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OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl -

ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı -

dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek

çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do -

la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir

ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run -

lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne -

den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül -

müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm

ki tap la rın da ima ni ko nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar

Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le -

ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma -

ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den

yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın

an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy -

mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki -

tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar

ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi -

bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et -

mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken -

di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na

ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın

tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an -

lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da

okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem -

li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik -

le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip

da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği

zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay -

nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me -

yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra

rast la ya maz sı nız. 
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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 40.000 res min yer al dı ğı top -

lam 55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 72 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 (sav)'in 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

(sav)'in 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 (sav)'in müh rü, bu son sö zü söy -

le me ni ye ti nin bir dua sı ola rak kul la nıl mış tır. 

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

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

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

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

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

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

göz ler önü ne ser mek tir.

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do -

nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal -

ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de

be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te -

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

ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa

(Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi ve hi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar -

ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le -

si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

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

iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la -

rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi

üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me,

ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu

eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel -

se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na -

bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la

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

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

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

ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca

Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya -

yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

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

ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok

önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

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

mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes -

kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za -

man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü -

cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu -

da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt -

mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin

açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

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

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

ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran

ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın

gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik -

ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge -

rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

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

le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve

ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.
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Ne den Dev let 
Hak kın da Bir Ki tap çık?

D ev let mü es se si nin öne mi ni, gö rev le ri ni ya da

iş lev le ri ni an la tan ki tap lar ge nel lik le si ya set

bi li mi ki tap la rı dır. Bu ki tap lar ço ğun luk la

öğ ren ci le re bil gi ak tar mak ama cı nı gü der ler. Ama eli -

niz de tut tu ğu nuz ki tap çık, bun lar dan fark lı bir ki tap -

çık tır. Çün kü te mel ama cı, top lum da za man za man

gö rü len bir kı sım "dev let kar şı tı" akım ya da fi kir le rin

ne ka dar bü yük bir ya nıl gı için de ol duk la rı nı gös ter -

mek ve Türk Mil le ti'nin her fer di ni dev le ti ne sa hip

çık ma ya ça ğır mak tır. 

Sö zü nü et ti ği miz dev let kar şı tı akım ya da fi kir ler,

fark lı kay nak lar dan doğ mak ta dır. Bu kay nak la rın ba -

şın da, Mark sist ide olo ji ge lir. Bu ide olo ji nin bağ lı la rı,

dev le tin or ta dan kal dı rıl ma sı ge re ken za rar lı bir ku -

rum ol du ğu  yanılgısına kö rü kö rü ne inan mış lar dır. Bu

ne den le dev le te ve dev le ti tem sil eden her tür lü sem -

bo le kar şı ko yu bir düş man lık için de dir ler. Bu düş -
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man lık, ki mi za man şid de te de dö nüş mek te ve sol te -

rör ör güt le ri ni do ğur mak ta dır.

Öte yan dan Mark sist ide olo ji den bü yük öl çü de et -

ki len miş olan bir kı sım ay dın lar ise, her ne ka dar bu -

gün Mark sizm'i terk et miş ol duk la rı nı söy le se ler de,

ben zer bir çiz gi yi sür dür mek te dir ler. Söz  ko nu su ay -

dın lar ge nel lik le "68 Ku şa ğı" ola rak bi li nen sol cu bir

geç mi şin bu gün kü tem sil ci le ri dir. Es ki Mark sist ey lem

gün le ri ni terk et miş ve hat ta "biz ar tık li be ra liz" de miş

ol sa lar bi le, Mark sizm'in dev le ti düş man gi bi gös te ren

tel kin le ri nin et ki le ri ni ha la ta şı mak ta dır lar. 

Bu Mark sist kö ken li ay dın la ra pa ra lel ola rak, top -

lum da ki ba zı ke sim ler ise, de mok ra si kav ra mı nı yan -

lış an la ya rak dev le te kar şı ta vır al mak ta dır lar. De mok -

ra si nin an cak dev le tin za yıf la ma sı ha lin de müm kün

ola ca ğı gi bi tü müy le yan lış bir fik re ka pıl mış lar dır. Bu

yan lış fik rin et ki siy le her tür lü dev let ku ru mu nu he def

al mak ta, dev le tin top lum ya ra rı nı gö ze te rek uy gu la dı -

ğı po li ti ka la rı gö zü ka pa lı bir bi çim de haksız olarak

eleş tir mek te dir ler. 

Ko nu nun en ga rip yö nü ise, te me lin de sol ide olo ji -

nin yer al dı ğı tüm bu dev let aleyh ta rı söy lem le rin, bir

kı sım mu ha fa za kar çev re le ri de za man za man et ki le -

me si dir. Bu çev re ler, dev le tin ül ke gü ven li ği, hu zu ru

ve bir li ği için uy gu la dı ğı ba zı sos yal po li ti ka la rı "di ne
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kar şı ta vır" zan net mek te ve son ra da bu zan do la yı sıy -

la dev le te cep he al mak ta dır lar. Oy sa ger çek te Dev le -

ti miz hiç bir za man di ne kar şı bir po li ti ka uy gu la ma -

mış, ak si ne Bü yük Ön der Ata türk'ün "Din siz mil let le -

rin de va mı na im kan yok tur" sö zü nün ışı ğın da, her za -

man için ma ne vi de ğer le rin mu ha fa za sı nın Tür ki -

ye'nin be ka sı nın te mel bir şar tı ol du ğu id ra kiy le ha re -

ket et miş tir. Ni te kim top lu mu mu zun ma ne vi de ğer le -

re en çok bağ lı olan ke sim le ri, ta rih te her za man için

dev le te en çok sa da kat gös te ren ke sim ler ol muş tur. 

So nuç ta bu ki tap çıkta or ta ya ko ya ca ğı mız tab lo,

dev le te kar şı ta vır alan ke sim le rin ne ka dar bü yük bir

ya nıl gı için de ol duk la rı ve Türk Mil le ti'nin ge le ce ği

için güç lü, et ki li bir dev let ya pı sı nın ne ka dar çok ge -

rek li ol du ğu ger çe ği dir. Va ta nı nı ve mil le ti ni se ven

her ke sin, bu ger çek üze rin de dü şün me si ve si ya si dü -

şün ce le ri ni bu na gö re dü zen le me si ye rin de ola cak tır.
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"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin

sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin

bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bü-

tün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada,

uluslararası duruma göre böyle bir mücadele nin 

ge rek tir di ği ma ne vi un sur la ra sa hip ol -

ma yan ki şi ler ve bu ni te lik te ki şi ler -

den olu şan top lum la ra ha yat ve

ba ğım sız lık yok tur. Ço cuk la rı mı -

zı ay nı eği tim de re ce sin den ge çi -

re rek ye tiş ti re ce ğiz. Ke sin lik le bil -

me li yiz ki iki par ça ha lin de ya şa -

yan mil let ler za yıf tır, has ta dır. 

Ço cuk la rı mı za ve re ce ği miz 

öğ re nim sı nı rı ne olur sa ol sun 

on la ra esas ola rak şun la rı 

öğ re te ce ğiz; Mil le ti ne, Tür ki ye 

Dev le ti' ne, TBMM'ne, düş man 

olan lar la mü ca de le; bu mü ca de le nin se -

bep ve va sı ta la rı ile do na tıl ma yan

mil let için ya şa ma hak kı

yok tur."

(Ata türk'ün Söy lev

ve De meç le ri, cilt

2, 1952, Türk İn -

kı lap Ta ri hi Ens -

ti tü sü Ya yın la rı)
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Dev let Ne dir?

D ev let, or tak bir ha ya tı ve kül tü rü pay la şan bir

top lum da, bu top lu mu dü zen le me, bu top lu -

ma gü ven lik, re fah ve hu zur sağ la ma ama cı nı

gü den ve bu ama ca yö ne lik ola rak ka nun koy ma, bu

ka nun la rı uy gu la ma, yar gı la ma, ce za lan dır ma gi bi

güç le re sa hip olan ku rum dur.

Dev let ku ru mu, ta ri hin bi li nen en es ki top lum la rın -

dan bu ya na hep var ol muş tur. Mark sist ler, or ta ya at -

tık la rı ha ya li "kül tü rel ev rim" se nar yo su için de, dev le -

tin son ra dan or ta ya çı kan bir me ka niz ma ol du ğu nu

id dia eder ler. İlk top lum lar da dev let ya da ben ze ri bir

oto ri te ol ma dı ğı nı, "ko mü nal" bir ha yat sür dü rül dü ğü -

nü öne sü rer ler. Oy sa ta rih sel ya da ar ke olo jik hiç bir

bul gu bu id di ayı doğ ru la ma mak ta dır. Ak si ne, hak kın -

da bil gi sa hi bi ola bil di ği miz en es ki me de ni yet le rin

hep sin de, güç lü dev let me ka niz ma la rı bu lun du ğu or -
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ta ya çık mış tır. Bu ne den le dev let ku ru mu nun in san lık

ta ri hi ile ya şıt ol du ğu nu söy le mek müm kün dür.

Bu as lın da in sa nın ya ra tı lı şı nın do ğal bir so nu cu -

dur. İn san ya ra tı lı şı ge re ği, "doğ ru" ve "yan lış" kav ram -

la rı na sa hip tir. Doğ ru yu öğ ren mek ve bu doğ ru ya uy -

gun bir dü zen için de ya şa mak is ter. Yan lı şı uy gu la -

yan la rın ise dur du rul ma sı nı, en gel len me si ni ar zu

eder. İş te bu ne den le dir ki, in san la ra doğ ru yu öğ re ten

bir ta kım ku ral lar ko ya cak ve bu ku ral la ra uyul ma sı nı

sağ la ya cak bir oto ri te nin var lı ğı zo run lu dur. 

Ni te kim in san top lum la rı nın ya pı sı dü şü nül dü ğün -

de, dev le tin vaz ge çil mez bir öne mi ol du ğu ko lay lık la

gö rü lür. Bir top lum da asa yiş ve gü ven li ği sağ la ya bi le -

cek, za rar lı dav ra nış la rı ka nun la ya sak la ya bi le cek, bu

ka nun la ra da uyul ma sı nı mec bur kı la cak ye ga ne güç,

dev let tir. Bu na pa re lel ola rak, gü nü müz de ki top lum -

la rın vaz ge çil mez ih ti yaç la rı olan sağ lık, eği tim, mil li

gü ven lik, alt ya pı gi bi hiz met le rin de sa de ce dev let ta -

ra fın dan kar şı la na bi le ce ği açık tır. 

Bu nok ta la rı de tay lı ola rak in ce le ye ce ğiz. Bu in ce -

le me ye de, ön ce lik le dev le tin var lı ğı na kar şı çı kan en

önem li si ya si ide olo ji olan anar şiz min çar pık lık la rı na

ba ka rak baş la ya lım.
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Anar şizm Ya nıl gı sı

Anar şizm, sol ide lo ji le rin en mar ji na li ola rak ka bul

edi lir. Te rim, "baş sız lık" an la mı ta şı yan Yu nan ca bir

ke li me den ge lir. Bu ide olo ji nin bağ lı la rı, dev le tin top -

lu ma za rar ve ren bir ku rum ol du ğu nu id dia et miş ve

in san la rın öz gür lük ve ba rı şa ula şa bil me si için dev le -

tin or ta dan kal dı rıl ma sı ge rek ti ği ni sa vun muş lar dır.

Dev let le be ra ber di ne kar şı da ta vır al mış lar ve di nin

yok edil me si ne ça lış mış lar dır. Fran sız Dev ri mi'nin ar -

dın dan or ta ya çı kan bu ide olo ji özel lik le 19. yüz yıl da

yay gın lık ka zan mış, Rus ya'da ki Bol şe vik Dev ri mi'nin

(1917) ha zır lan ma sın da da rol oy na mış tır.

Ön ce lik le anar şiz min ta ma men ha ya li ve ger çek -

ler den uzak bir dü şün ce ol du ğu na dik kat et mek ge re -

kir. Çün kü dün ya nın hiç bir ül ke sin de hiç bir za man

bu ide olo ji uy gu lan ma mış tır. Hiç bir za man bir dev le -

tin lağ ve dil me si ve anar şist bir top lum ku rul ma sı gi bi

bir va kıa ya şan ma mış tır. Sa de ce ba zı kriz za man la rın -

da dev let le rin oto ri te si za yıf la mış, bu nun so nu cun da

ise top lu ma ba rış ve hu zur de ğil, ak si ne sa de ce kav ga,

ça tış ma ve yağ ma gel miş tir. 

Baş ka tür lü sü de müm kün de ğil dir. Çün kü dev le tin

ol ma dı ğı bir or tam da, top lu mun ken di ken di ni dü zen -

le ye rek asa yiş ve is ti krar oluş tur ma sı im kan sız dır. Dev -

le tin ol ma dı ğı bir or tam da ka nun lar da ol ma ya cak tır.

Do la yı sıy la "suç" kav ra mı or ta dan kal ka cak ve her kes
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is te di ği fi ili ra hat lık la ya pa bi le cek tir. Di le yen ki şi bir

baş ka sı nın ma lı na ya da ca nı na kast et ti ğin de, bu su çu

"suç" ola rak ta nım la ya cak ve en gel le ye cek bir oto ri te

bu lun ma ya ca ğı için, kar şı sın da hiç bir en gel de bul ma -

ya cak tır. Hır sız lar is te dik le ri ma lı ça la cak lar, ka til ler

di le dik le ri in sa nı öl dü re cek ler ve on la rı dur du ra cak bir

po lis ya da yar gı la ya cak bir mah ke me ol ma ya cak tır. 

Böy le bir top lum ise ka çı nıl maz ola rak or man ka -

nun la rı nın ha kim ol du ğu bir "sü rü"ye dö nü şe cek tir. İn -

san la rın hu zur la rı nın, mal la rı nın, can la rı nın ve ırz la rı -

nın hiç bir gü ven ce si nin kal ma ya ca ğı bu sü rü, ger çek -

te bir "in san top lu mu"ndan zi ya de, hay van top lu lu ğu

gi bi ya şa ya cak tır. İl -

ginç olan ise, bu so -

nu cun anar şist le rin

fel se fe le ri ne za ten bi -

re bir uyu yor ol ma sı -

dır. Çün kü anar şist ler

de ay nen Mark sist ler

gi bi Dar win'in or ta ya

at tı ğı "in sa nın ev ri mi"

ma sa lı na inan mak ta

ve do la yı sıy la in sa nı

sözde "ge liş miş bir

hay van tü rü" ola rak

ka bul et mek te dir ler. 
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Dev let, or tak bir ha ya tı

ve kül tü rü pay la şan bir

top lum da, bu top lu mu

dü zen le me, bu top lu ma

gü ven lik, re fah ve hu zur

sağ la ma ama cı nı gü den

ve bu ama ca yö ne lik

ola rak ka nun koy ma, bu

ka nun la rı uy gu la ma,

yar gı la ma, ce za lan dır -

ma gi bi güç le re sa hip

olan ku rum dur.



An cak ta rih, anar şiz min ta ma men yan lış bir fel se fe

ol du ğu nu sa yı sız ör nek le is pat la mak ta dır. Anar şist ler

dev le tin or ta dan kalk ma sı nın ba rış ve hu zur ge ti re ce -

ği ni öne sür müş ler dir. Oy sa si ya si ta ri he ba kıl dı ğın da,

dev let oto ri te si nin or ta dan kalk tı ğı her dö ne min son

de re ce kan lı bir ka os or ta mı ol du ğu gö rü lür. Or ta çağ

bo yun ca si ya si oto ri te nin or ta dan kalk tı ğı dö nem ler,

hep yağ ma, ta lan ve kat li am dö nem le ri ol muş tur.

Anar şiz min çı kış nok ta sı sa yı la bi le cek olan Fran sız

Dev ri mi, ta ri hin en kan lı si ya si ha re ket le rin den bi ri -

dir. Fran sız Dev ri mi'nde, özel lik le de dev ri min "Te rör

Dö ne mi" ola rak bi li nen ev re sin de, on  bin ler ce in san

idam edil miş, dev ri min Ro bes pi er re gi bi en ateş li ön -

cü le ri de da hil ol mak üze re çok sa yı da in san gi yo ti ne

gön de ril miş tir. Dev ri min ar dın dan Fran sa on  beş yı lı

aş kın bir sü re hu zu ra ka vuş ama mış tır. Dü zen ve em -

ni ye tin tek rar sağ lan ma sı ise, dev rim dö ne mi nin so na

er me si ve Na po le on ik ti da rı nın ku rul ma sıy la, ya ni

dev le tin ye ni den te si siy le müm kün ol muş tur. Ta ri hin

her dö ne min de tab lo ay nı dır. Dev let aley hin de ya pı -

lan her tür lü "dev rim", dev rim ci le rin işe baş lar ken or -

ta ya at tık la rı süs lü slo gan la rın ak si ne, mut la ka kan,

acı ve göz ya şı ge tir miş tir. 

Anar şiz min çok bü yük bir ya nıl gı ol du ğu nu böy le -

ce be lirt tik ten son ra, şim di dev le tin ge rek li li ği ni fark lı

yön ler den in ce le ye lim.
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Bolşevik Devrimi'nde Rusya

Fran sa'da,
dev rim den -
son ra on beş
yı lı aş kın bir
sü re de vam
eden bir is -
tik rar sız lık
dö nemi ya-
şan mış tır.



Dev let ve Mil li Sa vun ma

Üze rin de ya şa dı ğı mız dün ya da, in san lar be lir li

top lu luk la ra üye dir ler. Bun la rın en te me li ai le dir.

Son ra, kom şu luk, aşi ret, hem şe ri lik, et nik kö ken gi bi

bağ lar ge lir. An cak tüm bu kim lik le rin, özel lik le si ya si

yön den en önem li ola nı mil li kim lik tir. Bir di ğer de -

yiş le in sa nın han gi mil let ten ol du ğu so ru su dur. Çün kü

dün ya üze rin de ki si ya si oto ri te ler (dev let ler) mil let

esa sı na gö re bir bir le rin den ay rı lır lar. Al man ya Al man

Mil le ti'nin ül ke si dir. Fran sa Fran sız lar'ın dır. Tür ki ye

ise Türk Mil le ti'nin yur du dur. 

Dün ya üze rin de ki si ya si re ka bet ve ça tış ma lar da

yi ne mil let esa sı üze rin de ge li şir. Ay nı du rum si ya se -

tin bir uzan tı sı sa yı lan sa vaş için de ge çer li dir. Al man -

ya, Al man Mil le ti'ni dün ya ya ha kim kıl mak rü ya sıy la

II. Dün ya Sa va şı'nı baş lat mış tır. 

Dün ya nın bu şe kil de, ya ni ül ke ler ara sı si ya si den -

ge ler üze ri ne ku ru lu olu şu, her in sa nı da için de ya şa -

dı ğı ül ke nin çı kar la rı na gö re dü şün me ye mec bur kı -

lar. Hiç kim se, "Tek önem li olan ben, şir ke tim ve ai -

lem dir, ge ri si önem li de ğil" di ye mez, çün kü ai le si nin

ve ken di si nin ge le ce ği, için de ya şa dı ğı ül ke nin ge le -

ce ği ne bağ lı dır. Eğer düş man bir ül ke ken di ya şa dı ğı

ül ke yi iş gal eder se, ken di si, şir ke ti ve ai le si de bun dan

bü yük za rar gö re cek tir. O, için de ya şa dı ğı ül ke nin bir

fer di dir ve mut la ka ül ke si nin gü cü ne ve ba ğım sız lı ğı -

na ta raf tar ol mak zo run da dır.
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Dev le tin ne ka dar zo run lu bir ku rum ol du ğu da bu

nok ta da açık ça or ta ya çı kar. Çün kü bir ül ke yi ayak ta

tu ta cak olan ye ga ne ku rum dev let tir. Ül ke nin mil li

gü ven li ğin den so rum lu olan ye ga ne oto ri te odur. Mil -

li sa vun ma için or du oluş tu ran, bu or du yu ayak ta tu -

tan ve güç len di ren ku rum dev let tir. El bet te hiç bir özel

sek tör ku ru lu şu ya da si vil top lum ör gü tü ke sin lik le

böy le bir rol oy na ya maz.  

İş te bu ne den le, bir ül ke de ya şa yan her bi rey, dev -

le ti nin güç len me si ne ve yü cel me si ne ta raf tar ol mak

zo run da dır. Dev le ti za yıf la ta cak bir ha re ket içi ne gi ri -

yor sa, ken di si nin, ai le si nin ve sev di ği di ğer her ke sin

aley hin de ha re ket edi yor de mek tir. Eğer bir baş ka

dev le te hiz met et me yi he def li yor sa, o za man is mi "va -

tan ha ini" olur.

Dev let ve Top lum sal Gü ven lik

Güç lü bir dev le tin var lı ğı, sa de ce mil li sa vun ma

için de ğil, ay nı za man da ül ke nin ken di için de ki gü -

ven lik ve hu zu run te si si için de zo run lu dur. 

Anar şizm ya nıl gı sın dan söz eder ken, dev le tin za -

yıf la dı ğı bir or tam da her tür lü su çun ko lay lık la iş le ne -

bi le ce ği ni, çün kü "suç"u ta nım la ya cak ve en gel le ye -

cek bir oto ri te nin kal ma ya ca ğı nı söy le miş tik. Bu ko -

nu yu bi raz da ha de tay lan dı ra bi li riz. 
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Ön ce lik le dev le tin oto ri te si ni yi tir di ği ve bu nun so -

nu cun da em ni yet teş ki la tı nın or ta dan kalk tı ğı bir or -

tam dü şü ne lim. Böy le bir or tam, suç lu la rın her tür lü

su çu ko lay lık la iş le ye bi le cek le ri, dü rüst va tan daş la rın

ise her tür lü te ca vü zün he de fi ha li ne ge le cek le ri kor -

kunç bir top lum dü ze ni oluş tu ra cak tır. Muh te me len

gü ven lik için dev let ye ri ne "özel sek tör"e baş vu ru la -

cak, ya ni maf ya va ri çe te ler olu şa cak ve va tan daş lar

bun la ra pa ra öde ye rek gü ven lik el de et me ye ça lı şa -

cak lar dır. An cak bu maf ya va ri çe te le rin ba şı bo zuk ve

su ça eği lim li ki şi ler den oluş ma sı ka çı nıl maz dır. Bir

sü re son ra bu kez bu ör güt len me ler va tan daş la ra kar şı

te ca vüz ler de bu lu na cak lar, bu çe te le rin ara la rın da

ça tış ma lar, iç he sap laş ma lar ya şa na cak tır. 

Po lis teş ki la tı nın or ta dan kalk ma sı ka dar va him bir

baş ka ge liş me ise, ad li sis te min çök me si dir. Dev le tin

oto ri te si ni yi tir me si du ru mun da mah ke me ler de or ta -

dan kal ka cak, sav cı lar ve ha kim ler ça lış ma ya cak tır.

Böy le bir du rum da top lum da ki hiç bir hu ku ki an laş -

maz lık çö zü le mez. Ada let le hük me de cek ve bu hük -

mü uy gu la ta cak bir me ka niz ma ol ma dı ğı için, her tür -

lü hak sız lık, hak ka te ca vüz ve su is ti mal ko lay lık la uy -

gu la nır ha le ge lir. Eğer yi ne "özel sek tör" eliy le mah -

ke me ler ku rul sa bi le, bun la rın yi ne maf ya va ri me ka -

niz ma lar ola ca ğı, ken di le ri ne da ha çok pa ra ve ren ta -

ra fı hak lı çı kar mak için uğ ra şa cak la rı açık tır. Çün kü
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özel sek tö rün te mel ama cı kar et mek tir ve ken di si ne

da ha faz la kar sağ la yan uy gu la ma ya yö nel me si ka çı -

nıl maz dır. 

So nuç ta dev let oto ri te si nin za yıf la ma sı nın top -

lum sal gü ven li ği, dü ze ni ve hu zu ru ta ma men yok

ede ce ği açık tır. Böy le bir du rum da ül ke, için de ya şa -

nıl maz bir ka os or ta mı na gi re cek tir.

Dev le tin Top lum sal Ha yat ta ki 

Ka çı nıl maz Ro lü

Güç lü bir dev let, sa de ce gü ven li ğin de ğil, top lu -

mun ge nel re fa hı nın sağ lan ma sı için de zo run lu dur.

Bu na ör nek ola rak iki ala nı ele ala bi li riz: Sağ lık ve

eği tim.

Has ta la rın te da vi si işi ni üst le nen ku rum lar, has ta -

ne ler dir. Bir top lu mun sağ lık so ru nu na çö züm bu lun -

ma sı için de mut la ka dev let has ta ha ne le ri nin var ol -

ma sı ge re kir. El bet te gü nü müz de özel sek tör ta ra fın -

dan açıl mış çok sa yı da has ta ha ne de bu lun mak ta dır.

An cak bir nok ta ya dik kat et mek ge re kir: Özel sek tör

her za man için kar ama cı nı gü der. Do la yı sıy la özel

sek tö rün tüm bir top lu mun sağ lık so ru nu na çö züm

ge tir me si im kan sız dır. Fa kir in san lar genellikle özel

has ta ha ne ler den ya rar la na maz lar ve mut la ka dev le tin

kur du ğu ve ken di le ri ne yar dım da bu lu na cak has ta ha -

ne le re ih ti yaç du yar lar. Da ha sı, aşı kam pan ya la rı,
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top lu sağ lık ta ra ma la rı gi bi top lum sal hiz met le ri ger -

çek leş ti re cek olan ye ga ne oto ri te de dev let tir. Kar

amaç lı hiç bir özel ku rum, il ko kul ço cuk la rı nı sal gın

has ta lık lar dan ko ru mak için yurt ça pın da aşı kam pan -

ya sı dü zen le mez ya da ül ke nin üc ra kö şe le ri ne sağ lık

hiz me ti gö tür mez.

Top lu mun re fa hı ile il gi li ikin ci önem li ko nu ise

eği tim dir. Eği tim de yi ne sağ lık gi bi kıs men özel sek -

tör ta ra fın dan üst le ni le bi lir, ama bu du rum da yi ne

özel sek tö rün kar ta le bi ni kar şı la ya ma ya cak olan yok -

sul ke sim ler eği tim im ka nın dan yok sun ka la cak tır.

Eği ti min tüm yurt ça pı nda, bü yük kent ler den uzak

köy le re ka dar ya yıl ma sı da yi ne an cak dev let sa ye sin -

de müm kün olur. Eğer dev le tin eği tim sis te mi iş le me -

se, özel sek tör için kar lı ol ma yan tüm yer le şim bi rim -

le ri eği tim şans la rı nı yi ti re cek tir.

Dev le tin var lı ğı, eği ti min eşit ve stan dart ol ma sı

için de zo run lu dur. Eğer eği tim dev le tin be lir le di ği

stan dart bir müf re da ta gö re şe kil len me se ve tü müy le

özel ki şi le rin de ne ti min de ol sa, top lum kı sa sü re de

kamp la ra ay rı la bi lir. Ko mü nist ler ko mü nist ide olo ji yi

tel kin eden okul lar aça bi lir. Irk çı lar, ço cuk la rı nı bi rer

ırk çı ola rak ye tiş ti ren okul lar ku ra bi lir. Bu şe kil de kı sa

za man da top lum bir bi ri ne tü müy le ya ban cı ve düş -

man bi rey ler den olu şa bi lir. Top lu mun bir li ği nin ko -

run ma sı ve bi ra ra da ya şa ma yı müm kün kı lan or tak bir
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kül tü rün ge liş me si için, mut la ka dev let ta ra fın dan be -

lir le nen stan dart bir eği tim uy gu lan ma lı dır. Fark lı kül -

tü rel grup la ra ya da mes le ki eği tim ta lep le ri ne özel

okul sta tü le ri ta nı na bi lir, ama bu özel sta tü de yi ne

müf re da tın te mel çiz gi le ri ne bağ lı kal ma lı dır.

Kı sa ca sı bir top lu mun eği tim ve sağ lık gi bi en te -

mel ge rek si nim le ri, an cak güç lü bir dev le tin mü da ha -

le ve kont ro lü ile kar şı la na bi lir. 

Dev le tin Eko no mik Ha yat ta ki Ka çı nıl maz Ro lü

19. yüz yıl, çok sa yı da dü şü nü rün ma sa ba şın da te -

ori ler üret ti ği bir dö nem di. Li be ra lizm ve Mark sizm

gi bi iki fark lı sos yal te ori bu dö nem de or ta ya çık tı.

Her iki te ori nin de or tak özel li ği, tec rü be le re de ğil so -

yut fi kir le re da ya lı ol ma sıy dı. 20. yüz yıl da ise bu fi kir -

ler uy gu la ma ya kon du ve or ta ya bir ta kım so mut tec -

rü be ler çık tı.

Mark sizm'in bu tec rü be ler so nu cun da çök müş ol -

du ğu açık tır. Dev le tin ön ce şid det yo luy la ele ge çi ril -

me si ni, son ra tüm eko no mi ni n dev let kont ro lü ne alın -

ma sı nı ve uzak bir ge le cek te de dev le tin tü müy le lağ -

ve dil me si ni sa vu nan bu te ori nin, ger çek ler le uyuş ma -

yan ve son de re ce ve rim siz bir eko no mik mo del or ta -

ya koy du ğu aşi kar dır. Sov yet ler Bir li ği'nin mer ke zi

plan la ma ya da ya lı eko no mik mo de li nin çök me si,

mut lak dev let çi li ğin yan lış bir eko no mi po li ti ka sı ol -
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du ğu nu ve eko no mi nin an cak özel sek tö rün ro lüy le

ve rim li ha le ge le ce ği ni or ta ya koy muş tur.

An cak bu ka dar dik kat çek me yen bir di ğer önem li

ge liş me, 20. yüz yıl da ki tec rü be le rin 19. yüz yıl li be ra -

liz mi ni de ba zı yön ler den hak sız çı kar ma sıy dı. 19.

yüz yıl da  ya şa mış li be ral eko no mi sa vu nu cu la rı, 18.

yüz yıl da ki İn gi liz ik ti sat çı Adam Smith'in yo lu nu iz le -

ye rek, "en iyi dev let, en az mü da ha le eden dev let tir"

de miş ler di. Dev le tin eko no mik ha ya ta hiç mü da ha le

et me me si ni ve tüm eko no mi nin özel gi ri şi min de ne ti -

min de ol ma sı  ge rek ti ği ni sa vun muş lar dı. 

Dev le tin tü müy le dış lan dı ğı bu eko no mi mo de li

19. yüz yı lın son la rın dan 20. yüz yı lın ilk çey re ği ne ka -

dar baş ta ABD ol mak üze re ço ğu Ba tı ül ke sin de ka bul

gör dü. An cak 1929 yı lın da pat lak ve ren ve "Bü yük

Buh ran" ola rak bi li nen dev eko no mik kriz, bu mo de -

lin yan lış lı ğı nı göz ler önü ne ser di. Bü yük Buh ran,

New York bor sa sın da baş gös te ren ve son ra da ora dan

tüm dün ya ya ya yı lan bir pa nik le doğ muş tu. Dün ya

eko no mi si ni yıl lar yı lı kit le yen bu kriz, dün ya ti ca ret

hac mi nin bü yük öl çü de da ral ma sı na, top lum la rın ge -

lir ve re fah se vi ye le ri nin düş me si ne, mil yon lar ca in sa -

nın iş siz kal ma sı na ne den ol du. 

Bü yük Buh ran'ın or ta ya koy du ğu en önem li so nuç -

lar dan bi ri, dev le tin tü müy le eko no mi nin dı şı na itil -

me si nin son de re ce za rar lı bir uy gu la ma ol du ğuy du.
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Ni te kim Bü yük Buh ran'ın ar dın dan ge li şen "Key nes

Mo de li" eko no mik sis tem, dev le tin ge rek li du rum lar -

da eko no mi ye mü da ha le et me si, ki mi za man da ya tı -

rım lar la eko no mi yi yön len dir me si ge rek ti ği ni ka bul

et ti. Ço ğu dev let de Key nes Mo de li'ni uy gu la ya rak

Bü yük Buh ran'ın tah ri ba tı nı dü zel te bil di.

Bu gün için de ge çer li olan eko no mik mo del, özel

sek tö rün lo ko mo tif gö re vi gör dü ğü, ama dev le tin de -

ne ti mi ve yön len dir me si ile iş le ye cek bir eko no mik

mo del dir. Dev le tin baş ta alt ya pı ya tı rım la rı ol mak

üze re eko no mi nin ba zı alan la rı na el at ma sı zo run lu -

dur. Ay rı ca özel sek tör için kar lı ol ma yan, ama top lu -

mun ge nel re fa hı açı sın dan ge rek li olan ba zı hiz met -

le rin ye ri ne ge ti ril me si için de yi ne dev le tin mü da ha -

le si zo run lu dur. (Ör ne ğin pos ta hiz me ti dün ya nın hiç -

bir ül ke sin de kar lı de ğil dir, ama top lu mun ya ra rı için

dev let ta ra fın dan yü rü tü lür.) Ay nı şe kil de bir ül ke nin

stra te jik gü ven li ği ni il gi len di ren eko no mik me se le le -

rin de dev let ta ra fın dan dü zen len me si ge rek mek te dir. 

Özet le, bir ül ke nin re fa hı için eko no mi nin dev let

ta ra fın dan de net len me si, ya sa lar la dü zen len me si, ki -

mi za man da doğ ru dan dev le tin mü da ha le si ile yön -

len di ril me si zo run lu dur. Dev le tin bun la rı ya pa bil me si

için de el bet te güç lü ol ma sı ge rek mek te dir. 
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1929 yı lın da ya şa nan ve 
"Bü yük Buh ran" adı ve ri len
eko no mik kriz, tüm dün ya -
ya dev le tin dış lan dı ğı eko -
no mik mo de lin yan lış lı ğı nı

an lat ma ya yet miş tir. 

1929 Bu na lı mı, dün ya ti ca re ti nin ge ri le me si ne, top lum la rın ge lir ve re fah se vi ye -
le ri nin düş me si ne ne den ol muş, ve mil yon lar ca in sa nı iş siz bı rak mış tır. En alt ta ki
re sim de, o dö nem de  iş bul mak için kuy ruk ta bek le yen in san lar gö rül mek tedir. 



So nuç

Baş tan be ri in ce le di ği miz ko nu lar, bir top lu mun

gü ven li, hu zur lu, mü ref feh bir ha yat sü re bil me si için,

mut la ka güç lü bir dev le tin ko ru ma sı ve de ne ti mi al -

tın da ya şa ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Dev le tin

or ta dan kal dı rıl ma sı nı sa vu nan anar şi zm çok bü yük

bir ya nıl gı dır. "En iyi dev let, en az yö ne ten dev let tir"

di yen 19. yüz yıl li be ra liz mi de ya nıl mış tır ve dev let

mü da ha le si nin ge rek li li ği ni kav ra ya ma mış tır.

Dev le tin tüm den lağ ve dil me si bir ya na, dev let oto -

ri te sin de ki en kü çük za yıf la ma bi le bir top lu mu bü yük

so run lar la kar şı kar şı ya bı ra kır. Dev let oto ri te sin de ki

en kü çük bir boş luk, bu boş lu ğun bir ta kım gay rı meş -

ru ya pı lan ma lar ta ra fın dan dol du rul ma sıy la so nuç la -

na cak tır. Bun dan da tüm bi rey ler za rar gö re cek tir. Za -

yıf bir dev let, top lu mun için de ki ba zı çı kar çev re le ri -

nin et ki si al tın da ka la cak ve yi ne top lu mun ge ne li

bun dan za rar gö re cek tir.

Do la yı sıy la bir top lu mun için de ki her bi re yin, güç -

lü bir dev let me ka niz ma sı na ta raf tar ol ma sı ge re kir.

Dev le tin güç len me si için ça ba har ca ma sı, dev le tin

za yıf la ma sı na yö ne lik ey lem le re kar şı da ta vır al ma sı

ge re kir. Kı sa ca sı dev le ti ne sa hip çık ma sı ge re kir. 

29



Tür ki ye Cum hu ri ye ti
Dev le ti'nin Ni te lik le ri

B ir ön ce ki bö lüm de açık la dı ğı mız nok ta lar, bir

mil le tin ne den güç lü bir dev le te ih ti yaç duy -

du ğu so ru su nun ce va bıy dı. An cak el bet te

dev let sis te mi nin güç lü ol ma sı ge rek ti ği ni be lirt mek

ye ter li de ğil dir, bu nun ka dar önem li bir baş ka ko nu

ise dev le tin ni te lik le ri dir.

Çün kü dün ya da fark lı dev let sis tem le ri var dır. Bir

ön ce ki bö lüm de sö zü nü et ti ği miz gö rev le ri ifa eden,

ya ni mil le ti ne gü ven lik, hu zur ve re fah sağ la yan dev -

let ler ol du ğu gi bi, mil let le ri ni ezen, bi rey le rin te mel

hak ve öz gür lük le ri ni açık ça ih lal eden dev let ler de

var dır. 

Bu ikin ci grup dev let ler, si ya set bi li min de "oto ri ter

re jim", ya da da ha da ile ri aşa ma da "to ta li ter re jim"

ola rak bi li nen re jim le re sa hip tir. To ta li ter dev let ler,

top lu ma ve bi rey le re he men hiç bir öz gür lük ta nı maz,

tüm top lu mu be lir li bir ide olo ji doğ rul tu sun da yön -

len di rir, kul la nır ve bu nun için de bas kı cı yön tem ler
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dev re ye so kar. To ta li ter re jim le rin 20. yüz yıl da ki en

açık iki ör ne ği, Na zi Al man ya sı ve Sov yet ler Bir li -

ği'dir. Her iki ül ke de de dev let, be lir li bir ide olo ji (Na -

zi Al man ya sı'nda ırk çı lık, Sov yet ler Bir li ği'nde ise ko -

mü nizm) adı na, top lum üze rin de bü yük bir bas kı uy -

gu la mış tır. Mu ha lif ler acı ma sız ca or ta dan kal dı rıl mış,

tüm top lum ade ta bir "kor ku re ji mi" ile yö ne til miş tir.

Sov yet ler Bir li ği'nde sa de ce Sta lin dö ne min de 20 mil -

yon in sa nın dev le tin iz le di ği po li ti ka lar so nu cu öl dü -

rül dü ğü he sap lan mak ta dır. 

Oto ri ter re jim ler ise, "be yin yı ka ma" güç le ri da ha

za yıf olan, an cak yi ne bas kı ve şid det yön tem le ri uy -

gu la ya rak top lu mu di ze ge tir me ye ça lı şan des pot re -

jim ler dir. Baş ta Af ri ka ol mak üze re Üçün cü Dün -

ya'da ki kü çük dik ta tör lük ler ya da So ğuk Sa vaş dö ne -

min de ki Do ğu Blo ku ül ke le ri oto ri ter re jim le rin bi rer

ör ne ği dir. Bu ül ke ler de ge çer li olan sis tem, mil le tin

ta lep le ri nin hi çe sa yıl dı ğı, bü tün si ya si gü cün bir par -

ti ye ya da dik ta tö re dev re dil di ği bir sis tem dir.

Si ya si gü cün mil le te ait ol du ğu sis tem ler ise de -

mok ra si ler dir. 

De mok ra si "halk yö ne ti mi" an la mı na ge lir ve si ya si

ira de nin te mel ola rak hal ka ait ol du ğu bir si ya si sis te -

mi ifa de eder. De mok ra si ler de ül ke yi yö net me ve ya -

sa yap ma yet ki si bir par ti ye, züm re ye ya da dik ta tö re

de ğil, hal kın tü mü ne ait tir. Halk bu yet ki si ni ser best
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se çim ler yo luy la ba şa ge tir di ği si ya set çi ler eliy le kul -

la nır. Ül ke yi yö ne ten ler ve ya sa la rı ya pan lar, hal kın

ona yı nı al mak zo run da dır. Halk onay ver di ğin de iş

ba şı na ge lir ler. İş ba şın dan uzak laş tı rıl ma la rı da yi ne

hal kın ira de siy le, ya ni bu ira de nin tem sil edil di ği ser -

best se çim ler le olur. 

De mok ra tik ül ke ler de dev let, bir ön ce ki bö lüm de

ele al dı ğı mız gi bi, mil le tin gü ven lik, hu zur ve re fa hı nı

sağ la ma ama cı nı gü der. Dev le tin yö ne ti mi bir züm re -

ye, mez he be ya da ki şi ye ip otek len miş ol ma dı ğı için,

dev let tüm mil le tin ge nel men fa at le ri ni gö ze tir. 

Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti, iş te bu sı fat la ra ha iz

bir de mok ra tik dev let tir. 

Ana ya sa mız'da Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin te mel ni -

te lik le ri sa yı lır. Bu de ğiş ti ri le mez ni te lik ler, Tür ki ye

Cum hu ri ye ti'nin la ik ve sos -

yal bir hu kuk dev le ti ol du -

ğu nu hük me bağ lar. Bun lar

son de re ce önem li ni te lik -

ler dir ve Tür ki ye Cum hu ri -

ye ti Dev le ti'nin, Türk Mil le -

ti'nin men fa at le ri ni en iyi

şe kil de gö ze te cek bir ya pı ya

sa hip ol du ğu nun gös ter ge si -

dir. Şim di bun la rı sı ra sıy la

ele ala lım.
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eder. De mok ra si ler de
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yap ma yet ki si bir par ti -

ye, züm re ye ya da dik -

ta tö re de ğil, hal kın tü -

mü ne ait tir.



Yukarıdakiler komünizmin insanlara yaşattığı
zulmün resimleridir. Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla
baskı, zulüm, kan ve gözyaşıyla damga vurmuş bir ideolojidir. Komünist
zulüm nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. 

Sta lin dö ne min de ki hal kın pe ri şan lı ğı... Fin li si vil ler
1940 baş la rın da Sov yet ha va sal dı rı sın dan kaç mak için
or ma na kaç tı ve üç ay dan faz la bir sü re bo yun ca Kı zıl
Or du'ya kar şı bu zor şart lar da diren diler. 



Dev le ti miz'in De ğiş mez Üni ter Ya pı sı

Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti, üni ter bir dev let tir;

ya ni ken di bün ye sin de fark lı ka nun la rın ge çer li ol du -

ğu fark lı yö ne tim böl ge le ri yok tur. "Fe de ra tif" ya pı lar

yok tur. Tür ki ye Bü yük Mil let Me c li si'nin yet ki si tüm

Tür ki ye top rak la rı nı kap sar ve her Türk va tan da şı bu

top rak lar üze rin de eşit mu ame le gö rür. Söz ko usu

üni ter dev let ya pı sı, Tür ki ye'nin bö lün mez bü tün lü -

ğü nün ve iç hu zu ru nun en bü yük te mi na tı dır. 

Üni ter dev let ya pı mı zın te me lin de, Ana ya sa mız'da

yer alan mil li yet çi lik il ke si var dır. Cum hu ri ye ti mi z'i

ku ran Bü yük Ön der Ata türk'ün ta nım la dı ğı ve bu ne -

den le de "Ata türk mil li yet çi li ği" ola rak anı lan bu mil li -

yet çi lik an la yı şı nın en önem li özel li ği, kül tür te me li ne

da yan ma sı dır. Et nik kö ke ni, di ni, di li her ne olur sa ol -

sun, ken di si ni "Türk" ola rak ta nım la yan her kes Tür ki -

ye Cum hu ri ye ti'nin va tan da şı sa yı lır. Türk kül tü rü nü

pay la şan, ken di si ni Türk Mil le ti'nin bir fer di ad de den

her kes, kö ke ni ne olur sa ol sun, Türk'tür ve Tür ki ye

va tan da şı dır.

Ata türk'ün ün lü "Ne mut lu Türk'üm di ye ne" sö züy -

le özet le di ği bu mil li yet çi lik ta nı mı, son de re ce akıl cı

ve isa bet li bir ta nım dır. Çün kü bi lin di ği gi bi Tür ki ye

Cum hu ri ye ti, fark lı et nik grup la rın bi ra ra da ya şa dık la -

rı Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun mi ras çı sı ola rak ku rul -

du. Os man lı'nın as li un su ru her za man için Türk ler
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ol muş tu, hat ta bu ne den le Av ru pa lı lar "Os man lı" de -

mek ten se "Türk" de me yi ter cih et miş ler di. An cak bu

İm pa ra tor luk için de, Arap, Boş nak, Ar na vut, Çer kez,

Kürt, Rum, Er me ni, Ya hu di gi bi fark lı et nik grup lar da

ya şı yor du. İm pa ra tor lu ğun son dö nem le rin de ön ce

gay ri-müs lim azın lık lar, son ra da Arap lar Os man -

lı'dan ay rı la rak ken di yol la rı nı çiz di ler. Tür ki ye, Mi -

sak-ı Mil li sı nır la rı için de ka lan ve baş ta Türk ler ol -

mak üze re di ğer ba zı Müs lü man et nik grup lar dan olu -

şan bir ül ke ola rak ku rul du. Ata türk, ye ni bö lün me ve

par ça lan ma la ra im kan ta nı ma mak için, bu top rak lar

üze rin de ya şa yan her ke sin Türk Mil le ti'nin bir par ça sı

ol du ğu nu, hiç kim se nin azın lık ya da "ikin ci sı nıf va -

tan daş" sa yı la ma ya ca ğı nı ka bul ve ilan et ti. 

Tür ki ye'nin üni ter dev let ya pı sı, iş te bu mil li te mel

üze ri ne ku ru lu dur. Tür ki ye sı nır la rı için de, ana  di li

Türk çe ol ma yan, fark lı bir et nik kö ken den ge len grup -

lar bu lu na bi lir, an cak bu va tan daş la rı mız da Türk Mil -

le ti'nin bi rer par ça sı dır lar. Tür ki ye'nin her ye rin de ve

her kes için ge çer li olan ka nun lar on lar için de ge çer li -

dir. Tür ki ye'nin her ye rin de ve her kes için ge çer li olan

te mel hak ve öz gür lük le re on lar da sa hip tir.

Zaman zaman Tür ki ye'nin bu üni ter ya pı sı nı de ğiş -

tir me yi ve fe de ra tif bir dev let mo de li kur ma yı öne ren -

ler ol maktadır. Bu ne den le be lirt mek ge re kir ki, fe de -

ras yon kav ra mı Tür ki ye için hem son de re ce ge rek siz
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hem de son de re ce za rar lı bir kav ram dır. Fe de ras yon,

bir bi rin den fark lı mil let le rin ay nı dev let için de ya şa dı -

ğı du rum lar da söz ko usu dur. Oy sa Tür ki ye'de tek bir

mil let var dır. Eğer et nik kö ken bir ay rı lık ne de ni sa yı -

lır ve fe de ras yo na ge rek çe ola rak ka bul edi lir se, o za -

man ne re de bi te ce ği bel li ol ma yan bir bö lün me sü re -

ci baş lar. Bu sü re cin bü yük hu zur suz luk lar, göç ler,

top lum sal ge ri lim ler ya ra ta ca ğı ise açık tır.

Bu ne den le Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin üni ter ya pı sı -

na sa hip çık mak, bu top rak lar üze rin de ya şa yan her -

ke sin men fa ati ne dir ve bu yüz den de mil li bir gö rev -

dir. Üni ter ya pı yı he def alan ce re yan lar, bi le rek ya da

bil me ye rek, Tür ki ye'yi za yıf lat mak is te yen dış güç le re

hiz met et miş olur lar.

La ik lik İl ke si

Tür ki ye, Ana ya sa mız'da be lir til di ği üze re la ik bir

dev let tir. 

Ön ce lik le be lirt mek ge re kir ki, la ik lik il ke si nin te -

mel ama cı, ger çek te inan cı öz gür leş tir mek tir. La ik lik,

Dev le ti mi z'in va tan daş la rı nı bir di ni be nim se me, bu

di nin ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me ya da ge tir me me ko -

nu sun da ken di vic dan la rı ile baş ba şa bı rak mak ve on -

la ra öz gür bir se çim yap ma şan sı ver mek te dir. Dev let

be lir li bir di ne ya da mez he be im ti yaz ta nı ma dı ğı
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için, her kes sa hip ol du ğu inan ca gö re ya şa ma im ka nı

el de et mek te dir.

Dik kat edi lir se as lın da Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le -

ti'nin sa hip ol du ğu bu la ik lik mo de li, İs lam di ni nin

özü ne de son de re ce uy gun dur. Çün kü İs lam, inanç

için öz gür ira de yi ve vic da ni bir ka bu lü şart ko şar. Bir

in sa nın İs lam'ı din ola rak be nim se me si ta ma men ken -

di öz gür ira de si ile ol ma lı dır. İs lam'ı ka bul et tik ten

son ra da, Ku ran'da em re di len iba det le ri uy gu la ma sı ya

da men edi len ya sak lar dan (hır sız lık, ci na yet gi bi top -

lum sal bir suç oluş tur mu yor sa) sa kın ma sı ta ma men

ken di vic da nıy la ol ma lı dır. El bet te Müs lü man lar bir -

bir le ri ni Ku ran'da an la tı lan ah la ki va sıf la rın uy gu lan -

ma sı için uya ra bi lir, teş vik ede bi lir ler. Ama as la bu ko -

nu da bir zor la ma ya pı la maz. Ya da dün ye vi bir im ti -

yaz ta nı na rak, ki şi di ni uy gu la ma ya yön len di ri le mez.

Bu nun ak si bir dev let mo de li var sa ya lım. Ör ne ğin

in san la rın zo run lu ola rak Müs lü man, ya da Hı ris ti yan

ya pıl dı ğı bir ül ke yi dü şü ne lim. Da ha sı bu din le re ina -

nan ki şi le rin, din le rin ku ral la rı na gö re ya şa ma la rı için

de zor lan dık la rı nı far ze de lim. Di ye lim ki söz ko nu su

dev let mo de li, top lum da ki in san la rı na maz kıl ma la rı

ya da ki li se ye git me le ri için özel po lis güç le riy le, in zi -

bat kuv vet le riy le zor la sın. Ya da bi raz da ha "ılım lı" bir

yön tem be nim se yip, na maz kı lan la ra ya da ki li se ye

gi den le re özel bir dev let ik ra mi ye si ver sin. Böy le bir
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dev let la ik li ğe ta ma men ay kı rı bir dev let ola cak tır. Da -

ha sı, bir o ka dar da di ne ay kı rı ola cak tır.

Bu nun ne de ni, zor la ya da men fa at kar şı lı ğı el de edi -

len bir di ni inan cın ya da iba de tin, İs lam'a gö re hiç bir

de ğe ri nin ol ma yı şı dır. Çün kü inanç ve iba det, sa de ce

Al lah'a yö ne lik ol du ğun da bir de ğer ta şır. Eğer dev let

in san la rı inan ca ve iba de te zor la ya cak olur sa, bu du -

rum da in san lar dev let ten kork tuk la rı için din dar olur lar.

Din açı sın dan mak bul olan ise, vic dan la rın ta ma men

ser best bı ra kıl dı ğı bir or tam da di nin ya şan ma sı dır.

Bu ne den  le dir ki, Dev le ti mi z'in sa hip ol du ğu la ik lik

il ke si, hem vic dan öz gür lü ğü gi bi te mel bir in sa ni de -

ğe re hiz met et ti ği, hem de bu de ğe re bü yük önem ve -

ren İs lam di niy le uyum için de ol du ğu için, her Tür ki ye

va tan da şı nın be nim se me si ve sa vun ma sı ge re ken

bir il ke dir. 
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ADNAN OKTAR'IN UŞAK TV'DEKİ RÖPORTAJI

(Ağustos 2008 )

ADNAN OKTAR: Laikliğe gelince, laiklik

İslam'ın özünde olan birşey yani laiklik demek, di-

nin çok samimi yaşanması demektir. Dürüst yaşan-

ması demektir. Laiklik geldi mi, münafıklık

biter. Laiklik yoksa münafıklıkta içeri girer.

Yani Müslüman olmadığı halde adam

Müslümanım demeye başlar. Bu da bir

Müslümanın isteyeceği bir şey değil çün-

kü münafık çok tehlikeli bir varlıktır.

Cehennemin en derin tabakasına gide-

ceklerini Allah belirtiyor. Ama adam

mesela diyor ki, dürüstçe söylüyor,

ben dinsizim arkadaş diyor. Ateistim
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diyor, tamam Allah öyle yaratmış yani onunla konuşursun, ikna

etmeye çalışırsın olmuyorsa olmuyordur. Allah onu öyle yarat-

mıştır ama dürüstçe söylüyor gelip böyle kandırmıyor. 

UŞAK ART TV: Sinsi olmuyor. 

ADNAN OKTAR: Sinsilik yapmıyor tabii, açıkça söylüyor.

Dinsizim ona göre davranışını şey yap diyor yani arkadaş da

olursun, sohbet de edersin adam çünkü açık kim olduğunu bili-

yorsun yani sinsilik yok. Bir kalleşlik yok, bir oyun yok.

Münafıklığı ortadan kaldıran bir sistem olduğu için laiklik çok

kıymetli. Osmanlı'da da uygulanmıştır. Bundan sonra da uygu-

lanması gereken, çok ehemmiyetli bir uygulamadır. Çünkü laik-

likte Ermeniler de rahat eder, Yahudiler de rahat eder,

Museviler efendim Protestan da, Ortodoks da Katolik de hepsi

rahat edeceklerdir. Onun için sırf Müslümanların rahatlığı üstü-

ne kurulu değildir İslamiyet. Ehli kitap da rahat edecek, müşrik

de rahat edecek, çünkü onlara da eman veriliyor. Onların da

korunması gerekiyor. Allah da hatta ayette şeytandan Allah'a sı-

ğınırım, 'Onlar güvenlikle yerlerine kavuşuncaya kadar onlara

eşlik edin' diyor Allah. Yanlarında gidin, koruma görevi yapın

diyor Allah. Yani ayet bu müşrikler için, putperest onları bile

koruyun diyor Allah canlarını koruyun diyor. Yani Müslümanın

üstüne bir vazife bu onların canını korumak. Onun için hepsinin

birinci sınıf vatandaş olması için laikliğin olması şart yani bunda

tartışılır bir konu yok? Zaten Müslümanlığın da bir gereği bu. 
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ADNAN OKTAR'IN ENDONEZYA ANTARA

HABER AJANSI RÖPORTAJI

(16 Eylül 2008)     

Adnan Oktar: İslam'da kaos olmaz, demin arkadaş

tercümede yanlışlıkla söyledi. Kaos yoktur, kargaşa ola-

bilir, onu düzeltiyim. İKİNCİSİ İSLAM'IN KENDİ

ÖZÜNDE ZATEN DEMOKRASİ TAM HAKİMDİR VE

LAİKLİK DE TAM HAKİMDİR. Çünkü laiklik münafıklı-

ğı ortadan kaldıran bir sistemdir. Yani şahıs açıkça ve

dürüstçe dinsiz olduğunu açıklayabilir, ateist olduğunu

açıklayabilir veyahut başka bir dinden veya başka bir

inançtansa bunu da açıklayabilir. BUNU LAİKLİK SAĞ-

LAR VE BU İSLAM'IN İÇİNDE VAR OLAN BİR ŞEY ZA-

TEN. DEMOKRASİ DE AYNI ŞEKİLDE, İSLAM'IN İÇE-

RİSİNDE VAR OLAN BİR ŞEYDİR. Yani eğer demokrasi

bir şey öğrenmek istiyorsa zaten bunu İslam'dan öğren-
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mesi gerekir. Yani demokrasinin kaynağı zaten İslam'dır.

İslam dini de çok eskidir biliyorsunuz, Hz. Adem (as)'dan

gelmektedir. Demokrasi sonradan ortaya çıkan bir görüş-

tür, düşüncedir; kaynağını yine İslam'dan almıştır.

Dolayısıyla demokrasi de, laiklik de İslam içerisinde var-

dır. Kültür ve bilgi ve sevgi en büyük silahlardır.

Sevgiyle, kültürle, bilgiyle İslam ahlakı bütün dünyaya

hakim olacak ve oluyor, şu anda de-

vam ediyor; insanlar bunu

görüyorlar, fakat

tam daha o ka-

dar şuurunda

değiller. Fakat

adım adım,

süratle, hatta

koşarak bu ge-

lişme devam

ediyor.
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Hu kuk Dev le ti

Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti, bir hu kuk dev le ti dir.

Bir baş ka de yiş le "hu ku kun üs tün lü ğü" il ke si ni be nim -

se miş tir. Bu il ke, ada let kav ra mı nın te me li ni oluş tu -

rur.

Hu ku kun üs tün lü ğü, dev le tin için de ki tüm me ka -

niz ma la rın, ön ce den tes pit edil miş ba zı ka nun ve ku -

ral lar için de iş le ye ce ği an la mı na ge lir. Her dev let ku -

ru mu, ana ya sa nın ve di ğer ya sa la rın tes pit et ti ği gö rev

ve yet ki le re sa hip tir. Kim se nin bu gö rev ve yet ki le ri

aş ma, de ğiş tir me gi bi bir gü cü yok tur. Hu kuk, her ke -

sin üs tün de dir ve do la yı sıy la dev let "key fi" de ğil dir.

Hu ku kun üs tün lü ğü il ke si nin ge çer li ol ma dı ğı bir

dev let mo de lin de ise, dev let me ka niz ma sı ta ma men

key fi le şe cek tir. Ör ne ğin dev let baş ka nı na sı nır sız yet -

ki ta nın dı ğı nı ve her tür lü ka nu nun üze rin de ol ma

hak kı ta nın dı ğı nı var sa ya lım. (Dik ta tör lük ler böy le dir)

Bu du rum da dev let me ka niz ma sı nın ada let siz li ğe ve

is tis ma ra doğ ru kay ma sı ka çı nıl maz ola cak tır. Ne yin

adil, ne yin doğ ru, ne yin meş ru ol du ğu nu be lir ten ku -

ral la rın ol ma dı ğı ve ya bu ku ral la rın dik ka te alın ma dı -

ğı du rum da, ada let, doğ ru luk ve meş ru iyet de ol maz. 

Bir hu kuk dev le tin de ya şa mak, tüm Türk va tan daş -

la rı için bü yük bir ka zanç tır. Çün kü hu kuk dev le ti,

her ke sin ca nı nı, ma lı nı, te mel hak ve hür ri yet le ri ni

ko ru ma al tı na alır. Hiç kim se nin ma lı-mül kü zor la is -
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tim lak edi le mez, hiç kim se zo ra ki ola rak ça lış tı rı la -

maz, hak la rın dan mah rum bı ra kı la maz. Eğer bir kim -

se bu hak la rı nın çiğ nen di ği ni, ada let siz li ğe uğ ra dı ğı nı

dü şü nü yor sa, bu kez ona yar gı yo lu açık tır. Tür ki -

ye'nin dört bir ya nın da ki ad li ku rum lar, baş ta Cum hu -

ri yet Sav cı la rı ol mak üze re, hu kuk dev le tin de ki hak la -

rı ko ru ma al tın da tut mak için ça lış mak ta dır. Her di le -

yen, hu kuk dev le ti nin ku ral la rı uya rın ca, tek bir di lek -

çe ile sav cı lık la ra baş vu ra bi lir ve dev let ten ada let ta -

lep ede bi lir. 

Hu ku ku, ya ni ka nun la rı ise, mil le tin seç miş ol du ğu

ve kil ler den olu şan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ya -

par. Eğer ka nun lar da bir boş luk gö rü lür se ya da sa kın -

ca far ke di lir se, bu du rum da ka nun lar de ğiş ti ri lir, ye ni -

le ri ka bul edi lir. Do la yı sıy la, bu ka nun la rın her han gi

bir şe kil de mil le tin aley hi ne iş le me si de im kan sız dır.

Gö rül dü ğü gi bi hu kuk dev le ti sis te mi, bir ül ke nin

va tan daş la rı için ola bi le cek en adil, öz gür ve ra hat

sis tem dir. Do la yı sıy la her Türk va tan da şı nın, Tür ki ye

Cum hu ri ye ti'nin bu te mel ni te li ği ne sa hip çık ma sı ge -

re kir. Eğer hu kuk dev le ti nin iş le me sin de ak sak lık

mey da na ge li yor sa, her kes el bir li ği ile dev le te yar -

dım cı ol ma lı ve hu ku kun üs tün lü ğü il ke si ni ko ru ma ya

gay ret et me li dir.  
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Sos yal Dev let

Dev le ti mi z'in bir baş ka ana ya sal ni te li ği, bir "sos -

yal dev let" ol ma sı dır. Sos yal dev let, ka nun la rın da ve

ic ra atın da top lum ya ra rı nı gö ze ten dev let tir. Bu te mel

il ke, Cum hu ri ye ti miz'in di ğer te mel ni te lik le ri ile bir -

lik te Ana ya sa mız'ın 2. mad de sin de şöy le açık la nır:

Mad de 2. Tür ki ye Cum hu ri ye ti, top lu mun hu zu ru, mil li

da ya nış ma ve ada let an la yı şı için de, in san hak la rı na

say gı lı, Ata türk Mil li yet çi li ği' ne bağ lı, baş lan gıç ta be lir -

ti len te mel il ke le re da ya nan, de mok ra tik, la ik ve sos yal

bir hu kuk Dev le ti dir. 

Sos yal dev let kav ra mı na, Ana ya sa'nın 5. mad de -

sin de de şöy le açık lık ge ti ri lir:

Mad de 5. Dev le tin te mel amaç ve gö rev le ri, Türk Mil le -

ti'nin ba ğım sız lı ğı nı ve bü tün lü ğü nü, ül ke nin bö lün -

mez li ği ni, Cum hu ri ye ti ve de mok ra si yi ko ru mak, ki şi le -

rin ve top lu mun re fah, hu zur ve mut lu lu ğu nu sağ la mak;

ki şi nin te mel hak ve hür ri yet le ri ni, sos yal hu kuk Dev le ti

ve ada let il ke le riy le bağ daş ma ya cak su ret te sı nır la yan

si ya sal, eko no mik ve sos yal en gel le ri kal dır ma ya, in sa -

nın mad di ve ma ne vi var lı ğı nın ge liş me si için ge rek li

şart la rı ha zır la ma ya ça lış mak tır.

Ana ya sa mız'ın 60. ve 61. mad de le rin de ise, sos yal

dev let ya pı sı nın ba zı özel lik le ri şöy le hük me bağ lan -

mış tır: 

Mad de 60. Her kes, sos yal gü ven lik hak kı na sa hip tir.
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Dev let, bu gü ven li ği sağ la ya cak ge rek li ted bir le ri alır ve

teş ki la tı ku rar. 

Mad de 61. Dev let, harp ve va zi fe şe hit le ri nin dul ve ye -

tim le riy le, ma lul ve ga zi le ri ko rur ve top lum da ken di le -

ri ne ya ra şır bir ha yat se vi ye si sağ lar. Dev let, sa kat la rın

ko run ma la rı nı ve top lum ha ya tı na in ti bak la rı nı sağ la yı -

cı ted bir le ri alır. Yaş lı lar, Dev let çe ko ru nur. Yaş lı la ra

Dev let yar dı mı ve sağ la na cak di ğer hak lar ve ko lay lık -

lar ka nun la dü zen le nir. Dev let, ko run ma ya muh taç ço -

cuk la rın top lu ma ka zan dı rıl ma sı için her tür lü ted bi ri

alır. Bu amaç lar la ge rek li teş ki lat ve te sis le ri ku rar ve ya

kur du rur.

Gö rül dü ğü gi bi sos yal dev le tin var lı ğı, bir top lum -

da ger çek re fah ve hu -

zu run sağ lan ma sı nın te -

mel şart la rın dan bi ri ni

oluş tur mak ta dır. Eğer

Dev le ti miz güç lü ol -

maz sa ve do la yı sıy la

sos yal dev let iş le vi ni ge -

re ği gi bi ye ri ne ge ti re -

mez se, o za man top -

lum da ki yar dı ma muh -

taç kim se le ri, dul la rı,

ye tim le ri, yaş lı la rı, kim -

se siz le ri ko ru ya cak ku -
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Dev le ti miz, sa hip ol du -

ğu sos yal dev let ni te li ği -

ni ha ya ta ge çir mek için

bü yük bir ça ba sar fet -

mek te dir. Ço cuk Esir ge -

me Ku ru mu'ndan Kı zı -

lay'a, Da rü la ce ze ve

ben ze ri ku rum lar dan

şe hit ai le le ri ne yö ne lik

yar dım la ra ka dar, pek

çok alan da et kin ça lış -

ma lar yü rü tül mek te dir. 



rum lar da ça lış ma ya cak tır. Top lum da ki ha yır se ver in -

san la rın ken di gi ri şim le ri ile bu gi bi yar dı ma muh taç

kim se le re za man za man el uzat tık la rı doğ ru dur, an -

cak bu gi bi si vil gi ri şim ler hiç bir za man için ye ter li ve

ka lı cı ol maz lar. 

Dev le ti miz, sa hip ol du ğu sos yal dev let ni te li ği ni

ha ya ta ge çir mek için bü yük bir ça ba sar fet mek te dir.

Ço cuk Esir ge me Ku ru mu'ndan Kı zı lay'a, Da rü la ce ze

ve ben ze ri ku rum lar dan şe hit ai le le ri ne yö ne lik yar -

dım la ra ka dar, pek çok alan da et kin ça lış ma lar

yü rü tül mek te dir. 
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Tüm bun lar, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti'nin ni te -

lik le ri nin fa zi let le ri ni gös ter mek te ve bu ni te lik le rin

ko run ma sı nın Türk Mil le ti için ne den li za ru ri ol du ğu -

nu or ta ya koy mak ta dır. Her Türk va tan da şı, ken di si -

nin ve sev dik le ri nin mut lu luk ve re fa hı için, dev le ti nin

ni te lik le ri ne sa hip çık ma lı ve bu ni te lik le rin et kin bir

bi çim de ha ya ta ge çi ril me si için dev le te yar dım cı ol -

ma ya ça lış ma lı dır. 

Ay rı ca be lirt mek ge re kir ki, dev let me ka niz ma la -

rın da ak sak lık lar olu şa bi lir ve üst te sö zü nü et ti ği miz

hiz met ler de pü rüz ler do ğa bi lir. An cak bu gi bi ak sak -

lık ve pü rüz le re kar şı yö nel ti len eleş ti ri ler, mut la ka

ya pı cı ol ma lı dır. Bir dev let ku ru mun da ki ak sa ma ya

da yan lış lar kar şı sın da tüm dev le ti suç la yı cı ve töh met

al tın da bı ra kı cı bir üs lup kul lan mak, son de re ce yan lış

olur ve hiç kim se ye fay da sağ la maz. Baş ta med ya ol -

mak üze re, tüm si vil ku ru luş la rın, yap tık la rı her tür lü

yo rum da dev le te yar dım cı ol ma la rı ve var olan

ak sak lık ve yan lış la rı ya pı cı bir bi çim de gi -

der mek yö nün de ha re ket et me le ri

ge rek mek te dir. 
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Me se le le rin Dev le te
Bağ lı lık la Çö zü mü

B u nok ta ya ka dar ele al dık la rı mız, biz le re iki

önem li so nuç gös ter di:mmmmmmmmmmmı

1. Bir mil le tin var lı ğı ve be ka sı için, güç lü bir

dev le te sa hip ol ma sı zo run lu dur.

2. Tür ki ye Cum hu ri ye ti, Türk Mil le ti'nin ya ra rı nı

gö ze ten, mil le tin re fa hı nın, gü ven li ği nin ve ge le ce ği -

nin ye ga ne te mi na tı olan bir dev let tir.

Do la yı sıy la, ön ce den de be lirt ti ği miz gi bi, Tür ki ye

Cum hu ri ye ti Dev le ti' ni ko ru mak, dev le te sa hip çık -

mak her Türk va tan da şı nın ön ce lik li gö re vi dir. Hiç bir

Türk va tan da şı, dev let ku rum la rı na za rar ve re cek, bu

ku rum la rın iş le yi şi ni ak sa ta cak ya da dev le tin te mel

de ğer le ri ni yıp ra ta cak bir fa ali yet içi ne ke sin lik le gir -

me me li dir. Mil li gö re vi miz, her za man için dev le tin

ya nın da ol mak tır. Bu nun ak sin de fa ali yet gös te ren bir

in san, ken di otur du ğu bir apart ma nın te mel le ri ni bal -
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ta la yan bir ki şi gi bi, ken di var lı ğı na ve ge le ce ği ne za -

rar ver miş olur.

Ba zı kim se le rin bu ger çe ği kav ra ya ma ya rak dev le -

te kar şı ta vır al ma la rı nın ve "dev let aleyh ta rı" bir tu -

tum be nim se me le ri nin ne de ni ise, ço ğu za man dev let

ile hü kü met ara sın da ki far kı gö zar dı et me si dir.

Hü kü met le Dev le ti Ayır t Et mek

Dev le tin üç te mel gü cün den bi ri, yü rüt me dir. Yü -

rüt me gü cü, ya ni ka nun la rı uy gu la ma ve ül ke yi ida re

et me gö re vi, Ana ya sa mız'a gö re Ba kan lar Ku ru lu ya

da bir baş ka de yiş le hü kü met ta ra fın dan kul la nı lır.

Hü kü met ler, Cum hur baş ka nı ta ra fın dan TBMM üye -

le ri ara sın dan se çi len Baş ba kan ta ra fın dan ku ru lur.

Te ma yül ler  uya rın ca, ge nel lik le ge nel se çim de en

çok oyu alan si ya si par ti nin ge nel baş ka nı Baş ba kan

ola rak atan mak ta dır. Hü kü met üye le ri ise, ya ta ma -

men ay nı si ya si par ti nin mil let ve kil le rin den oluş mak -

ta, ya da bir ko alis yon hü kü me ti du ru mun da hü kü me -

te ka tı lan par ti ler ara sın da bö lü şül mek te dir. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta şu dur: Hü -

kü met ge çi ci dir. Se çim le iş ba şı na ge lir, ic ra at ya par.

Ül ke yi iyi de yö ne te bi lir, kö tü de. Eğer kö tü yö ne tir se,

bir son ra ki se çim le iş  ba şın dan uzak la şa cak tır. İk ti dar -

da kal dı ğı sü re ce hü kü met eleş ti ri le cek, ha ta la rı nın

üze ri ne gi di le cek tir. Bel ki ba kan la rın bir kıs mı gö rev -
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le ri ni ba şa rıy la yü rü tür ken, di ğer le ri ay nı so nu cu el de

ede me ye cek tir. Bu ne den le hü kü me tin için de za man

za man de ği şik lik ler ola cak, ba zı ba kan lar gö rev den

alı nır ken yer le ri ne ye ni si ya set çi ler ata na cak tır. 

Özet le, hü kü met dev let gi bi ka lı cı ve ka im bir ku -

rum de ğil dir. Si lah lı Kuv vet ler gi bi, ad li sis tem gi bi,

bü rok ra si gi bi, mut la ka ko run ma sı ve des tek len me si

ge re ken bir ya pı de ğil dir. Her kes dev le te sa hip çık -

mak la yü küm lü dür, ama hü kü met eleş ti ri le bi lir, de -

ğiş me si ta lep edi le bi lir. 

An cak ki mi za man bu ay rım gö zar dı edil mek te ve

hü kü met le re yö nel ti len eleş ti ri ler, doğ ru dan dev le te

yö ne lik suç la ma lar ha li ne ge ti ril mek te dir. Ço ğu kim -

se nin "dev let aleyh ta rı" bir psi ko lo ji ye gir me si ne, bu

tür de gös te ri le re ka tıl ma sı na ne den olan et ken, as lın -

da hü kü met uy gu la ma la rı na duy du ğu tep ki yi, doğ ru -

dan dev let ku ru mu na yö nelt me si dir. 

Bu yan lış man tı ğın ör nek le ri, dev le tin bir baş ka ku -

ru mun da ya şa nan yan lış lık lar ya da yol suz luk lar üze -

ri ne de or ta ya çı ka bi lir. Ör ne ğin bü rok ra si nin be lir li

bir or ga nın da ya pı lan bir hak sız lık ya da yol suz luk,

ba zı in san lar da "dev le te tep ki" şek lin de yan kı uyan -

dır mak ta dır. Oy sa dev let ku rum la rı na yö ne le cek her

tür lü eleş ti ri nin ya pı cı ol ma sı ge re kir.

Her Türk va tan da şı şöy le dü şün me li dir: "Dev let bi -

zim dev le ti miz dir, bi zim var lı ğı mı zın ve ge le ce ği mi -

zin te mi na tı dır. Dev le tin ku rum la rın da ki her tür lü
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yan lış ve ak sak lık la rı el bir li ği ile dü zelt me miz, ta mir

et me miz ge re kir."

Fark lı Si ya sal Gö rüş le rin 

Dev le te Bağ lı lık ta Bir leş me si

De mok ra tik bir top lum da, ül ke me se le le ri nin çö -

zü mü için her ke sin ve her gru bun fark lı fi kir le ri ola bi -

lir. Ör ne ğin ki mi si ser best pi ya sa eko no mi si ni sa vu -

nur, bir baş ka sı kar ma eko no mi nin ya rar lı ola ca ğı nı

dü şü nür.  Ben zer şe kil de, dış po li ti ka dan ül ke nin ba -

yın dır lık me se le le ri ne ka dar her ko nu da fark lı gö rüş -

ler ola bi lir. Dün ya gö rü şü yö nün den de top lu mun bir

kıs mı da ha mu ha fa za kar, bir kıs mı da ha li be ral ola -

cak tır. Ama önem li olan tüm bu fark lı si ya si ve kül tü -

rel akım la rın, dev le te bağ lı lık ko nu sun da or tak bir ta -

vır gös ter me le ri dir. 

Çün kü tüm bu grup lar, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin

un sur la rı dır ve an cak Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti

güç lü ol du ğu sü re ce, ba ğım sız bir mil let ola rak ya şa -

ma imkanına sa hip tir ler. Ken di ara la rın da si ya si mü -

ca de le ler yü rü te bi lir, fark lı par ti ler ku ra bi lir ler. Ama

hep si dev le te sa da kat, dev le tin ve dev le tin ku rum la rı -

nın ko run ma sı ko nu sun da ay nı du yar lı lık ta ol ma lı dır.

Eğer bir si ya si grup bu te mel il ke yi terk eder ve

dev le te kar şı ta vır al ma ya baş lar sa, iş te bu na izin ve ri -

le mez. Ni te kim Tür ki ye'nin ta ri hin de böy le de ne me -

ler ol muş tur. Bir kı sım grup lar, Sov yet ler Bir li ği'nin ya
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da Ko mü nist Çin'in gü dü mü ne gi re rek Tür ki ye Cum -

hu ri ye ti Dev le ti'ne kar şı mü ca de le et me ye yel ten miş -

ler dir. "Be şin ci kol" ola rak fa ali yet gös ter miş, Kı zıl Or -

du'nun Af ga nis tan iş ga li ni al kış la yan Bab rak Kar mal

hü kü me ti ne özen miş ler dir. An cak ta rih, bu gi bi ha re -

ket le rin her za man için hüs ran la so na er di ği ni gös ter -

mek te dir. 

Bu gi bi "be şin ci kol" ha re ket le ri, özel za man la ra ait

ve na dir gö rü len ha re ket ler dir. Do la yı sıy la asıl önem li

olan teh li ke, ba zı si ya si ha re ket le rin, dev le tin ba zı ku -

rum la rı nı eleş tir mek le baş la yan bir sü reç so nun da

"dev let aleyh ta rı" bir si ya si çiz gi be nim se me le ri dir.

Bu nun son de re ce yan lış ola ca ğı açık tır. Tür ki ye top -

rak la rı üze rin de ge li şen her tür lü si ya si ha re ket, mut -

la ka dev le ti ne bağ lı lı ğı te mel bir pren sip ola rak be -

nim se me li ve bu pren si be gö re fa ali yet gös ter me li dir. 

So run la rın Dev let le Uz la şa rak Çö zü mü

Dev le tin top lu mun ge nel ya ra rı için iz le di ği po li ti -

ka lar, ki mi za man top lum da ki ba zı grup la rı ra hat sız

ede bi lir. Bun lar, ken di le ri nin dev le tin po li ti ka la rı ne -

de niy le mağ dur edil di ği ni dü şü ne bi lir ler. Ama bu gi bi

du rum lar da çö züm, dev let le ça tış mak, so kak la ra dö -

kü le rek dev le ti pro tes to et me ye kalk mak, hat ta dev le -

tin gü ven lik güç le ri ne kar şı ey le me gi riş mek de ğil dir.

Çö züm, so run la rın ve ta lep le rin dev le te bil di ril me si

ve dev let le bir lik te çö züm yol la rı aran ma sı dır. 
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Ni te kim dev le tin bu gi bi ta lep ve so run la rı çö zü me

ka vuş tu ra cak me ka niz ma la rı var dır. Dev le ti miz, baş ta

ko mü nist re jim ler ol mak üze re bir ta kım bas kı cı dev -

let ler de ol du ğu gi bi, top lu mun ta lep le ri ni din le me yen

bir ku rum de ğil dir. Ak si ne, dev let; ada let sis te miy le,

par la men to suy la, bü rok ra tik sis te miy le top lu mun ta -

lep le ri ni kar şı la ma ya yö ne lik bir ya pı da dır. İs te yen

her kes tek bir di lek çey le dev le tin ku rum la rı na baş vu -

ra bi lir ve yar dım is te ye bi lir. İs te yen her si vil ku ru luş,

mec lis te ki par la men ter ler ara cı lı ğıy la, ta lep le ri ni

TBMM gün de mi ne ta şı ya bi lir. Hat ta is te yen her kes,

dev let ten izin al mak kay dıy la, yü rü yüş, gös te ri gi bi

de mok ra tik tep ki le ri ni ifa de ede bi lir. 

Kal dı ki, Türk-Os man lı kül tü rün de, dev let, va tan -

daş la rı nın ta lep le ri ni

her za man için önem -

se miş tir. Os man lı dö -

ne min de pa di şah lar

"ayak di va nı" de nen ka -

bul gün le rin de, sa de

va tan daş la rı ka bul et -

miş ler ve dert le ri ni din -

le miş ler dir. Cum hu ri -

ye ti miz de ay nı gü zel

ge le ne ği de vam et tir -

mek te ve va tan daş la rı -

nın ta lep le ri ne ku lak

ver mek te dir.
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Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daş la rı da bu hu sus la rı

gö zö nün de bu lun dur ma lı ve her tür lü so run ve şi ka -

yet le ri ni, dev let le ça tı şa rak de ğil, dev le tin res mi mer -

ci le ri ne mü ra ca at ede rek ve uz laş ma yo luy la çöz me -

ye ça lış ma lı dır. Ak si bir ta vır, bu tav rı gös te ren kim se -

ye bir ya rar sağ la ma ya ca ğı gi bi, top lu mu mu za da sa -

de ce hu zur suz luk ve te dir gin lik ve rir.

Dev le te Kar şı İs yan kar Dav ra nan la rın So nu

Dev le te kar şı is yan kar dav ran ma nın yan lış bir yol

ol du ğu nu gör mek için, ta ri he bak mak ye ter li dir. Ta -

rih, bu yo lu se çen le rin hep si nin so nun da hüs ra na uğ -

ra dık la rı nı gös ter mek te dir. 

Tür ki ye'nin dev let ge le ne ği, Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu'na ka dar uza nır. Os man lı İm pa ra tor lu ğu, bi lin di ği

gi bi Ce bel-i Ta rık'tan Ye men'e ka dar uza nan dev bir

coğ raf ya yı yüz yıl lar bo yu ada let ve is tik rar için de yö -

ne ten güç lü bir dev let sis te mi kur muş tur. Bu sis te me

kar şı çe şit li ne den ler le is yan eden ler ise, her za man

için hüs ra na uğ ra mış lar dır. İm pa ra tor lu ğun çö küş dö -

ne mi sa yıl maz sa, 17. yüz yıl dan iti ba ren baş ta Ce la li

İs yan la rı ol mak üze re her tür lü iç ayak lan ma nın,

ayak la nan la ra sa de ce yı kım ge tir di ği gö rü le bi lir. Bu

is yan lar, ço ğu za man Ana do lu'da ki bir ta kım men fa at

çev re le ri ta ra fın dan kış kır tıl mış, an cak hiç bir za man

hiç bir ba şa rı el de ede me miş tir. 
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Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ta ri hin de de yi ne so nu

hüs ran la bi ten is yan lar var dır. 1920'li ve 30'lu yıl lar -

da, özel lik le Gü ney do ğu böl ge sin de bir çok is yan ha -

re ke ti ya şan mış, an cak hep si hüs ran la bit miş tir. Bu is -

yan la rı ger çek leş ti ren ler, do ğal ola rak dev le tin sert

ön lem ler al ma sı na ne den ol muş ve böy le ce hem ken -

di le ri ne hem de çev re le ri ne bü yük za rar lar ver miş ler -

dir. Ül ke miz 1960'lı yıl lar dan iti ba ren de Mark sist

ide olo ji ye ka pı lan ba zı sol ör güt le rin is yan gi ri şim le -

ri ne sah ne ol muş tur. "Dev rim" ha yal le ri ne ka pı lan ba -

zı genç ler, el le ri ne si lah alıp da ğa çık mış ve ken di le -

rin ce dev le tin dü ze ni ni de ğiş ti re bi le cek le ri ni san mış -

lar dır. Dev le ti miz el bet te bu gi bi anar şi gi ri şim le ri ne

ta viz ver me miş ve söz ko usu ey lem le ri ör güt le yen ler

ce za lan dı rıl mış lar dır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik hiçbir is-

yan ve terör hareketinin asla başarıya ulaşamayacağı-

nı ve Devletimiz'in bu gibi girişimleri her ne olursa

olsun bertaraf edeceğini gösteren en önemli örnek ise,

bölücü terör örgütü PKK'nın uğradığı hezimettir.

Bilindiği gibi PKK, 1984 yılından itibaren Türkiye'nin

Güneydoğusu'nda ayrı bir devlet kurma hayaline da-

yalı bir terör kampanyası başlatmıştır. Binlerce polis

ve askerimizi şehit etmiş, on binlerce vatandaşımızın

ölümüne neden olmuştur. PKK tüm bu terör eylemleri

için çok ciddi bir dış destek de görmüş, bazı ülkeler
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bu örgüte para, silah ve lojistik imkan sağlamıştır.

Ancak tüm bu çabalar yine de netice vermemiş, başta

Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, Devletimiz'in il-

gili kurumları teröre karşı dimdik ayakta durmuştur. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, teröre karşı en

etkili mücadele terörün fikri dayanağını, ideolojik ze-

minini ortadan kaldıracak ilmi olmalıdır. Yani, sözde

bilimsel bir zeminle ortaya çıkan ve felsefeyle güç bu-

lup gelişen terörün ideolojisine karşı bilimsel cevap

verilmelidir. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör,

komünist terördür. PKK, etnik kökenli bir hareket de-

ğildir; PKK bölgede dev bir komünist devlet kurma

idealinde olan Marksist Leninist Stalinist bir örgütlen-

medir. Bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin

şart olduğuna inanmaktadır. Ve ideolojisinin gereği

olarak, karakollara saldırmakta, sokakta yürüyen poli-

simizi sırtından vurmakta, öğretmenleri kaçırmakta, si-

villeri bombalamakta, askerlerimizi şehit etmektedir. 

Marksist Leninist ideolojinin temeli materyalizm-

dir, materyalizmin tek sözde bilimsel dayanağı, ana

hayat damarı ise Darwinizm'dir. Darwinizm, komü-

nizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ay-

rılmaz bir bütündür. Darwinizm'in olmadığı yerde

materyalizm olmaz, materyalizmin olmadığı yerde

komünizm olmaz, komünizmin olmadığı yerde terör

olmaz.
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Komünist terörü asıl ayakta tutan güç halk içinde

yaptığı materyalist, komünist propagandadır. PKK da

geceli gündüzlü, 24 saat bölgede komünist propagan-

da yapmaktadır. Kahvehaneleri, bakkalları, halkın

toplanma yerlerini adeta eğitim alanına çeviren terör

örgütü, kendince sözde bilimsel deliller sunarak ma-

teryalizmin geçerliliğini anlatmakta ve bu yolla kendi-

ne taraftar toplamaktadır. 

Bu yoğun propagadanya karşı yapılması gereken

tek şey ise anti propagandadır. Yani, Darwinizm'in ve

materyalizmin geçersizliğini bilimsel delillerle, ilmi,

akılcı ve net bir üslupla anlatmaktır. Yapılacak bu ilmi

çalışma, terör örgütünün beyninden vurulması de-

mektir. Beyni dağılmış bir bünyenin varlığını devam

ettiremeyeceği ise açıktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve

devleti hedef alan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz.

Bölücü ideolojiler tarafından beyni yıkanan ve devleti

yıkmak, parçalamak ya da ele geçirmek gibi ham ha-

yallere kapılanların, bu açık gerçek üzerinde düşün-

meleri ve içine girdikleri yolun çıkmaz bir yol olduğu-

nu görmeleri gereklidir. Aksi takdirde o çıkmaz yol,

Devletimiz'e hiçbir zarar veremeyecek, ancak kendi-

lerini helaka sürükleyecektir. 
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60

60'lı yıl larda
hem ül ke miz
hem de di ğer
ül ke ler  çe şit li
sol ey lem ler le
çal ka lan mış tır.
Bu da tüm dün -
ya yı et ki le yen
bir is ti krar sız lık
dö ne mi nin ya -
şan ma sı na se-
bep ol muş tur. 

Dev le tin güç lü
bir oto ri te ye 
sa hip ol ma dı ğı
ül ke ler de her 
tür lü te rör  ey-
lem le ri, kar ga şa
ve k aos ya şan -
ma sı ola ğan dır.



Şan lı Türk Or du su, her za -
man ül ke yi böl mek is te -

yen le re kar şı can si per a ne
ve bü yük bir fe da kar lık la
mü ca de le et miş tir ve et -

me ye de de vam ede cek tir.
Dev le ti mi z'in üni ter yap -

ısı na, bö lün mez bü tün lü -
ğü ne kal kan bü tün el -
ler, Türk Or du su ta ra -

fın dan in di ri le cek tir. 

PKK bölgede dev
bir komünist devlet
kurma idealinde
olan Marksist
Leninist Stalinist bir
örgütlenmedir.
Darwinizm'in ve ma-
teryalizmin geçer-
sizliğini bilimsel de-
lillerle, ilmi, akılcı ve
net bir üslupla an-
latmak, terör örgü-
tünün beyninden
vurulması demektir.    



Dev le te Bağ lı lık
ve Ah lak

B u nok ta ya ka dar dev le te bağ lı lı ğın öne mi ni

fark lı bo yut la rıy la ele al dık. Va tan daş la rı mı -

zın Dev le ti mi z'e da imi bir say gı için de ol -

ma la rı ge rek ti ği ni, an cak bu şe kil de ba rış, hu zur ve

re fah sağ la na bi le ce ği ni açık la dık. An cak tüm bu

man tık sal ge rek çe le rin öte sin de, dev le te bağ lı lı ğı

sağ la ya cak asıl et ken, top lum da gö rü len ah lak an la -

yı şı dır. 

Eğer bir top lum da; men fa at pe rest lik ya da yay gın

de yim le "kö şe dön me ci lik" yay gın la şır sa, is yan kar -

lık ve ça tış ma cı lık mak bul ola rak gö rü lür se, say gı

ve fe da kar lık gi bi kav ram lar terk edi lir se, bu du rum -

da o top lu mun bi rey le ri nin dev le te bağ lı ol ma la rı

da dü şü nü le mez. Çün kü dev le te bağ lı lı ğın te me lin -

de be lir li bir ter bi ye ve ah lak yat mak ta dır. Bu ter bi -

ye ve ah lak kay bo lur ve üst te be lirt ti ği miz kö tü ah -
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Mustafa Kemal Atatürk:

"Efendiler, Allah Bir'dir, büyüktür. Kur'an bir Kitab-ı

Ekmel'dir. Cenab-ı Peygamber Hatemül Enbiya'dır." 

"Din siz mil let le rin de va mı na im kan yok tur."



lak özel lik le ri bir top lum da yay gın ha le ge lir se, dev le -

te bağ lı lık kav ra mı da ken di li ğin den aşın ma ya baş lar.

Sö zü nü et ti ği miz ter bi ye nin ve ah la kın te me lin de

ise di ni inanç lar ya tar. Ni te kim Cum hu ri ye ti mi z'i ku -

ran Bü yük Ön der Ata türk, "Din siz mil let le rin de va mı -

na im kan yok tur" di ye rek bu ger çe ği açık ça ilan et -

miş tir.

Di nin İn san la ra Ka zan dır dı ğı "İta at" Özel li ği

Bi lin di ği gi bi bir top lum da hu zur ve sü ku net, o

top lum da ki in san la rın dev le te ve onun tüm bi rim le ri -

ne gös ter dik le ri ita at, say gı ve gü ven le sağ la na bi lir.

Ku ran'da ise "ita at" mak bul bir ah lak özel li ği ola rak

teş vik edil mek te dir. Al lah Müs lü man la ra pek çok aye -

tiy le ita ati em ret mek te dir. Do la yı sıy la Ku ran ah la kı na

gö re ya şa yan in san la rın oluş tur du ğu bir top lum ay nı

za man da, dev le te ita atin ve say gı nın en yük sek de re -

ce de ya şan dı ğı bir or tam olur.

Din, ay nı za man da in san la rı her tür lü anar şi ve te -

rör ey le min den de uzak tu tar. Çün kü Al lah Ku ran'da

in san la rı "boz gun cu luk tan" da me net miş tir. Bu ko -

nuy la il gi li pek çok ayet var dır:

… Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi yin, için ve yer yü zün de

boz gun cu luk ya pa rak ka rı şık lık çı kar ma yın.  (Ba ka ra

Su re si, 60)
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O, iş ba şı na geç ti mi yer yü zün de boz gun cu luk çı kar -

ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har car. Al lah

ise, boz gun cu lu ğu sev mez. (Ba ka ra Su re si, 205)

Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz -

gun cu luk (fe sat) çı kar ma yın... (Araf Su re si, 56)

… Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı olan

mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve

dü ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz -

gun cu luk (fe sat) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı -

dır, eğer ina nı yor sa nız. (Araf Su re si, 85)

Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan

da ken di pa yı nı (na si bi ni unut ma. Al lah'ın sa na ih san

et ti ği gi bi, sen de ih san da bu lun ve yer yü zün de boz -

gun cu luk ara ma. Çün kü Al lah, boz gun cu luk ya pan la rı

sev mez. (Ka sas Su re si, 77)

Din ah la kı nı ge re ği gi bi kav ra yan ve ya şa yan bir

in san, Al lah'ın yu ka rı da ki ayet le rin de ki em ri ge re ği

yer yü zün de ka rı şık lık çı kar mak tan, sı kın tı lı, kar ma şa

do lu or tam lar ya rat mak tan şid det le ka çı nır. Ku ran ah -

la kı na uy gun hu zur ve sü ku net do lu, iti dal li, anlayışlı,

her za man so run la rı çöz me ara yı şı için de olan, olay -

la rı tır man dır ma yan, ak si ne her za man uz laş tı rı cı olan

bir tu tum ser gi ler. 

Gü nü müz de di nin ba zı ke sim ler ce yan lış bir bi -

çim de an la şıl dı ğı ve uy gu lan dı ğı doğ ru dur. Oy sa yu -

ka rı da ki Ku ran ayet le rin de an la tı lan ger çek din dar
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mo de li top lum da yay gın la şır sa, top lum sal ha yat da

son de re ce ba rış ve esen lik do lu olur. İn san lar dev le te

duy duk la rı gü ven ve say gı yı, onun bi rim le ri ne ita at

ede rek gös te rir ler. Po li se ve di ğer gü ven lik güç le ri ne

kız gın, ters dav ra nan, zor luk çı ka ran in san lar ol maz.

Ak si ne İs lam ah la kı nı ya şa yan in san lar son de re ce

yar dım se ver ve fedakar tu tum la rıy la, gü ven lik güç le ri -

nin ya nın da yer alır, on la rın iş le ri ni ko lay laş tı ra cak

şe kil de ha re ket eder ler. Bu ah lak ta ki in san la rın var lı ğı

sa ye sin de top lum dan anar şi, te rör, kar ga şa ve düş -

man lık gi de ri lir. İn san lar ara sın da kav ga lar, ba ğır tı lar,

tar tış ma lar ta ma men kal kar. İn san lar so kak la ra ra hat -

ça çı ka bi lir, ge ce-gün düz gü ven için de her  yer de do -

la şa bi lir. 

Din Ah la kı Top lum sal Ya şan tı yı 

Na sıl De ğiş ti rir?

Di nin var lı ğı, Al lah sev gi si ni be ra be rin de ge ti re ce -

ği için bu, tüm in san lar da çok olum lu ve gü zel bir et ki

ya par. Her kes Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için gü zel

ah lak gös te rir, bir bi ri ni Al lah rı za sı için se ver, sa yar.

Top lu mun ge ne li ne şef kat, mer ha met, sevecenlik ha -

kim olur. İn san lar Al lah'ın em ri doğ rul tu sun da ha yır -

lar da ya rı şır lar. 

Di ğer yan dan Al lah kor ku su sa ye sin de her kes ah -

lak sız lık lar dan ve kö tü lük ler den ka çı nır. Asır lar dır en -
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gel le ne me yen, önü alı na ma yan her tür lü olum suz luk

bir an da bi ter. Di nin sı cak lı ğı ve ba rış çı ru hu her ye re

ha kim olur. El bet te bu ra da kas te di len Ku ran'da bil di -

ri len ve Peygamberimiz (sav)'in öğrettiği ger çek din dir

ve bu di nin sa mi mi ola rak ya şan ma sı dır. 

Bir top lu mun var lı ğın da ai le nin ro lü çok bü yük tür.

Di nin tam an la mıy la ya şan dı ğı bir or tam da da ha ön -

ce ki ko nu lar da be lir til di ği gi bi ai le iliş ki le ri çok gü zel -

le şir, ha ki ki sev gi ve say gı ya şa nır. Ai le ol maz sa dev -

le tin de mil le tin de an la mı kal maz. Bun lar bir bir le riy -

le çok bağ lan tı lı kav ram lar dır. Ai le yı kı lın ca mil let

kav ra mı da yok olur, dev let de za rar gö rür. Bu du rum

do mi no taş la rı ör ne ğin de ol du ğu gi bi böy le de vam

eder. 

Ni te kim di nin ya şan ma dı ğı top lum lar da in san la rın

is yan cı ki şi lik le re bü rün dük le ri, anar şist ey lem ler de

bu lun duk la rı, dev le te kar şı cep he al dık la rı bi li nen bir

ger çek tir. Özel lik le de mil li ve ma ne vi de ğer le rin ko -

run ma sı ge rek ti ği du rum lar da, Al lah kor ku su ol ma yan

in san la rın umur suz dav ra na cak la rı ke sin dir. Mil li ve

ma ne vi çı kar lar la ken di çı kar la rı ara sın da bir kı yas

yap ma la rı ge rek ti ğin de din ahlakından uzak in san la -

rın ko lay lık la ne fis le ri ni ter cih ede cek le ri açık tır. Bu,

ge rek ti ğin de va ta na ve mil le te hiz met et mek ten, onun

uğ run da mü ca de le et mek ten ka çın ma ya, hat ta bö lü cü
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fa ali yet ler de bu lun ma ya ka dar ge niş bir yel pa ze de dü -

şü nü le bi lir. 

Oy sa di n ahlakını ya şa yan in san lar için dev let ve

mil let kav ram la rı çok bü yük de ğe re sa hip tir. Ge rek ti -

ğin de dev le ti için ki şi ca nı nı teh li ke ye atar, dev le ti nin,

mil le ti nin çı kar la rı nı şah si men fa at le rin den üs tün gö -

rür. Mil li ve ma ne vi de ğer le ri ni can la baş la ko rur. 

Din ah la kı nın ya şan dı ğı bir or tam da öğ ren ci ler de

dev le te, mil le te kar şı say gı ve sev gi do lu olur lar. De ğil

bu mu kad des ku rum la ra kar şı mü ca de le ver mek, tam

ter si ne des tek olup, yar dım eder ler. Günümüzde bazı-

larının yaptığı gibi askere, po li se sal dır maz lar, tam ter -

si ne dev le ti ko ru yan, sa vu nan bu gö rev li le re kar şı son

de re ce hür met kar ve yar dım cı olur lar. Top lum ge ne lin -

de dev le te, or du ya ve po li se kar şı tam bir

gü ven ve sa hip çık ma duy gu su ge li şir.

Öğ ren ci olay la rı, kar deş kav ga la rı,

sağ sol ça tış ma la rı gi bi prob -

lem ler or ta dan kal kar.

Çün kü kim se nin an la -

şa ma dı ğı, çe kiş ti ği,

sa vaş tı ğı bir hu sus
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kal maz. Her kes Al lah'ın ki ta bı na iman eder, on da bil -

di ri len gü zel ah lak an la yı şı nı be nim ser, so nuç ta da

kim se bir bi riy le ters düş mez. So run la rın çö zü mün de

her kes ken di si ni kar şı sın da ki nin ye ri ne ko yar, mer ha -

met eder, sevecenlikle yak la şır. Böy le ce her prob lem

kı sa sü re de gü zel lik le hal lo lur.

Dev let böy le bir or tam da çok ra hat yö ne ti lir. Ül ke

çok da ha gü ven li ve mü ref feh bir ha le ge lir. İda re ci ler

de in san la ra kar şı çok adil, mer ha met li olur lar, her

tür lü ada let siz lik or ta dan kal kar. Do la yı sıy la ken di le ri

de çok say gı gö rür ler. Böy le dev let ler de çok güç lü ve

sar sıl maz bir te me le sa hip olur lar.

Din ah la kı ya şan ma dı ğın da ise ba ba oğu la, oğul

ba ba ya düş man olur, kar deş kar de şe dü şer, iş çi pat ro -

na, iş ve ren iş çi ye düş man olur. Anar şi yü zün den fab -

ri ka lar, iş yer le ri ça lış maz, ha sar gö rür. Sos yal anar şi

olur, fa kir ke sim ler zen gin le re sal dı rır, zen gin ler fa kir -

le ri el le rin den gel di ğin ce sö mür me ye ça lı şır. Çe şit li

mes lek grup la rı di ğer le ri ne sal dı rır. Top lum sal kar ga -

şa lar dan, an laş maz lık lar dan, anar şi den ge çil mez. 

Tüm bun la rın ne de ni in san la rın Al lah kor ku la rı nın

ol ma ma sı dır. Al lah kor ku su ol ma yan in san lar ra hat ça

hak sız lık, ada let siz lik ya pa bil mek te, ci na yet iş le ye bil -
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mek te, ben ze ri gö rül me miş zu lüm ve gad dar lık la rı

yap mak tan çe kin me mek te dir ler. Üs te lik vic dan aza bı

da hi duy ma dan, yap tık la rı vah şet ten piş man ol ma dık -

la rı nı söy le ye bil mek te dir ler. Oy sa Al lah'a kar şı so -

rum lu luk his siy le do lu olan bir ki şi bu fi il le ri as la iş le -

ye mez. 

Din ah la kı ya şan dı ğın da bu say dı ğı mız olum suz -

luk la rın hiç bi ri kal maz. Her şey sü ku net le, gü zel lik le,

ada let le hal le di lir. Ad li olay lar ol maz, ka ra kol lar, ad -

li ye ler ne re dey se hiç iş yap maz ha le ge lir ler. 

So nuç

Tüm bun lar, di nin in san la ra ka zan dır dı ğı ah lak

özel lik le ri nin, dev le tin be ka sı ve top lu mun hu zu ru

açı sın dan son de re ce ge rek li ol du ğu nu gös ter mek te -

dir. Din siz bir in san mo de li nin oluş tu ra ca ğı top lum

ya pı sı, ben cil lik ve ça tış ma üze ri ne ku ru lu ola ca ğı

için, is ter is te mez dev le ti ayak ta tu tan de ğer le ri de

tah rip ede cek tir. Din siz lik is ya nı, ça tış ma yı, anar şi yi,

nef re ti, gü ven siz li ği ge ti rir ken; din, in san la ra ita ati,

ba rı şı, dü ze ni, sev gi yi ve gü ve ni ka zan dı rır. Al lah bir

aye tin de in san la ra "Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca

"ba rış ve gü ven li ğe" gi rin" bu yur mak ta dır. (Ba ka ra Su -

re si, 208) Bu ayet te da vet edil di ği şe kil de ba rış ve gü -

ven li ğe gi ren in san lar, dev le tin be ka sı nın da en bü yük

da ya na ğı ola cak lar dır.
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ADNAN OKTAR'IN AZERBAYCAN REYTING

GAZETESİ RÖPORTAJI 

(6 Kasım, 2008)
... İslam ülkelerinin birleşeceği Türk devletlerinin birleşece-

ği bir güç olacağı, Türkiye'nin büyük bir süper devlet olacağı ile

ilgili Atatürk'ün birçok sözü var. Rahmetli Atatürk bunları taa o

zamandan görmüş. Bu da Allah'ın bir harikası, yani Atatürk'ün

olağanüstü yönlerinden birisidir bu, hayret edilecek bir şeydir.

Yani gelecekle ilgili bütün tahminleri doğru çıkmıştır Atatürk'ün

maşaAllah. Bu konuda da gelecekle ilgili bir tahmini de doğru

çıkmıştır. Türk İslam Birliği inşaAllah kuruluyor.

... Türk İslam Birliğinin çok güzel olacağı, bereket bolluk ge-

tireceği çok açık, sevinç getireceği çok açık. Yani bunlar sudan

bahaneler, sudan izahlar bunlarla hiç muhatap olmamak lazım,

büyük ağabey Türkiye onları şefkatle kucaklayacak, muhabbet-

le kucaklayacak ve hizmete talip Türkiye, Türkiye'nin bundan

bir çıkarı yok. Yani baba ve oğulları bir araya gelseler, bir soh-

bet olsa, beraber yemek yeseler bunda şaşacak ne var? Bir baba

yani Türkiye Türk İslam âleminin babasıdır, lideridir. Hepsini,

bütün evlatlarını sofraya çağırıyor, beraber yemek yiyelim diyor

şenlik olsun, bayram olsun, neşeli bir ortam olsun diyor.



Ek Bölüm:
Evrim Yanılgısı

D arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış ger-

çeğini reddetmek amacıyla ortaya atılmış,

ancak başarılı olamamış bilim dışı bir saf-

satadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız mad-

delerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori,

evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğu-

nun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiç-

bir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyonu

aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu ger-

çeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim

teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen

propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılması-

na, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında

söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalı-

dır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı ol-

duğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-
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den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların

tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu ger-

çek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji

gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kö-

kenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini

diğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detayla-

rıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak ko-

nuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özet-

lemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pa-

gan bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19.

yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gün-

demine sokan en

önemli gelişme,

Charles Darwin'in

1859 yılında yayınla-

nan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin

bu kitapta dünya üze-

rindeki farklı canlı tür-

lerini Allah'ın ayrı ayrı

yarattığı gerçeğine

kendince karşı çıkı-
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yordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak

bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük deği-

şimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya

da yan mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce

bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki

"Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti -

ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri -

yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi -

lim ta ra fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te -

ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık

sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la -

rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer

da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel

baş lık ta in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya

çık tı ğı nı as la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la -

rı"nın, ger çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu -

nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin

tam ak si ne bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in -

ce le ye ce ğiz.
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Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık

3.8 milyar yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen

ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia

etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlar-

ca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçek-

ten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izle-

rinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıkla-

yamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce,

iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde

durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya

çıkmıştır?
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Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo -
bit ler, sün ger ler, so lu can lar, de ni za na la rı, de niz yıl dız la rı, yü zü -
cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı gi bi komp leks omur ga sız tür le -
ri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin den çok fark lı olan bu tür le rin
hep si nin bir an da or ta ya çık ma la rı dır. Bu yüz den je olo jik li te ra -
tür de bu mu ci ze vi olay, "Kamb ri yen Pat la ma sı" ola rak anı lır.



Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa

kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meyda-

na geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız mad-

de tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkar-

mış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç

söz et me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim

an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la -

rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta -

ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, 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 -
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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." 1

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 -
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nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur -

mak ta dır."2

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.3

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.4

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?5
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli

büyük bir açmaza girmelerinin başlıca nedeni,

Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapıların bi-

le olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip ol-

masıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün

teknolojik ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki, bu-

gün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile can-

sız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta

hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar,

asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır.

Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile gerek yok-

tur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çık-

maza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri

olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen

meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluş-

ması için başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki

bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini tama-

men ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek

bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok et-

mek için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle

açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve en-

zimler de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın
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proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla

proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir.

DNA olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla

proteinlerin oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm or-

ganellerin önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin

oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin

tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

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 -
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Evrim teorisini geçersiz kılan gerçeklerden bir tanesi, canlılığın
inanılmaz derecedeki kompleks yapısıdır. Canlı hücrelerinin çe-
kirdeğinde yer alan DNA molekülü, bunun bir örneğidir. DNA,
dört ayrı molekülün farklı diziliminden oluşan bir tür bilgi ban-
kasıdır. Bu bilgi bankasında canlıyla ilgili bütün fiziksel özellik-
lerin şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı kağıda döküldüğünde, orta-
ya yaklaşık 900 ciltlik bir ansiklopedi çıkacağı hesaplanmakta-
dır. Elbette böylesine olağanüstü bir bilgi, tesadüf kavramını
kesin biçimde geçersiz kılmaktadır.



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.

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.6

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde ken-

di kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda ha-

yatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en te-

mel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

81



Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük

nok ta, te ori nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür -

dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü -

ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do -

ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka -

niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça

an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo -

luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki

ya şam mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç -

lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör -

ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge -

yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta

ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey -

ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik -

le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne -

ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir

ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger -

çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da

"Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si -

yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.7

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,
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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. 

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.8

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
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ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz oldu-

ğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulu-

nan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak,

göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama

teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her za-

man için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir

düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhan-

gi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerikalı gene-

tikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

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.9

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 -
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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

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanma-

mış olduğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.
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YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Fosil ler, ev ri min hiç bir za man
ya şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo -
sil ka yıt la rı nın or ta ya koy du -
ğu gi bi, can lı lar sa hip ol duk -
la rı tüm özel lik ler le bir an da
var ol muş lar ve soy la rı de -
vam et ti ği müd det çe en kü -
çük bir de ği şik lik ge çir me -
miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık,
bö cek ler hep bö cek, sü rün -
gen ler hep sü rün gen ola rak
var ol muş tur. Tür le rin aşa ma
aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi -
lim sel hiç bir ge çer li li ği yok -
tur. Tüm can lı la rı ya ratan
Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl
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Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl



Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün can-

lılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir

canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün

türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci

içinde sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olma-

ları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına

rağmen, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri ka-

zanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış

olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir

yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-

kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş süre-

cinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına

inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını

verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa

bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta

milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalın-

tılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir.

Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

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.10
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Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların

fosillerinin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı.

Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu gö-

rüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle

türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyo-

ruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de,

tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara ge-

çiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak

kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla

dolu değil?11

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın

dört bir ya nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı

hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı -

lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul -

gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın

yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W.

Ager, bir ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti -

raf eder:
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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.12

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da

hiç bir ge çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani -

den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri -

nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık -

la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı

tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma -

dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın

90

HAYALİ

Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de çı kan ha ber ler de yukarıdaki-
ne ben zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim le ri sık lık la kul la nı lır.
Bu ha ya li re sim le re da ya na rak oluş tu ru lan ha ber ler de ki tek
kay nak, ya zan ki şi le rin ha yal gü cü dür. An cak ev rim bi lim kar şı -
sın da o ka dar çok ye nil gi al mış tır ki ar tık bi lim sel der gi ler de ev -
rim le il gi li ha ber le re da ha az rast la nır ol muş tur.



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.13

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 getir-

dikleri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki

Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu birtakım

yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört te-

mel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis
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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 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.14

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.15

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho -

mo erec tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken,

bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz -

le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul -

gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo
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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.16

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

(in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır.17

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, 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.18

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.
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Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış -

tır. Bi lim sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim

dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa -

ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en

"bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı

kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji

bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en

ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc -

ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si

al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır!

Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

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.19

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
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et mek te dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız

ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş -

tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di -

ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di

dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot,

po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir

yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se

ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu -

da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa -

vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di -

ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı -

ğın ya pı sın da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen,

de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol mik tar da

koy sun lar. Hat ta nor 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

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 -
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi?
El bet te ki ha yır. Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım.
Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün
atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te -
dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü
kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve
is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se
bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



lik le bir can lı çı kar ta 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.

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 -
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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 -

nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki

duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 
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Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin,

ışık gi bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı -

şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men

ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır.

Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri -

ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü

du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin

için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li -

ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji

na sıl kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca

yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set -

le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis -

tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek -

no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se

ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li -

te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi

şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se -

si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya

az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni

aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la -

ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin

ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir

in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi

cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net

bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı

gün den bu ya na böy le dir. 
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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.

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?
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Gözü ve kulağı, ka-
mera ve ses kayıt
cihazları ile kıyasla-
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ürünlerinden çok
daha kompleks,
çok daha başarılı,
çok  daha kusursuz
yapılara sahip ol-
duklarını görürüz.



İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge -

len uya rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo -

lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü -

nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur -

su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe

hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik

sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan

kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma -

dan tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu

şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba -

ka sı ve 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
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gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki

id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz -

ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı

gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin

bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı

ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren

mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den

çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de -

min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin

eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le

ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler

için, ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik

bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye

kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge -

ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için

be nim se mek te dir ler. 

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
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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.20

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağ-

lılık uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifa-

deleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık ol-

madığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz

maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafala-

rın, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, ba-

linaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkile-

şimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız

maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte

ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığı-

nı kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü ce-

haletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile

bakmayan insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm

canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir

Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlı-

ları yaratıp şekillendiren Allah'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,
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O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir
biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil

ve suret' verendir. En güzel isimler
O'nundur. Göklerde ve yerde olanların

tümü O'nu tesbih etmektedir.
O, Aziz, Hakimdir.
(Haşr Suresi, 24)



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. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine ina-

nanlar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekü-

lü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımın-

dan zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan

profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein,

Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra,

Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağı-

na inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya ina-

nanlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli

insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tari-

hinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullan-

mak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insan-

ların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla

düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne

sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yok-

tur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkı-

nın Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavmi-

nin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kav-

minin içinden bazı insanların altından yaptıkları bu-
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zağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz

bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da

işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anla-

yışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz

duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir.

Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

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 azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re -

si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le -

ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la

işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı -

lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'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 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 -
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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 (as) ve Fi ra vun ara sın -

da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa

(as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu -

sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top -

lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as),

bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın

ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la -

tıl dı ğı ayet şöy le dir:
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(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)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları

"aldatmacalar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dı-

şında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak,

onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya

koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği

gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

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)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları

büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir

sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu in-
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sanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyü-

nün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saç-

ma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını

adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse ger-

çekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozul-

duğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yak-

laşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir fel-

sefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte

düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

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 es-

pri 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.21

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. Ar tık 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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