olan Mus ta fa Ke mal ba rı şı, mil le ti re fah ve sa ade te

ulaş tı ran en iyi yol ola rak be nim se miş, iç ve dış iş le rin de ki bağ lan tı la rın da

hep ba rış yan lı sı bir po li ti ka güt müş tür. 

Mus ta fa Ke mal "Biz cenk çi de ği liz, sulh per ve riz. Ve bir an ev vel ba -

rı şın et ki si ni gör mek ve ona yar dım ve hiz met et mek is te riz." di ye rek ba rış -

se ver li ği ni özet le miş ti. 'Yurt ta sulh ci han da sulh' ade ta onun pa ro la sıy dı.

Her za man, "biz kim se nin düş ma nı de ği liz, yal nız in san lı ğın düş ma nı

olan la rın düş ma nı yız" di ye rek har bin an cak sa vaş açıl dı ğı za man nef si mü -

da faa ola rak ge rek li ol du ğu nu be lir tir di. Ak si bir du rum da, mil le tin ha ya -

tı teh li ke de ol ma dan ya pı lan sa va şın "ci na yet" ol du ğu nu söy ler di.

"Mil le ti har be gö tü rün ce vic da nım da azap duy ma ma lı yım. Öl dü re ce ğiz

di yen le re kar şı 'öl me ye ce ğim" di ye har be gi re bi li riz. La kin sa vaş za ru ri ol -

ma lı dır. Mil le tin ha ya tı teh li ke ye ma ruz kal ma dık ça sa vaş ci na yet tir." 72 

Ata türk'ün bu yak la şı mı da İs lam Di ni ne ta ma men uy gun dur. Ba rı -

şın ke li me an la mı ola rak kar şı lık la rın dan bi ri de İs lam'dır. Ku ran'ın bir çok

aye tin de ba rış tan söz edil mek te, tüm in san lar, dost lu ğa ve kar deş li ğe da -

vet edil mek te dir ler. Ör ne ğin Al lah in san la ra, "Ey iman eden ler, he pi niz
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top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs lam'a) gi rin" (Ba ka ra Su re si,

208) şek lin de em ret miş tir. Baş ka bir ayet te de, "Eğer on lar ba rı şa eği -

lim gös te rir ler se, sen de ona eği lim gös ter ve Al lah'a te vek kül et.

Çün kü O, işi ten dir, bi len dir." (En fal Su re si, 61) şek lin de buy rul mak ta -

dır. 

Mus ta fa Ke mal de bin ler ce şe hi din kan la rıy la be lir len miş top rak la rı -

mı zı ka zan dık tan son ra ar tık ba rı şın ha kim ol ma sı nı is te miş ve Tür ki ye

Cum hu ri ye ti'nin en esas lı pren sip le rin den bi ri olan "Yurt ta sulh, ci han da

sulh" pren si bi ne uy gun ha re ket et miş tir. 

Ata türk'ün tüm dış po li ti ka sı ba rış fik ri ne da ya lı dır. Mil let le ra ra sı

her han gi bir me se le yi ba rış yo luy la hal let me nin, Türk Mil le ti'nin men fa -

ati ne uyan bir yol ol du ğu nu ıs rar la

be lirt miş tir. Eğer uzun sü re li ba rış is -

te ni yor sa, kit le le rin du ru mu nu iyi leş -

ti re cek, in san lı ğın re fa hı ve aç lık gi bi

so run la rın bit me si için ulus la ra ra sı

alan da iyi leş ti ri ci ted bir ler alın ma sı

ge rek ti ği ni, tüm in san la rın, ha set, aç

göz lü lük ve kin den uzak la şa cak şe kil -

de ter bi ye edil me si ge rek ti ği ni sa vun -

muş tur. 

"Tür ki ye'nin em ni ye ti ni ga ye tu -

tan, hiç bir mil le tin aley hin de ol ma yan

bir sulh is ti ka me ti bi zim da ima düs tu -

ru muz ola cak tır"73 di yen Ata türk
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1937'de Ro man ya Dış İş le ri Ba ka nı ile yap tı ğı ko nuş ma da, in sa na ver di ği

de ğe ri açık ça or ta ya koy mak ta dır. Ata türk'ün söz le ri şöy le dir:

"İn san men sup ol du ğu mil le tin var lı ğı nı ve sa ade ti ni dü şün dü ğü ka dar,

bü tün ci han mil let le ri nin hu zur ve re fa hı nı dü şün me li ve ken di mil le ti nin

sa ade ti ne ne ka dar kıy met ve ri yor sa bü tün dün ya mil let le ri nin sa ade ti ne

ha dim (hiz met edi ci) ol ma ğa elin den gel di ği ka dar ça lı şıl ma lı dır. Çün kü

dün ya mil let le ri ara sın da sü kun, vu zuh ve iyi ge çim ol maz sa bir mil let

ken di ken di si için ne ya par sa yap sın hu zur dan mah rum dur. En uzak ta

zan net ti ği niz ha di se nin bi ze bir gün te mas et me ye ce ği ni bi le me yiz. Bu nun

için in san lı ğın hep si bir vü cud ve bir mil let bu nun bir uz vu ad det mek icap

eder. Bir vü cu dun par ma ğı nın ucun da ki acı dan bir bü tün aza mü te es sir

olur."74
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Atatürk, Balkan Paktı'na üye ülkelerin başbakanları ile birlikte (sağdan sola

Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye Başbakanları)



A
ta türk, Tür ki ye'nin yal nız ca Türk le rin ol ma sı nı, Türk le rin

"son müs ta kil Müs lü man-Türk Mil le ti" ola rak kal ma sı nı is ti -

yor du. Ken din den son ra ge le cek ne sil le re iyi bir or tam sağ la -

mak için tüm ha ya tı nı vak fet miş olan Ata mız, Müs lü man Türk Mil le ti'nin

esa ret ya şa ma ma sı ve baş ka mil let le rin için de asi mi le ol ma ma sı için mü ca -

de le edi yor du. Bu mü ca de le nin mu kad des bir da va ol du ğu nu be lir ten Ata -

türk ba kış açı sı nı şöy le açık la mış tı:

"Tür ki ye Türk ler için dir; ve Tür ki ye ba ğım sız ol ma lı dır. Mü ta re ke im za

edil di ği za man ki sı nır la rı esas sa yıl mak ta dır. Ve an laş ma şart la rı nın bu

ba kış açı sıy la uy gun suz olan kı sım la rı na kar şı mü ca de le edi le cek tir. Bu bir

hak ha re ka tı dır. Ve İs lam ale mi nin yar dı mı na da da ya nı yo ruz. Türk le r son

müs ta kil Müs lü man mil le ti ol du ğu gi bi müs ta kil ka la cak tır."75 

Ulu Ön der Ata türk'ün ama cı hal kı bir ça tı al tın da top la ya rak, Tür -

ki ye'yi dün ya nın en ma mur ve me de ni mem le ket le ri se vi ye si nin üs tü ne çı -
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kar mak tı. Böy le lik le Ata türk tüm Müs lü man mil let le ri n bir lik için de ha re -

ket et me si ni ve tüm Şark mil let le ri nin ör nek ala ca ğı bir "li der Tür ki ye"

ku rul ma sı nı is ti yor du:

"Tür ki ye, azim ve mü him bir gay ret sarf edi yor. Çün kü, mü da faa et ti ği bü -

tün maz lum mil let le rin, bü tün şark da va sı dır. Ve bu nu ni ha ye te ge ti rin ce -

ye ka dar Tür ki ye, ken di siy le be ra ber olan şark mil let le ri nin be ra ber yü rü -

ye ce ğin den emin dir."76  

Ulu Ön der Ata türk, gü zel ah la kın, öz gür lük ve de mok ra si nin ya şan -

dı ğı, Türk-İs lam bir lik ve be ra ber li ği nin ol du ğu, ırk ve sı nıf ay rı ca lı ğı nın

ya pıl ma dı ğı, çağ daş ve ile ri ci bir Tür ki ye ha yal edi yor du. Bu ül ke fert le ri -

nin yük sek bir ru ha öze nen, ai le nin ve dev le tin kut si ye ti ne ina nan, ka dı na

de ğer ve ren, üret ken ve ça lış kan bi rey ler den oluş ma sı nı is ti yor du. Di ne

say gı lı bir la ik lik an la yı şı nın ege men ol du ğu, zor ve bas kı nın ol ma dı ğı,

hoş gö rü lü uz laş ma cı bir top lum dü şü nü yor du. Ata mı zın ha ya lin de ki Tür -

ki ye için ilk şart bu hak da va için de bi ra ra da yü rü mek ti. Şim di bu ko nu la -

rı sı ra sı ile in ce le ye lim. 

Yük sek ru ha öze nen bir mil let 

"Bü yük da va mız, en me de ni, en mü ref feh ola rak var lı ğı mı zı yük -

selt mek tir."77

Müs lü man Türk Mil le ti'nin İs lam'dan ge len hay si ye ti, onu ru ve ka -

bi li ye ti çok yük sek tir. Mil li yet çi-mu kad des sat çı bir kül tü rü be nim se miş

Türk ler, tüm dün ya nın ta nı dı ğı ta ri hi bir mis yo na sa hip, yük sek bir ruh ta -

şır lar. 
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Mus ta fa Ke mal Ata türk ken di sin -

de ta şı dı ğı yük sek ru ha Müs lü man

Türk Mil le ti'nin de la yık ol du ğu nu bi -

li yor, bu ne den le, "Yük sel Türk, se nin

için yük sel me nin sı nı rı yok tur, iş te pa -

ro la bu dur" di ye rek her ke sin da ima

bü yük he def le re doğ ru yü rü me si ni ar -

zu edi yor du. 

Ata türk'e gö re Türk Mil le ti, ta ri -

hi ni övünç le dol dur muş bir ulus tur.

Ta ri hin en es ki de vir le rin de be şe ri ye te

kar şı ye ri ne ge tir di ği kül tü rel va zi fe le ri -

ni ye ni den, bu se fer da ha mü kem mel

bir şe kil de ger çek leş tir me ye ha zır la nan

bir mil let tir. Mus ta fa Ke mal bu ko nu da

şun la rı söy ler:

"İn san lar da ima yük sek ne cip ve

mu kad des he def le re yü rü me li dir ler.

Bu ha re ket tar zı dır ki, in san ola nın

vic da nı nı, di ma ğı nı bü tün in san lık

mef hu mu nu tat min eder. Bu tarz da

yü rü yen ler ne ka dar bü yük fe da kar -

lık ya par lar sa o ka dar yük se lir ler." 78
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"Ben va zi fe min bit me di -

ği ni, yük len di ğim so rum -

lu lu ğun yük sek ve çe tin

ol du ğu nu an lı yo rum. Ar -

ka daş lar bu va zi fe bit -

me ye cek tir. Ben top rak

ol duk tan son ra da de -

vam ede cek tir. Ben se ve

se ve, se vi ne se vi ne bü -

tün var lı ğı mı bu kut sal 

va zi fe ye ve re ce ğim."79



İş te Müs lü man Türk Mil le ti'nin bu yük sek ru ha ulaş ma sı için Mus -

ta fa Ke mal'in yu ka rı da ki pa rag raf ta de di ği gi bi mu kad des de ğer le re yü -

rün me si ve "dört el le' sa rıl ma sı" ge re kir. Ata türk yü rü ne cek bu yo lu,

"mil li ah lak"ola rak isim len dir miş tir. 

Mil li ah la kın ha kim ol du ğu bir top lum

"Mü kem mel bir mil le te 'mil li ah lak'ın icap la rı, o mil le tin fert le ri

ta ra fın dan, hiç te red düt et mek si zin vic da ni ve his si bir zevk le ya pı -

lır. En bü yük mil li he ye can iş te bu dur."80

Ata türk, Türk Mil le ti'nin, baş ka bir mil le tin bo yun du ru ğu al tın da

ya şa yan bir mil let ol ma sı nı as la is te mi yor du. Bu nun için ye ni ku ru lan ül -

ke yi, güç lü bir çiz gi ye otur ta cak mad di-ma ne vi bir çok ted bir ler al mış tı. 

Ata türk, güç lü bir mil let için ilk şar tın mil li ah lak il ke le ri ne ri ayet et -

mek ol du ğu nu ifa de eder di. İş te bu se bep le mil li yet çi ve mu ha fa za kar bir

kim lik be lir le miş olan Ata türk, mil le tin mil li ah lak la ah lak lan ma sı nın an -

cak mu kad des de ğer le re sa dık kal ma sı ile müm kün ola ca ğı nı an la mış, mil -

le tin sa hip ol du ğu onu ru ko ru mak için şu söz le ri söy le miş tir: 

"Bi zim di ni miz, mil le ti mi ze ha kir, mis kin ve ze lil ol ma yı tav si ye et mez.

Tam ter si ne Al lah da Hz. Pey gam ber  (sav) de in san la rın ve mil let le rin iz -

zet ve şe re fi ni ko ru ma la rı nı em re di yor."81

Ata türk, mil li ah lak an la yı şı nı 'mu kad des bir de ğer' ola rak ka bul et -

miş, bu inan cı nı bir çok de fa ifa de et miş tir. 1930 yı lın da ken di el ya zı sı ile

ya za rak tes lim et ti ği not lar ara sın da da, "Ah lak mu kad des tir: Çün kü ay nı

kıy met te eşi yok tur. Ve baş ka hiç bir çe şit de ğer le öl çü le mez" şek lin de bir

sö zü yer al mak ta dır.82
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Da ya nış ma nın, bir lik ve be ra ber li ğin 

ol du ğu bir ül ke 

"Bü tün in san lar bir top lum sal vü cu dun or gan la rı dır ve bu se bep le

bir bi ri ne bağ lı dır."83

Bir mil le ti, mil let ya pan, fert le rin bir lik, be ra ber lik ve da ya nış ma

için de ol ma la rı dır. Zi ra bi rey ler mün fe rit ola rak her ne ka dar üs tün özel -

lik le re sa hip ol sa lar da da ya nış ma için de ol ma dan tek baş la rı na bir şey ya -

pa maz lar. Bu nu çok iyi bi len ve mil li ve ma ne vi bir it ti fak ol du ğu tak dir -

de 'kuv vet do ğa ca ğı nı' gö re bi len Ata türk bu ko nu da şun la rı söy le miş tir: 

"Bir mil let te gü zel şey ler dü şü nen in san lar, fev ka la de iyi iş ler yap ma ya ka -

bi li yet li kah ra man lar bu lu na bi lir, la kin öy le kim se ler yal nız ba şı na hiç bir

şey ola maz lar, me ğer ki bir his si umu min ami li ifa de si mü mes si li ol sun -

lar."84  

Ata türk'ün fik ri ve si ya si po li ti ka sı na bak tı ğı mız da Türk Mil le ti'nin

bir lik ve be ra ber li ği için mil li yet çi-mu ha fa za kar bir po li ti ka yı be nim se di ği -

ni gö rü rüz. Hat ta Ata türk, Türk Bir li ği der ken yurt için de ve yurt dı şın -

da ya şa yan tüm Türk le ri kas tet miş, ay nı za man da et nik ola rak Türk ol ma -

dı ğı hal de Müs lü man olan ve ken di ni Türk le re ya kın gö ren azın lık la rı da

Türk ola rak ad det miş tir.  

Hal kın bir lik için de ol ma sın da di nin katkısı çok bü yük tür. Ger çek -

ten de Müs lü man Türk Mil le ti'nin Kur tu luş Sa va şı'yla ver miş ol du ğu bü -

yük mü ca de le nin ba şa rıy la so nuç lan ma sın da en bü yük et ken, mil le tin

inanç la rı dır. Ni te kim ta rih te de Ata türk gi bi bir çok li der sa vaş, kıt lık, aç -

lık gi bi zor an lar da hal kı ma ne vi de ğer le re yön len dir miş, an cak bu şe kil de
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da ya nış ma sağ la ya rak zor luk la rı yen miş ler dir.

Ku ran'da Al lah, 'Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp

ay rıl ma yın' (Al-i İm ran Su re si, 103) şek lin de bu yu ra rak Müs lü man la ra iş -

bir li ği için de ha re ket et me le ri ni em ret miş tir. Bir sal dı rı kar şı sın da ki ör nek

Müs lü man dav ra nı şı nı ise, '... (on lar) hak la rı na te ca vüz edil di ği za man,

bir lik olup kar şı ko yan lar dır' (Şu ra Su re si, 39) aye tin de  açık la mış tır.

Bir baş ka ayet te Al lah, "Şüp he siz Al lah Ken di yo lun da, san ki bir -

bir le ri ne ke net len miş bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver"

(Saff Su re si, 4) şek lin de bu yur mak ta dır. Al lah yo lun da, va tan ve mil let için

bir bi na gi bi ke net len miş ola rak ve ri len mü ca de le nin ba şa rı lı ola ca ğı na

ina nan Ata türk de, Kur tu luş Sa va şı bo yun ca ve son ra ki dö nem de ıs rar la

mil li bir lik üze rin de dur muş tur. "Mil let ve biz yok, bir lik ha lin de mil let

var. Biz ve mil let ay rı ay rı şey ler de ği liz"85 di ye rek mil li bir li ği güç lü olan

ulus la rın her za man kuv vet li ola ca ğı nı be lirt miş tir: 

"Bir in san, ken di ni mil let le be ra ber his set ti ği za man, ne ka dar kuv vet li

olur bi lir mi si niz. Bu nu ta rif müş kül dür. Eğer ben, iza ha ta iz har-ı acz

eder sem, be ni ma zur gö rü nüz."86 
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Ka dın la ra de ğer ve ren bir mil let 

"Biz ce Tür ki ye Cum hu ri ye ti an la mın ca ka dın, bü tün Türk ta ri hin -

de ol du ğu gi bi, bu gün de en muh te rem mev ki de, her şe yin üs tün de

yük sek mev ki de, her şe yin üs tün de yük sek ve şe ref li bir var lık tır."87  

Top lum sal ya şa mın baş lan gı cı olan ai le ha ya tı nın, top lu mun psi ko -

lo jik ve sos yal ya pı sı nın şe kil len me sin de öne mi çok bü yük tür. İs lam Di ni -

nin ai le ye ver di ği de ğe ri ve bir mil le tin sü rek li li ği için din, ai le, ah lak gi bi

kav ram la ra sa hip ol ma sı nın ge rek li li ği ni bi len Ata türk de ai le nin kut si ye ti -

ne ina nır, top lu mun be ka sı için ai le ye ve ma ne vi de ğer le re sa hip çı kıl ma -

sı nın ge rek li li ği ni bi lir di. 
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Din, ah lak ve ai le mü es se se le ri ne sa hip çı kan Ata türk, ai le nin te me li

sa yıl ma sı ge re ken Türk ka dı nı ile top lum ara sın da bir köp rü kur mak is te -

miş, ka dın la ra seç me ve se çil me hak kı, er kek le eşit lik ve ka dın la rın me de -

ni ve si ya si hak la rı na ka vuş ma sı gi bi hak lar ta nın ma sı nı sağ la mış tır. 

Ata türk'ün ka dın la ra ver di ği de ğer, İs lam ah la kı nın bir yan sı ma sı dır.

Zi ra İs lam, ka dı na bü yük de ğer ve ren bir din dir. Ku ran in di ril me den ön -

ce ki dö nem, ka dı na de ğer ve ril me yen, onu ikin ci sı nıf gö ren bir zih ni ye -

tin ha kim ol du ğu dö nem di. An cak İs lam Di nin de ka dı na pek çok hak ve -

ril miş ve ka dın lar üze rin de ki bas kı lar kal dı rıl mış tır. Ku ran'da in san la rın

bir bi ri ara sın da hiç bir üs tün lü ğün ol ma dı ğı na, üs tün lü ğün an cak Al lah ka -

tın da ve tak va ile ol du ğu na dik kat çe kil miş tir.

74

ATATÜRK'Ü İYİ  ANLAMAK

Kadının ahlaki durumunun toplum için ne derece önemli olduğunu

bilen Mustafa Kemal, bu bilinci Türk Milleti'ne de aşılamak için

çalışmıştır.



Ata türk, ka dı nın de ğer gör me di ği, ikin ci pla na atıl dı ğı bir dö nem de,

ka dın la rın hak la rı nı ko rur ken İs lam Di nin den il ham al dı ğı nı ifade ede rek

şöy le de miş tir:

"Bi zim di ni miz hiç bir za man ka dın la rın er kek ler den ge ri kal ma sı nı is te me -

miş tir. Al lah'ın em ret ti ği şey, Müs lü man ka dı nın ve Müs lü man er ke ğin

be ra ber ce bi lim ve kül tü rü ara mak, ne re de bu lur sa ora ya git mek ve onu

edin mek mec bu ri ye ti dir... Türk le rin sos yal ya şa mın da ka dın lar bi lim de

kül tür de ve baş ka alan lar da as la er kek ler den ge ri kal ma mış lar dır. Bel ki da -

ha da ile ri git miş ler dir."88 

İyi bir ai le ter bi ye si al mış olan Mus ta fa Ke mal, ka dı nın ah la ki du ru -

mu nun top lum için son de re ce önem li ol du ğu nu bi le rek, ka dı nın ah la kı

bo zul du ğun da top lum ya pı sı nın da ya ra ala ca ğı na dik kat çek miş, "se fil

olur sa ka dın, al ça lır be şer" sö zü nü ha tır la ta rak bu teh li ke ye kar şı hal kı

uyar mış tır. 

Ah la ki de ğer le rin ko run ma sı için ba ğım sız bir top lum
Türk ler ta rih bo yun ca, hür ri yet ve is tik la le sem bol ol muş bir mil let -

tir. 'Hür ri yet ve is tik lal be nim ka rak te rim dir' di yen Ata türk de Müs lü man

Türk Mil le ti'nin öz gür lü ğün den as la ödün ver me me yi ken di ne şi ar edin -

miş tir.

Ni te kim in sa nın fıt ra tı da bu nu ge rek ti rir. Al lah, in san la rı Ken di ne

kul luk ede cek şe kil de ya rat mış, bu nun dı şın da her ke sin öz gür ola ca ğı bir

dü zen var et miş tir. Bu ne den le Ata türk, Türk Mil le ti' nin ba ğım sız lı ğı nı

teh dit eden un sur la ra kar şı bü yük bir mü ca de le ver miş tir. Ül ke mi zin ya -

ban cı ül ke le rin sö mür ge si, man da sı ve ya doğ ru dan bir par ça sı ha li ne ge ti -
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ril me si nin ko nu şul du ğu bir dö nem de, bü yük bir ka rar lı lık la bun la ra kar şı

koy muş ve Mil li Mü ca de le'yi baş lat mış tır. Mus ta fa Ke mal Ata türk, "Ege -

men lik ka yıt sız şart sız mil le tin dir" di ye rek bir mil le tin be ka sı için mut la ka

o mil le tin hür ri yet ve is tik la li ne sa hip ola bil me si nin ge rek ti ği ni be lirt miş tir.

Irk ve sı nıf ay rım cı lı ğı nın ya pıl ma dı ğı bir top lum

"İs lam ha ya tı top lu lu ğun da hiç kim se nin bir sı nı fı ayı ra rak (özel

dav ra na rak) ko ru ma sı nı sür dür me ye

(ko ru yup-gö zet me ye) hak kı yok tur."89    

Din ah la kı nın ya şan ma dı ğı top lum lar da in san lar, bir bir le ri ni ırk, soy,

dil, din, cin si yet gi bi özel lik ler le de ğer len di rir, ken di oluş tur duk la rı ya pay

kav ram lar la çe şit li sı nıf ay rı ca lık la rı ya ra tır lar. Oy sa Al lah tüm in san la rı eşit

ola rak ya rat mış tır. Hiç kim se ırk, renk ve soy ca bir bi rin den üs tün ola maz. 

Al lah Ku ran-ı Ke rim'in Hu cu rat Su re si'nde üs tün lü ğün an cak tak va

ile ola ca ğı nı şöy le bil dir miş tir: 

"Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat -

tık ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le ler (şek -

lin de) kıl dık. Şüp he siz, Al lah ka tın da si zin en üs tün (ke rim)

ola nı nız, (ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır.

Şüp he siz Al lah, bi len dir, ha ber alan dır." (Hu cu rat Su re si, 13)

İm ti yaz sız, sı nıf sız halk tan olu şan bir mil let in şa et me yi dü şü nen

Mus ta fa Ke mal, her ke sin eşit ol du ğu na ina nır, her za man ay rım cı lı ğa kar -

şı çı kar dı. Ata türk'ün mil li yet an la yı şı da in san şah si ye ti ne ve hür ri ye ti ne

de ğer üze ri ne ku ru lu dur. Bu an la yış Türk Mil le ti'nin sa vaş lar da ve ver di -
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ği di ğer mü ca de le ler de ki ba şa rı sın da önem li rol oy na mış, hak sız lık ve esa -

re te kar şı mil let çe baş la tı lan bir ha re ke te ne den ol muş tur.

Bir der gi de Ata türk'ün bu üs tün özel li ği ile il gi li ola rak şu ifa de ler

yer al mak ta dır:

"Ata türk mil let kav ra mı nı izah eder ken fi zi ki an lam da bir ırk an la yı şın dan

as la söz et me miş ti. Onun gö zün de mil let, bir kan, bir ırk, bir bi yo lo jik ol gu

de ğil, ta ri hi sos yo lo jik ve özel lik le de kül tü rel bir re ali te dir."90
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Ata türk'ün her ke se eşit dav ra nan bir ön der ol ma sı bir lik ve be ra ber li -

ği sağ la mış ve Türk Mil le ti'nin mü ca de le  sin de ba şa rı lı ol ma sın da

et ken ol muş tur.



A
ta türk, sa mi mi bir din dar dı. Bu ne den le İs lam'ın doğ ru an la -

şıl ma sı ve ya şan ma sı için bü yük ça ba gös ter miş ti. Öte yan dan

Ata türk'ün "din var dır ve la zım dır, din siz mil let le rin de va mı -

na im kan yok tur" sö zü de, Türk Mil le ti'nin be ka sın da di nin ne den li

önem li bir etkiye sa hip ol du ğu na dik kat çek mek te dir. 

"Türk Ulu su da ha din dar ol ma lı dır. Ya ni tüm sa de li ği ile din dar ol -

ma lı dır. Di ni me, biz zat ger çe ğe na sıl ina nı yor sam bu na da öy le ina nı yo -

rum..."91 di ye rek inan cı nı vur gu la yan Ata türk, di nin bir mil le tin bir lik-be -

ra ber lik için de ya şa ma sın da önem li bir fak tör ol du ğu na da baş ka söz le rin -

de dik kat çek miş tir.

Ger çek ten de din, top lum la rı bir bi ri ne bağ lar, bi rey le rin bir bir le ri ne

ke net len me si ne ve si le olur. Ta ri he bak tı ğı mız da, sa vaş, aç lık, kıt lık gi bi

zor an lar da mil let le ri ayak ta tu tan fak tö rün mil li ve ma ne vi bir lik
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ol du ğu nu gö rü rüz. Di ni bağ la rı nı ko pa ran ya da za yıf la tan top lum lar ta rih

sah ne sin den bi rer bi rer si li ne rek yok ol muş lar dır. 

Ni te kim Ata türk'ün, ve fat et me den 15 gün ön ce dö ne min Baş ve ki li

ka na lıy la tüm dün ya ya açık la dı ğı son söz le ri, kur tu lu şun ve kal kın ma nın sır -

la rı nı ver mek le bir lik te Türk genç li ği ne ma ne vi bir va si yet ni te li ği de ta şı -

mak ta dır. Ata mı zın bu kıy met li söz le ri şöy le dir:

"Bü tün dün ya nın Müs lü man la rı Al lah'ın

son pey gam be ri Hz. Mu ham med (sav)'in

gös ter di ği yo lu ta kip et me li ve ver di ği

ta li mat la rı tam ola rak tat bik et me li.

Tüm Müs lü man lar Hz. Mu ham med

(sav)'i ör nek al ma lı ve ken di si gi bi ha re -

ket et me li; İs la mi yet'in hü -

küm le ri ni ol du ğu gi bi

ye ri ne ge tir me li. Zi -

ra an cak bu şe kil -

de in san lar kur -

tu la bi lir ve

kal kı na bi lir -

ler."92
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"Kar şı nız da ki bu bü yük adam da, keş fet ti ğim bu meç hul de, ma ha ret ve ka -

rak ter o ka dar  iyi iş le miş tir ki , söz le rin de hiç bir şüp he ara na maz dı."93

Fran sız Ya za r, Cla ude Fa re re

"Ha ya tın so nu na ka dar, ulu su nun mut lak gü ve niy le kur du ğu dev le tin ba -

şın da ka lan mu zaf fer ku man da nın ki şi li ği, ne eşi gö rül mez bir ka rak ter ör -

ne ği dir."94

İtal ya Dı şiş le ri E ski Ba ka nı, Com te Car lo Sfor za

"Bu ile ri ci ve ba tı laş mış Türk, ge rek ki şi li ği ge rek se ba şa rı la rı ile hay ran lık

ve say gı uyan dır mak ta dır. Or ta ya şın kı yı sı na gel miş bu ön der, bir man tık

ve sar sıl maz  azim, ken din den çok ül ke si için bes le di ği tut ku lar la  güç lü bir

ki şi lik ve di sip lin ada mı dır."95

İn gi liz Ta rih çi, Ar nold J. Toyn bee
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"Cum hu ri yet Tür ki ye si 'nin Dev let Baş ka nı Ke mal Ata türk, di ğer ön der -

ler de gör me ye alı şa ma dı ğı mız  şu de ğer li  ni te lik le ri, ki şi li ğin de top la mış

bu lu nu yor; al çak gö nül lük, ye ter li lik, ba şa rı."96

The Truth Der gi si, İn gil te re

"Mu hak kak eşi ben ze ri ol ma yan bir in san dı. Teh li ke kar şı sın da kork mak

ve ya güç lük ler çık tık ça ka rar sız lık ne dir bil mez di. Sa da kat is te di ve hak  et -

ti. Kud ret as la ba şı nı dön dür me di; çün kü ya ra tı lı şın da kü çük lük yok tu."97

İn gil te re Es ki Bü yü kel çi si, Sir Pe rey Lo ra ine

"Mus ta fa Ke mal Bey, so rum lu luk yük len mek ten kork ma yan, do ğuş tan bir

şef idi."98

Al man Ge ne ral, Li man Von San ders

"Dün ya ta ri hin de an cak pek az in san, ulu su na, soy lu bir amaç uğ ru na

ken di le ri ni ada ya bil me ru hu nu aşı la ya bil miş tir."99

Pa kis tan Bü yü kel çi si, İf ti har Ali Han 

" 'İn san an cak ka rak te ri ile bü yük ola bi lir' de miş ti Vol ta ire. Ki şi le rin ev -

ren sel li ği göz önün de tu tul du ğun da, sa nı rım ki  hak lıy dı da… Ama bu öz -

de yiş ten Ga zi Mus ta fa Ke mal le hi ne bir ay rım ya pı la bi lir. Yal nız ka rak te -

ri ile de ğil, ay nı za man da yü re ğiy le de hal kın gön lü nü   ka za nıp bu den li

bü yük ola bil miş tir o." 100

Ne lia Pav lo va
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"Ata türk iyi kalp li, çağ daş bir in san dır. Türk Ulu su onun ki şi li ğin de ken -

di ni gö rü yor, in san lı ğın bü tün be lir ti le ri on da ken di ni he men gös te ri -

yor."101 

Fran sız Ga ze te ci, No el le Ro ger

"Ata türk ve fat et ti ğin de, dö ne min Hin dis tan İs lam Bir li ği Baş ka nı olan ve

da ha son ra Pa kis tan Dev le ti'nin ku ru cu lu ğu nu ya pan Mu ham med Ali

Cin nah, üzün tü sü nü "Onun şah sın da yal nız İs lam ale mi de ğil, bü tün

dün ya en bü yük in san lar dan bi ri ni kay bet ti" ifa de le riy le di le ge tir miş -

tir."102

Prof. Dr. İs met Gi rit li   

"Ve ha ki ka ten bu bü yük adam, ge ce le ri gün düz le re ka ta rak dü şün me yi,

mil li bün ye nin ta ham mü lü nü bil dir miş, her şe yin za ma nı nı he sap la mış ve

za ma nı ira de si ne ram ede bil miş ti."103 

Maz har Mü fit Kan su

"Ata türk yal nız bu as rın en bü yük adam la rın dan bi ri de ğil dir. Biz Pa kis -

tan'da onu gel miş geç miş bü tün çağ la rın en bü yük adam la rın dan bi ri ola -

rak gö rü yo ruz. O yal nız si zin mil le ti ni zin sev gi li li de ri de ğil di. Dün ya da -

ki bü tün Müs lü man lar göz le ri ni sev gi ve hay ran lık his siy le ona çe vir miş -

ler di. O Müs lü man dün ya sın dan ye ni den si ya si uya nış is ti ka me ti ne ile ri

doğ ru ce sur bir adım atan bir avuç in san dan bi riy di."104

Pa kis tan Cum hur baş ka nı, Eyüp Han  
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"Ata türk bu yüz yı lın bü yük in san la rın dan bi ri nin ta ri hi ba şa rı la rı nı,

Türk hal kı na il ham ve ren li der li ği ni, mo dern dün ya nın ile ri gö rüş lü an la -

yı şı nı ve bir as ke ri li der ola rak kud ret ve yük sek ce sa re ti ni ha tır lat mak ta -

dır... Çö kün tü ha lin de bu lu nan bir im pa ra tor luk tan öz gür Tür ki ye'nin

doğ ma sı, ye ni Tür ki ye'nin öz gür lük ve ba ğım sız lı ğı nı şe ref li bir şe kil de

ilan et me si ve o za man dan be ri ko ru ma sı, Ata türk'ün Türk hal kı nın işi dir.

Şüp he siz ki, Tür ki ye'de gi riş ti ği de rin ve ge niş in kı lap lar ka dar bir kit le nin

ken di si ne olan gü ve ni ni da ha ba şa rı ile gös te ren bir ör nek yok tur."105 

ABD Es ki Baş ka nı, John F. Ken nedy 

"Be nim üzün tüm, bu adam la ta nış mak hu su sun da ki şid det li ar zu mun ger -

çek leş me si ne ar tık im kan kal ma mış ol ma sı dır. Sov yet Rus ya Dı şiş le ri Ba -

ka nı Lit vi nof ile gö rü şür ken ken di si ne onun fik rin ce bü tün Av ru pa'nın en

kıy met li ve en zi ya de dik ka te de ğer dev let ada mı nın kim ol du ğu nu sor dum.

Ba na Av ru pa'nın en kıy met li dev let ada mı nın Tür ki ye Cum hur baş ka nı

Mus ta fa Ke mal ol du ğu nu söy le di."106

ABD Es ki Baş ka nı, Frank lin Ro ose velt

"As ker-dev let ada mı, ça ğı mı zın en bü yük li der le rin den bi ri idi. Ken di si,

Tür ki ye'nin, dün ya nın en ile ri mem le ket le ri ara sın da hak et ti ği ye ri al ma -

sı nı sağ la mış tır. Ke za o, Türk le re, bir mil le tin bü yük lü ğü nün te mel ta şı nı

teş kil eden, ken di ne gü ven me ve da yan ma duy gu su nu ver miş tir."107 

Ge ne ral Ma cArt hur

"İn sa nı tes lim alı cı, fev ka la de ön der lik kuv ve ti var dır. O, te tik tir, ha zır ce -

vap tır, dik ka ti çe ke cek ka dar ze ki dir."108 
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Ame ri ka lı Ga ze te ci, Gladys Ba ker

"O, ki şi sel ka zanç ve ün pe şin de ko şan ba sit bir lider de ğil, ge le cek ku şak -

lar için sağ lam te mel ler at ma ğa uğ ra şan bir kah ra man dı."109 

Prof. Wal ter L. Wriht, Al man ya 

"Ata türk Tür ki ye'yi tek düş ma nı kal mak sı zın bı rak mış tır. Bu za ma nı mı -

zın hiç bir dev let şe fi nin ba şa ra ma dı ğı dır."110 

Völ kisc her Be obacter Ga ze te si, Al man ya
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"Al man ya, Atatürk'ün ese ri ne ve mü ca de le si ne hay ran dır. On da, ta ri hi

ese ri, öz gür lü ğü se ven bü tün mil let ler için bir sem bol ola rak ka la cak kud -

ret li bir ki şi lik gör mek te dir."111 

Ber lin-Al man Ajan sı

"Is tı rap çe ken dün ya da ba rış ve esen li ği ye ni den kur mak ve in san lı ğın yal -

nız mad di de ğil, ma ne vi ge liş me si ni sağ la mak is te yen ler Ata türk'ün iman

ve ri ci ve yön gös te ri ci li ğin den ör nek ve kuv vet al sın lar.112

Al man Ta rih çi, Prof. Her bert Mel zig 

"Ken di si nin ta ri hi bü yük lü ğü, ese ri olan ye ni Tür ki ye'ye ba kı la rak bu gün -

den öl çü le bi lir. Çe lik gi bi azim ve gay re ti, uza ğı gö ren akıl ve hik met le bir -

leş miş olan bu ger çek halk ön de ri ve dev let ada mı; Ana do lu dağ la rı nın en

uzak ve ıs sız kö şe sin de ki köy le re bi le baş ka bir ruh aşı la mış tır."113

Il lust ri er te Zeitung Der gi si, Al man ya  

"O, ken di mil le ti ve be şe ri yet ale mi için bes le di ği mu hab bet le, bir da hi nin

ne ler ya rat tı ğı na da ir, ci ha na fev ka la de he ye can lı bir sah ne sey ret tir mek te -

dir." 114

Al man Ta rih çi, Prof. Her bert Mel zig 

"İn san lı ğın bü tün be lir ti le ri on da ken di ni he men gös te ri yor."115

Fran sız ga ze te ci, No el le Ro ger
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"Ata türk'ün yurt kur ta rı cı ol du ğu nu, mil let le rin en ve fa lı sı olan Türk ler

as la unut ma ya cak lar dır."116

Fran sız ga ze te ci, No el le Ro ger

"Ata türk'ün de ha sı, ta rih te Türk Mil le ti'nin ta şı dı ğı ru hun fa zi le ti ne en

yük sek ör nek le rin den bi ri ni teş kil ede cek tir."117 

Yu gos lav Bü yü kel çi si, Bran ko Ac zmo vic 

"Akıl lı ve ba rış çı yön tem ler le ger çek leş tir di ği ese ri halk la rın ta ri hin de iz le -

ri ni bı ra ka cak tır."118 

Fran sız Eski Cum hur baş ka nı, Al bert Leb run   

"Mev cut rüt be le rin hep si ni kal dır dı ğı bir mem le ket te, bu adam, bü tün rüt -

be le ri ka zan mış tır. O mem le ket te bu lu na bi le cek en şe ref li isim ona ve ril -

miş tir."119 

Fran sız Ga ze te ci, Mer cel Sa uva ge

"Bu, in san lı ğa de nen miş bir fel se fe ör ne ği ola rak su nu la bi lir. Ata türk yüz -

yıl la ra sı ğa bi le cek iş le ri on yıl da ta mam la dı." 120

Fran sız Ya zar, Ger rad Ton gas

"De ni le bi lir ki on suz, İs lam ale mi yo lu nu bu la bil mek için el li yıl da ha bek -

le ye cek ti."121 

Bert he Ge or ges Ga ulis, Fran sa  
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"O, yü ce bir da ğa ben zer. Ete ğin de ya şa yan lar bu yü ce li ği fark ede mez ler.

Bu da ğın aza me ti ni kav ra ya bil mek için, ona çok uzak lar dan bak mak ge re -

kir."122

Fran sız Ede bi yat çı, Cla ude Far rer

"Ke mal Ata türk'ün ka rak te ri nin bir cep he si ni gös ter mek iti ba riy le bir nok -

ta yı ha tır lat mak is te rim. Bi ze sa vaş la rın dan bi ri ni an la tı yor du. Bir den bi re

dur du: "Gö rü yor su nuz ya" de di. "Bir çok za fer ler ka zan dım. Fa kat bun la rın

en bü yü ğün den son ra bi le her ak şam, sa vaş alan la rın da ölen bü tün as ker le -

ri dü şü ne rek içim de de rin bir ke der du yu yo rum." Ce sa ret ve ze ka sın dan baş -

ka yü re ği bu ka dar yü ce olan böy le bir Şef'in, yur du için mu ci ze le re ve si le

ol muş ol ma sı na şa şı la bi lir mi?..."123

Ge or ge Ben nes, Vu Ga ze te si, Fran sa

"Ça ğı mız da hiç bir isim Ata türk'ün adı ka dar bü yük say gı ya rat ma mış -

tır."124

Ob ser ver, İn gil te re

"İn gil te re ön ce, ce sur ve asil bir düş man, son ra da sa dık bir dost ola rak ta -

nı dı ğı bü yük ada mı se lam la mak ta dır." 125

Sun day Ti mes, İn gil te re

"Ata türk, es ki miş bi lim ler le boş ye re ka fa sı nı yor ma mış ol du ğun dan da ha

ta ze ve ce sur dü şü nen bir ön der dir. Ken di si için, bu gün kü Av ru pa'nın en
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güç lü dev let ada mı dır di ye bi le ce ği miz Ata türk, hiç şüp he siz dev let adam -

la rı nın en ce sur ve or ji na li dir."126

İn gi liz Ya zar, Her bert Si de abot ham  

"Ata türk öy le bir in san dır ki, ha ya li de ğil dir. İs te di ği ni bi lir, bil di ği ni ya -

par, ya pa ma ya ca ğı bir  şe yi de is te mez." 127

Hey kel traş Krip pel
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"Ata türk, şah si yet ve ye te ne ğin dev gi bi bir sim ge si idi. O, yir min ci yüz -

yı lın en gör kem li ola yı nı ger çek leş ti ren adam dı." 128

Na ti onal Ti den ce Ga ze te si, Da ni mar ka

"Üs tün ira de si, tü ken mez ce sa re ti ve eş siz se zi şi ile ha sım la rı nı di ze ge tir -

di. Fa zi let ve cid di ye ti, üç yıl da mem le ke ti ne yal nız as ke ri de gil, ay nı za -

man da tam ve do yu ru cu bir si ya si za fer ka zan dır dı."129

Ya zar, F. Per ro ne Di San Mar ti no

"Bü yük adam lar, ku şak la rı nın ba şın da dır. Türk Mil le ti'nin ba şın da ki bü -

yük ve da hi Ata türk, po li ti ka ve sa vaş alan la rın da yıl ma yan bü yük ve yurt -

se ver bir in san dı." 130

Lüb nan Baş ba ka nı, Ra şit Ke ra ma

"Ke li me nin tam an la mıy la bir ya pı cı olan Ata türk, dün ya ha ri ta sın da

mem le ke ti ne yep ye ni bir sı nır çiz miş tir..."131 

Lor yan Ga ze te si, Lüb nan 

"Ata türk, dün ya nın çok na dir ye tiş tir di ği da hi ler den dir. O, bü tün bir ta -

ri hin sey ri ni de ğiş tir miş tir."132 

En ne har Ga ze te si, Lüb nan  

91

HARUN YAHYA -  ADNAN OKTAR



"Tür ki ye'yi bir arı ko va nı na ve bü tün Türk le ri de bal ara ma ya çık mış ça -

lış kan arı la ra ben ze ti yo rum. Na sıl arı lar bey le ri nin et ra fın da top la nıp ça lı -

şır lar sa, bü tün Türk Mil le ti bu gün bü yük da hi Mus ta fa Ke mal et ra fın da

top lan mış lar dır."133 

Prof. M. Za aj ti Fra nes, Ma ca ris tan 

"Onun ya ra tı cı ru hu nun ve ateş li yurt se ver li ği nin ha re ke te geç me miş ol -

du ğu hiç bir alan yok tur..."134

Ga ze ta Pols ka, Po lon ya  

"Ata türk, ta rih te teş ki lat çı bir da hi, bir mil le tin ha ri ka lar ya ra tan yö ne ti -

ci si ve mem le ke ti nin kur ta rı cı sı ola rak ka la cak tır."135

In de pen dan ce Ro ma ine Ga ze te si, Ro man ya

"Şöh re ti bü tün ci ha na ya yıl mış olan tec rü be li baş ka nın yö ne ti mi her ke sin

sev gi ve say gı sı nı çe ken bü yük Türk Mil le ti'nin mil li ba ğım sız lı ğı nı de -

vam lı bir ba şa rı ile kuv vet len dir miş ve ye ni mil li ya pı sı nı ya rat mış tır."136 

Sov yet Es ki Baş ba ka nı, Ka li nin

"Va ta nı nı mu hak kak bir par ça lan mak tan kur ta ra rak dev let ge mi si ni gü ve -

ni lir bir li ma na gö tür dük ten son ra mil le tin den bir taht is te me di. O, ke li -

me si nin bü tün an la mıy la bir in san, eş siz bir da hi, kah ra man bir as ker ve

si ya set ada mı idi."137 

Elif ba Ga ze te si - Su ri ye  
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"Tür ki ye, dost ve düş man la rı nın hay ran ol du ğu bir da hi ada ma ma lik bu -

lun mak bah ti yar lı ğı na eriş miş tir."138 

Ka ti me ri ni, Yu na nis tan
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A
ta türk'ün en bü yük he de fi, çok bü yük emek ler le ku ru lan yü -

ce Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin güç lü ve ge liş miş de mok ra tik ül -

ke ler top lu lu ğu na gir me si ve bu en teg ras yon sü re ci nin çok

hız lı ve ba şa rı lı ol ma sıy dı. Türk Mil le ti'nin bu sü re ci hız lan dır ma sı nın bi -

rin ci ko şu lu ise Ba tı'nın me de ni ye ti ni alır ken, mil li bir lik ve be ra ber li ği ni

her şe yin üze rin de tut ma sı, mil li yet çi ka rak te ri ni ana esas ola rak be lir le me -

si, İs lam'ın özü nü sa vu nan çağ daş bir ya pı yı ive di lik le oluş tur ma sıy dı.

İş te bu ne den le Ata türk, Cum hu ri yet'i ema net et ti ği Türk gen ci nin,

mil li bir lik ve be ra ber li ği ni her şe yin üze rin de tu tan, va tan per ver, ce sur, ül -

ke si için ca nı nı se ve se ve ve ren, İs lam'ı özüm se miş, gü zel ah la ki va sıf la rı

ha ya tı nın her aşa ma sı na yer leş tir miş bir genç lik ol ma sı nı is te miş, bu nun

için kar şı sı na çı ka cak her en ge li biz zat or ta dan kal dır mış tır. Aşa ğı da sı ra -

la nan bir kaç mad de, Ata türk'ün he def le di ği mil li yet çi Türk gen ci mo de li -

ni kı sa ca tas vir et mek te dir.
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� Dev le tin bö lün mez bü tün lü ğü nü ka rar lı lık la sa vu nur.

� Hu ku ka ve ka nun la ra say gı lı dır.

� Di ne ve ma ne vi de ğer le re gö nül den bağ lı ve say gı lı dır. 

� İn sa na de ğer ve rir, iliş ki le rin de say gı ve sev gi esas tır.

� Ay rı mcı lı ğa kar şı dır. Her ke sin eşit ol du ğu na, da ya nış ma nın ge rek -

li li ği ne, mil li bir lik ve be ra ber li ğe ina nır. 

� Fi kir le ri ve ide al le ri, müs pet ili me ve ak la da ya lı dır. 

� Her ke sin fik ri ne de ğer ve rir, is ti şa re eder.

� Türk Mil le ti için her ne pa ha sı na olur sa ol sun hiz me ti il ke edin -

miş tir ve bu uğur da hiç bir fe da kar lık tan ka çın maz. 

� Di na mik tir, ta as su ba ve sta tü ko cu lu ğa kar şı dır. Da ima ça ğın ye ni -

lik le rin den ve ge liş me le rin den ya na dır. Ol gun laş tır dı ğı her fik ri mut la ka

ha re ke te dö nüş tü rür. 

� Dik kat li dir, dı şa rı dan ve ya içe ri den ge le bi le cek teh li ke le re kar şı

uya nık tır, akıl cı ted bir ler alır. 

� Örf ve adet le ri ne kuv vet li his ler le bağ lı dır. 

� Ai le nin kut si ye ti ne ina nır.

� Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin çağ daş me de ni yet se vi ye si nin üze ri ne çı -

ka bil me si için uğ raş ve rir. Azim li ve ka rar lı dır. Olum suz luk lar dan yıl gın lı -

ğa ka pıl maz. 

� Te va zu lu, sa bır lı ve da ima ba rış tan ya na dır. 

� Ada let ten ödün ver mez. 

� Es te tik de ğer le re ve sa na ta düş kün dür.

� Ah lak gü zel li ği ne ve te miz li ğe de ğer ve rir. 
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� Her ke se sev gi ve iyi ni yet le yak la şır, yar dım se ver dir.

� So rum lu luk sa hi bi dir.

� Ay dın dır ve bi lim den ya na bir tu tum için de dir.

� İle ri gö rüş lü dür.

� Hoş gö rü lü ve ba ğış la yı cı dır; af fet me yi ve sa da ka ti esas alır.

� Ba rış çı ve uz laş tı rı cı dır.

� Söz le ri ne ve ema net le ri ne olan has sa si ye ti güç lü dür.

� Onur lu ve va kar lı dır.

� Ken di si ne isa bet eden güç lük ler den do la yı hiç bir za man ümit siz -

li ğe ka pıl maz. 

� Dün ye vi hırs lar dan arın mış tır, hiç bir za man ge le cek kay gı sı duy -

maz. 

� Ce sur dur, hiç bir zor luk onu he def le rin den yıl dır maz. Düş ma nın

sa yı sı, gü cü ve bü yük lü ğü onun ka rar lı lı ğı nı 
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D
ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek

ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir

saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız mad de ler -

den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren de ve can lı lar da çok

mu ci ze vi bir dü zen bu lun du ğu nun bi lim ta ra fın dan is pat edil me siy le çü rü -

müş tür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi -

lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak için

dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl -

ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra

ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin

bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün ya sın -

da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler den

son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu

or ta ya koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş -
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tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar -

dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te,

can lı la rın kö ke ni ni ar tık "ya ra tı lış ger çe ğiy le" açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok ça lış -

ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam edi yo ruz.

An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu ra da da özet le mek te ya -

rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Ev rim te ori si, ta ri hi es ki Yu nan'a ka dar uza nan bir öğ re ti ol ma sı na

kar şın, kap sam lı ola rak 19. yüz yıl da or ta ya atıl dı. Te ori yi bi lim dün ya sı nın

gün de mi ne so kan en önem li ge liş me, Char les Dar win'in 1859 yı lın da ya -

yın la nan Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bıy dı. Dar win bu ki tap ta dün ya üze rin -

de ki fark lı can lı tür le ri ni Al lah'ın ay rı ay rı ya rat tı ğı ger çe ği ne kar şı çı kı yor -

du. Dar win'e gö re, tüm tür ler or tak bir ata dan ge li yor lar dı ve za man için -

de kü çük de ği şim ler le fark lı laş mış lar dı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf

et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 
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Char les Dar win, te ori si ni

il kel bir bi lim dü ze yi için -

de ge liş tir di. Yan da ki ne

ben zer il kel mik ros kop la -

rın al tın da, can lı lık çok

ba sit bir ya pı ya sa hip gi bi

du ru yor du. İş te bu ya nıl gı,

Dar wi nizm'in te me li ni

oluş tur du.



Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı -

la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu -

nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın

tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne -

bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -

rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok -

tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab -

lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri ni id dia

et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü -

rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne -

den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma -

dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci -

nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na -

sıl or ta ya çık mış tır?

Ev rim te ori si, ya ra tı lı şı red det ti ği, hiç bir do ğa üs tü mü da ha le yi ka bul

et me di ği için, o "ilk hüc re"nin, hiç bir ta sa rım, plan ve dü zen le me ol ma -
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dan, do ğa ka nun la rı için de rast lan tı sal ola rak mey da na gel di ği ni id dia eder.

Ya ni te ori ye gö re, can sız mad de te sa düf ler so nu cun da or ta ya can lı bir hüc -

re çı kar mış ol ma lı dır. An cak bu, bi li nen en te mel bi yo lo ji ka nun la rı na ay -

kı rı bir id di adır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne

je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip,

can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin

ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün -

cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav -

ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan

fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki

kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le

gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te -

ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir

ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran -

sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak

çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu -

cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar -

tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." 139

100

ATATÜRK'Ü İYİ  ANLAMAK



Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü -

re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta -

ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği

da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -

ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et -

me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu

iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te -

ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." 140

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü -

me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de -

ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler

ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün -

ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye -

rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta -

nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı -

lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı

ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. 141

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in

ken di si de kul lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol -

ma dı ğı nı iti raf et ti. 142
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Stan ley Mil ler de ney

apa ra tıy la bir lik te.



Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol -

du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün -

de na sıl baş la dı? 143

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Ev rim te ori si nin ha ya tın kö ke ni ko nu sun da bu den li bü yük bir aç -

ma za gir me si nin baş lı ca ne de ni, en ba sit sa nı lan can lı ya pı la rın bi le ina nıl -

maz de re ce de kar ma şık ya pı la ra sa hip ol ma sı dır. Can lı hüc re si, in sa noğ lu -

nun yap tı ğı bü tün tek no lo jik ürün ler den da ha kar ma şık tır. Öy le ki bu gün

dün ya nın en ge liş miş la bo ra tu var la rın da bi le can sız mad de ler bi ra ra ya ge -

ti ri le rek can lı bir hüc re üre ti le me mek te dir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan tı lar la

açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan pro te in -

le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir

pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola -

sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve

ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır.

İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er

say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.
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Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an -

da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di -

li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok -

mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te -

si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci -

en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih -

li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan

pro te in le rin ve nük le ik asit le rin (RNA ve

DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan -

tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal

dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri -

ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı -

sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta -

ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu -

cu na var mak zo run da kal mak ta dır. 144

Kuş ku suz eğer ha ya tın do ğal et ken ler le or ta ya çık ma sı im kan sız ise,

bu du rum da ha ya tın do ğa üs tü bir bi çim de "ya ra tıl dı ğı nı" ka bul et mek ge -

re kir. Bu ger çek, en te mel ama cı ya ra tı lı şı red det mek olan ev rim te ori si ni

açık ça ge çer siz kıl mak ta dır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir

ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 
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DNA'da sak lan mış olan ola -

ğanüs tü bil gi, can lı lı ğın rast -

lan tı lar la oluş ma dı ğı nın ve bi -

linç li bir şe kil de var edil di ği -

nin açık bir ka nı tı dır. Hiç bir

do ğal sü reç, DNA'nın kö ke ni ni

açık la ya ma mak ta dır.



Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy -

la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de -

le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç -

bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. 145

La marck'ın Et ki si
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne -

mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la -

ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a

gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki

nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür -

ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re -

miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si -

le bo yun la rı uza mış tı. 
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Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için

su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü -

ğü nü id dia et miş ti. 146

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li -

şen ge ne tik bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka -

za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa -

ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon

"tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka -

niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de

rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo -

zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la dün ya da ev rim adı na ge çer li li ği ni ko ru yan mo del

neo-Dar wi nizm'dir. Te ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü -

nün, bu can lı la rın, ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp leks or gan -

la rı nın "mu tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu -

cun da oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir

bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler, ak si ne her

za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa hip tir.

Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi ras ge le bir et ki an cak za rar ve rir.
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Mendel'in bulduğu ge-

netik kanunları, evrim

teorisini açmaza soktu.



Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni

gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey -

da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya

da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim

kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek

ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş -

tir mez, ona yı kım ge ti rir. 147

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di -

ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne -

tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.)

El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal

se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa -

maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha -

ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en

açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si ne gö re bü tün can lı lar bir bir le rin den tü re miş ler dir.

Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün

tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil -

106

ATATÜRK'Ü İYİ  ANLAMAK

Mutasyon ürünü

sakat bir ayak.
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yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me

iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara

tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir yan -

dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü rün gen

can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan -

dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma -

lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu

can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu

te orik ya ra tık la ra "ara-ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa yı la -

rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu

ucu be can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir.

Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la -

yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa -

mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı -

nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara -

sın da bu lu na bi lir. 148

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na

dün ya nın dört bir ya nın da hum ma lı fo sil araş -

tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır -

Amber içindeki 35 mil yon yıl -

lık si nek ler. Bu fosil sinekler

gü nü müz de ya şa yan si nek ler le

ay nı vücut ya pı sı na sa hip ler.



ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne,

can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya

çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. 149

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den
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Bu il lüst ras yon, Kamb ri yen dev rin de ki komp leks ya pı la ra sa hip can lı la rı tas -

vir edi yor. Bu den li fark lı can lı la rın hiç bir ata la rı ol ma dan bir an da or ta ya

çık mış ol ma la rı, Dar wi nist te ori yi en baş tan ge çer siz kıl mak ta dır.



ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci Bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne

iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz

bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa,

bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin -

den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem -

mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın -

dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. 150

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in

san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaşayan  in-

sanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl

önce başladığı varsayılan bu süreçte, günümüz insanı ile ataları arasında

bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu

senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu -

nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek -
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te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly

Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca

ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok

ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun

tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter -

miş tir. 151

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo -

sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha -

ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du -

ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu -

nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek -

te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. 152

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo

sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı

ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aus-

t ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le -

rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. 153

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens (günümüz insanı) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun -

muş lar dır. 154

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,
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Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı

şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa -

yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı) çiz gi -

si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne

ol du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin -

den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy -

le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş -

me tren di gös ter me mek te dir ler. 155

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın -

da yer alan ha ya li bir ta kım "ya rı may mun, ya -

rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa -

gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa -

nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol -

ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik -

le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin

en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci

ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir

soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -

rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la -

rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en

"bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -
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Nean der tal ler gü nü müz in sa -

nın dan hiç bir önem li fark la rı

ol ma yan bir in san ır kı dır.

An cak ev rim ci ler Ne an der -

tal  in san la rı na, sah te çi zim -

ler le ka sıt lı ola rak may mun -

su bir gö rü nüm verir ler. 



man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -

hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür. 156

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma -

la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi -

le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do -

la yı sıy la bu id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce

hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can -

lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta -

şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği -

miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -

sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -

lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan
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fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol

mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı -

mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek -

le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da

(bir te ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun -

lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le -

ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge -

len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku -

şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le -

rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma -

sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya -

par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı,

as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le -

ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur -

ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri,

şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi

mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı -

nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede -

mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz -

lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da

baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı -

sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de,

an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa -

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü -

şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü -

rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok -

ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer -

kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun -

du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın

as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An -

cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek -

no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin

şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı

kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu

gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si -

ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz -

yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma -

ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma -

lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı -

na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir

net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki

bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti -

fi iz le mek te si niz. 
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Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö -

zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le -

viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör -

mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu -

la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü -

ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da

da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın

te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran

te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö -

rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki -

şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet

te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü -

fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış

ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir;

or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak

da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay -
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İn san gö zü, yak la şık 40 ay rı

par ça nın uyum için de ça lış -

ma sıy la gö rür. Bun la rın bi ri

ol ma sa, göz hiç bir işe ya ra -

maz. Bu 40 ay rı par ça nın

her bi ri de ken di iç le rin de

kar ma şık ta sa rım la ra sa hip -

tir. Ev rim te ori si, bu den li

komp leks bir or ga nın na sıl

oluş tu ğu so ru su na ce vap

ve re me mek te dir. 



nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de

ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey -

nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses

ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık

bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la

bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı -

yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci -

haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem -

le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net -

lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin

üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin

bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An -

cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve

ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı -

zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı -

lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük

bir ger çek da ha var dır.
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Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la -

rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elek-

t rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la -

rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su -

nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya -

maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola -

rak al gı la yan kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan

tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te -

dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü

sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da

öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı -

nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara
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form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te -

ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te -

kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi -

li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de -

min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me

sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le -

bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won -

tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de,

İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. 157

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na ya şa -

tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de den baş ka

hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le de can sız, bi linç siz mad de -

nin, ha ya tı ya rat tı ğı na ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin

kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le -
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rin, ba li na la rın ve in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni

ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş tu ğu nu ka -

bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı bir ka bul dür. Ama

Dar wi nist ler ken di de yim le riy le "İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me me -

si" için, bu ka bu lü sa vun ma ya de vam et mek te dir ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san lar

ise, şu açık ger çe ği gö re cek ler dir: Tüm can lı lar, üs tün bir güç, bil gi ve ak -

la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm ev re ni yok tan var

eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di -

ren Al lah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi -

lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si -

nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va -

ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun la rın

ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le -

rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın,

Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan -

la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik,

bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li

in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en

et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri -

hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün -
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me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok

açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da -

ha yok tur. Bu, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya, Af ri ka lı ba zı ka bi le -

le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav -

mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa'nın kav mi nin al tın dan yap tık -

la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör lük tür.

Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah,

ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz

du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı -

la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı

mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük

azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar

hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü -

yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo -

zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum -
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dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man -

tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir

ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge -

lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir

sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan

Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da -

na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa ve Fi ra -

vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a

hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa'ya, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile

in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü -

ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni

em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -

yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la -

Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü le ye bil miş ler dir.

An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la -

rın bu bü yü sü nü, ayet te ki ifa dey le "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl -

mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük

düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)
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Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkile-

yen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz

konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiy-

le, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları sa-

vunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse ger-

çekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük du-

ruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve

ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Mug-

geridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıkla-

maktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce -

ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca -

ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po -

te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak -

tır.158

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te -

sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi -

nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu

şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin -

den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in -

san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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