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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA
Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul lanan ya zar Ad nan Ok tar, 1956

yı lın da Anka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni Anka 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 kültesi'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bölümü'nde öğ -

re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko -

nular da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim cile -

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 bulunmaktadır.

Ha run Yah ya'nın eser leri yak laşık 30.000 res min yer al dı ğı toplam

45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çevrilmiştir.

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

pey gam be rin ha tı ra ları na hür meten, isim le ri ni yad et mek için Ha run

ve Yah ya isim le rin den oluş tu rulmuştur. Yazar ta ra fın dan ki tapların

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

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

rim'in Allah'ın son kitabı ve son sö zü, Pey gam berimiz (sav)'in de

hatem-ül enbi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın ladı ğı

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

reh ber edin miştir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le rinin 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 tura cak "son söz"ü söy le me yi he def le -

mek tedir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hibi olan Re su-

lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye tinin bir du ası

ola rak kul lanıl mış tır. 

Yaza rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku -

ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tırmak, böy le lik -

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

ret gi bi temel ima ni ko nular üze rinde

düşün me ye sevk etmek ve in kar cı

sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve

sap kın uy gula ma la rı nı göz ler

önü ne sermektir.

Ni tekim Ha run Yah -



ya'nın eser le ri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endo nezya'ya, Po lon ya'dan Bos na Hersek'e,

İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtal ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dün yanın

da ha pek çok ül ke sin de beğe niy le okunmaktadır. İn gi liz ce, Fran sızca, Al man ca, İtal yanca, İs panyol ca,

Por te kiz ce, Ur duca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nakça, Uy gur ca, En donez yaca, Ma lay ca, Bengoli,

Sırpça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zanya'da kul la nı lıyor), Ha usa (Af rika'da yay gın ola rak kul la -

nı lıyor), Dhi vel hi (Mauritus'ta kul la nı lı yor), Da nimar ka ca ve İsveç 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 ğunun da ima nın da de rin leş mesi ne vesi le ol mak tadır. Ki tap la rı okuyan, ince leyen her ki şi, bu

eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şılır ve sa mi mi üslu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var -

mak ta dır. Bu eser ler sürat 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 tadır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şünen in san la rın, ar tık ma teryalist

fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi rini 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 nacak lar dır, çün kü fik ri da -

yanak la rı çü rütül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akımlar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren

mağ lup ol muşlardır.

Kuş kusuz bu özel likler, Kuran'ın hik met ve an la tım çar pı cılı ğın dan kay nak lan mak tadır. Ya za rın

ken di si bu eserlerden dola yı bir övün me için de değil dir, yal nız ca Allah'ın hi da ye ti ne ve si le olma 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 kazanç he def -

lenmemektedir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san ların 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 çıkmaktadır.

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 caktır. İma nı kur tar ma ama-

cın dan zi ya de, ya za rının ede bi gücü nü vur gu lama ya yö ne lik eser ler de bu et kinin el de edi leme ye ce ği

açıktır. Bu ko nu da kuş ku su olanlar 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 teki et ki, ba şa rı ve sa mimi yetin açık ça gö rül dü-

ğü nü oku yucu ların ge nel ka naatin den an la ya bilir ler. 

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

mel se be bi din siz liğin 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 ların kav ra yıp ya şaya bi le cek -

le ri şe kil de anla tıl ma sıdır. 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 tiği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı nabi 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 Kuran'da tarif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ruluk ve ada le te, gü zellik ve mut lu lu ğa

ta şıma ya bir ve si le olacaktır.
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Samimi Bir Dindar Atatürk



Y
arım yüz yı lı aş kın bir sü re dir ba zı ide -

olo jik çev re ler ta ra fın dan Türk hal kı na

son de re ce çar pık bir man tık aşı lan ma -

ya ça lı şıl dı. Bu na gö re, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ku ru cu su

Ata türk, di ne kar şı, ma ter yalist dü şün ce yi sa vu nan bir ki şiy -

di. Da ha sı, din dar ol mak la Ata türk çü ol mak ade ta zıt kav -

ram lar dı. 

An cak bu çar pık tel kin gü nü müz de et ki sini kay bet -

miş tir. Ar tık her kes bil mek te dir ki bu, ken di le ri din kar şı tı

olup, bu nu hak sız ye re Ata türk'e ma le de rek, çar pık fi kir ve

dü şün cele ri ni meş ru laş tır maya ça lı şan ki şi ve çev re le rin

baş vur du ğu kla sik bir yön tem dir. Oy sa, Ata türk'ün ha ya tı ve

dü şün ce leri araş tı rı lıp in ce len di ğin de, ma ter ya list ke sim le -

rin öne sür dük leri bu tür id di ala rın bü tü nüy le ger çek dı şı ol -

du ğu or ta ya çı kar. 
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Ge rek Ata türk'ü ya kın dan ta nı yan ki şi le rin ak tar dık la rı

bil gi ler, ge rek se Ata türk'ün ha ya tı nı an la tan gü ve ni lir kay nak -

lar in ce len di ğin de, Ata türk'ün ma ter ya list, din kar şı tı ol mak bir

ya na, ak si ne sar sıl maz bir Al lah inan cına sa hip, Ku ran-ı Ke -

rim'i ken di si ne reh ber edin miş sa mi mi bir Müs lü man ol du ğu

gö rü le cek tir.

Ata türk'ün sağ lam bir İs lam inan cı na sa hip ol du ğu, çe şit -

li ve si le ler le yap tı ğı ko nuş ma lar da da açık ça ken di ni gös ter -



mek te dir. Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su Ulu Ön de rimiz'in yap tı -

ğı uy gu lama la rı in ce le di ği miz de de, bun la rın di ni mi zin özü ne

ve Ku ran-ı Ke rim'de ta rif edi len le re uy gun ol duk ları nı gö rü rüz.

Pek çok ke re ler ha ya tı nı teh li ke le re ata rak sür dür dü ğü

mü ca de le si so nu cun da mil yon lar ca Müs lü ma nı düş ma nın zu -

lüm ve esa re tin den kur tar ma sı, Kuran-ı Kerim’in tefsirini yap-

tırması, en muteber hadis kitaplarından Sahih-i Buhari’yi tercü-

me ettirmesi, yanında sürekli Kuran-ı Kerim taşıması, ca mi le -

rin ki li se ye dö nüş tü rül me gi ri şim le ri ne en gel ol ma sı, düş man

or du la rı na kar şı Müs lü man la rın tek cep he si ni kur ma sı, on la ra

sa hip çık ma sı, Ata türk'ün di ni ne, mil le ti ne ve ta ri hi ne gö nül den

bağ lı bir in san ol duğu nun en açık gös ter ge le rin den dir.

Ata türk'ü din den uzak ve ma ter ya list bir ki şi ola rak gös -

ter mek is te yen ler şu nu iyi bil me li dir ler ki, Ata türk ha ya tı bo -

yun ca, te me lini ma ter ya lizm den alan ko mü niz me kar şı bü yük

bir mü ca de le ver miş tir. Bu ko nuy la il gili ola rak da, 'Şu ra sı unu -

tul ma ma lı dır ki; Türk ale mi nin en bü yük düş ma nı ko mü nist lik -

tir. Her gö rül düğü yer de ezil me li dir.'1 ta li ma tı nı ver miş tir. Ay -

rı ca Ata türk, Türk Ulu su' nun güç lü mil li ve di ni duy gu la rı nın,

kül tü rel ve sos yal ya pı sının, ko mü niz min ül ke miz de yer leş me -

si ne izin ver me yece ği ni bil dir miş tir.

Biz le re ya ni Türk Ulu su' na dü şen va zi fe ise Ata mızı,

onun il ke le ri ni, fi kir ve dü şün ce le ri ni en doğ ru bil gi ler le ta nı -

mak, hal kı mı za ta nıt mak ve ge le cek ne sil le re ak tar mak tır.
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A
ta türk'e gö re, Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu'nun çö kü şü nü ha zır la yan önem li

se bep ler den bi risi İs la miyet 'ten

uzak laş mak tı:

'Türk ler' di yor Ata türk, 'İs lam ol duk ları hal de, bo zul ma-

ya, yok sul luğa, ge ri le me ye ma ruz kal dı lar; geç mi şin ba tıl

alış kan lık ve inanç la rıy la İs la mi ye t'i ka rış tır dık la rı ve bu

su ret le ger çek İs lami yet'ten uzak laş tık la rı için, ken di le ri -

ni düş man la rı nın esi ri yap tı lar. Ger çek İs lam'ın çok yü ce,

çok kıy met li ger çek le ri ni ol du ğu gi bi al ma mak ta inat çı

bu lun du lar. İş te ge rile me mi zin bel li baş lı se bep le ri ni bu

nok ta teş kil edi yor... 1

Ata türk, Ku ran'a olan bağ lı lığı nı onu 'Ki tab-ı Ek mel'

ya ni (En Mü kem mel Ki tap)8 di ye ta nım la ya rak di le ge tiri -

yor du. Dol ma bah çe Sa ra yı ve Çan ka ya Köş kü'ne ha fız ları

ça ğır ta rak sık sık Ku ran okut muş, ayet ler üze rin de in cele -

''Mill lee tii mizz dinn gii bii kuvv vett lii birr faa zii lee tee 
saa hipp tir.. Buu faa zii lee tii hiçç birr kuvv vet,, 
mill lee tii mii zinn kalpp vee vicc daa nınn dann 

çee kipp alaa maa mışş tırr vee alaa maz'' 



me ler de bu lun muş ve ha fız lar la me al ve tef sir ko nu la rın da

fi kir alış ve ri şin de bu lun muş tu.

Ata türk özel soh bet lerin de pek çok kez din dar ol ma -

nın ge rek lili ğin den, Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha ya tın -

dan, Asr-ı Sa adet ve Hü le fayı Ra şi din (dört ha li fe) dö nem le-

rin den, di ni mi zin yü ce li ğin den, Al lah'ın kud re tin den söz et -

miştir. İslam Dininin son ve mükem mel din, Pey gam berimi-

z (sav)'in de son pey gam ber ol du ğu nu her fır sat ta vur gu la -

yan Ata türk, ulu su na da din dar ol ma yı, di ni ni öğ ren me yi

öğüt le miş tir.

Din eği ti mi nin öne mi nin de far kın da olan Ata türk, bu

eği ti min okul lar da ve ril me si ge rek ti ği ni şu söz le riy le ifa de et -

miş tir:

Her fert din ve di ya ne ti ni, ima nı nı öğ ren mek için bir ye re

muh taç tır. Ora sı mek tep tir. Fa kat na sıl ki her hu sus ta yük sek

mek tep ve ih ti sas sa hip le ri ye tiş tir mek la zım sa, di ni mi zin ha -

ki ka ti ni tet kik, te teb bu il mi ve fen ni kud re ti ne sa hip ola cak

gü zi de ve ha ki ki ule ma ye tiş ti re cek yük sek mü es se se le re sa -

hip ol ma lı yız. 2

Ata türk, di ni mi zin akıl ve man tığa uy gun ol du ğu nu da

aşa ğı da ki söz le riy le be lirt miş tir:

Bil has sa bi zim di nimiz için her ke sin elin de bir öl çü var dır.

Bu öl çü ile han gi şe yin bu di ne uy gun olup ol ma dı ğı nı ko -

lay ca tak dir ede bilir si niz. Han gi şey ki ak la, man tı ğa hal -
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‘‘Milletimizz dinn gibii kuvvetlii birr fazilete
sahiptir.. Buu faziletii hiçbirr kuvvet,, 
milletimizinn kalpp vee vicdanındann 

çekipp alamamıştırr vee alamaz’’ 

M. .Kemal Atatürk
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kın men fa ati ne uy gun dur; bi li niz ki o bi zim di ni mi ze de uy gun -

dur. Bir şey akıl ve man tı ğa, mil le tin men fa ati ne, İs lam'ın

menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bi-

zim di ni miz ak lın man tı ğın uy du ğu bir din ol ma say dı mü kem -

mel ol maz dı, son din ol maz dı. 3

İs lam Di ni hak kın da bu ka dar gü zel fi kir le re sa hip olan

ve her or tam da bu dü şün ce le ri ni di le ge ti ren Ata türk, açık tır ki

Al lah'tan kor kan, Al lah'ın emir le ri ni elin den gel di ği ka dar ye ri -

ne ge tir me ye ça lı şan bir Müs lü man dı.

Ata türk; Pey gam ber Efen di mi z (sav)’i çok iyi ta nı mış,

onun üs tün özel lik le ri ni çe şit li ve si le ler le an lat mış tır:

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

mil yon lar ca in san yü rü yor. Be nim, se nin adın si li nir; fa kat so -

nuca kadar O, ölümsüzdür. 4

Ta rih, ha ki kat le ri tah rif eden bir sa nat de ğil, be lir ten bir

ilim ol ma lıdır. Bu kü çük harb te bi le as kerî de hâ sı ka dar

si ya sî gö rü şüy le de yük se len bir in sa nı, cez be li bir der viş

gi bi tas vi re yel te nen ca hil ser seri ler, bi zim ta rih ça lış ma -

mı za ka tı la maz lar. Hz. Mu ham med (sav) bu harb so nun -

da çev re sin de ki le rin di ren me le ri ni ye ne rek ve ken di sinin

ya ra lı ol ma sına bak ma yarak, ga lip düş ma nı ta ki be kal -

kış ma mış ol say dı, bu gün yer yü zün de Müs lü man lık di ye

bir var lık gö rüle mez di. 5

'O'nun hak pey gam ber ol du ğun dan şüp he eden ler, şu ha ri taya

bak sın lar ve Be dir des tanı nı oku sun lar. 

Hz. Mu ham med (sav)'in bir avuç iman lı Müs lü man la mah şer
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İslam Dininin son ve mükemmel din, Peygamberimiz
(sav)'in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgula-
yan Atatürk, ulusuna da dindar olmayı, dinini öğrenmeyi

öğütlemiştir.



gi bi ka la ba lık ve ala bil diği ne zen gin Ku reyş or du su na kar şı

Be dir'de ka zan dığı za fer, fa ni in san la rın ka rı de ğil dir; O'nun

pey gam ber ol du ğu nun en kuv vet li işa re ti iş te bu sa vaş tır. 6

Ata türk'ün Hz. Mu ham med (sav)'e du yu la cak sev gi yi

ta rif et ti ği söz le ri ise şöy le dir:

Bü yük bir in kı lap ya pan Haz re ti Mu ham med (sav)'e kar şı

bes le ni len sev gi, an cak onun or ta ya koy du ğu fi kir le ri, esas la -

rı ko ru mak la te cel li ede bi lir.7
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
EKİN TV'DEKİ RÖPORTAJI, 

29 ARALIK 2008

EKİN TV: Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili yazdığınız kitaplar var.

Bu konuda bazılarını açar mısınız? Siz Atatürk’ü nasıl anlattınız veya siz

Atatürk’ün yüreğini nasıl anlattınız?

ADNAN OKTAR: Atatür-

kümüz aslanların aslanıdır. Çok

yakışıklı, çok akıllı, medarı ifti-

harımız olan yiğit bir Osmanlı

paşasıdır ve yiğit bir Türk

paşasıdır ve başkomutandır.

Atatürk’ün dindarlığı yani

birçok insanın elde edeme-

yeceği dindarlık derecesin-

dedir. Mesela Kuran tefsi-

ri yaptırmıştır, Elmalılı

tefsirini ki çok önemlidir.

Sahihi Buhari’yi yani

sahih hadis kitapları-

nın en önemlisi

olan Buhari’yi

tefsir ettirmiş

ve onu bas-

tırmış,



hazırlattırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurmuştur, devletin

en büyük teşkilatı Diyanet İşleri Başkanlığı. Ve dini samimi ve dürüst

olarak yaşamamız için bir sistem kurmuştur. Münafıklığı ortadan

kaldırmıştır. Münafıklık yolunu kapatacak laiklik sistemini oluştur-

muştur. Ve samimi Müslümanlığı yaşamamız için yolu sonuna kadar

açmıştır. Zaten işgali nasıl kaldırdığı, düşman işgalini nasıl kırdığı

daha hala insanların anlayamadığı bir mucizedir, yani harikadır.

Allah’ın ona bir lütfudur. Atatürkümüze bir lütfudur. Yani çünkü

tamamen parçalanmış yok olmuş bir devleti, milleti yeniden inşa

etti. Allah O’nu vesile etti maşaAllah. Allah ondan razı olsun. Ve bir

Kuran aşığıdır o Hazreti Gazi. Her akşam muntazam Kuran tilavet

ettirip onu dinleyen ve ondan çok zevk alan bir insandır. Kuran’ın

hem manasını araştırıp inceleyen bir insan hem de Kuran tilavetin-

den çok zevk alan bir insan. Özel hafızları vardı mesela, bu pek bilin-

miyor. Özel hafızları vardı Hazreti Atatürk’ün ve insanlara, çevre-

sindekilere de Kuran dinletip, kendisi de dinleyip bundan zevk ve

feyz alan bir insandı. Onun için Atatürk’ü insanlar tanıdıkça daha da

severler, daha da onun değerini bilirler. Ama bu gerçek yönleri ile

anlatmak lazım. Antikomünistti. “Beyler” diyor “Türk milletinin en

büyük düşmanı komünistliktir. Behemehal her görüldüğü yerde

ezilmelidir.” Ağzından nur akıyor nur, maşaAllah. İşte onun için

diyorum aslanların aslanı diye, birçok yönü vardır. Mesela mason

locasını kapatmak, kim cesaret edebilirdi? Osmanlı’da Abdülhamit

dahil hiç bir kimse cesaret edememiştir. Aslan gibi hemen kapata-

caksınız demiştir o akşam anında kapatılmıştır mason locaları. Yani

dünyanın hiç bir yerinde insanlar buna cesaret edemez; mason loca-

sını kapatmaya. Böyle bir yiğitlik de göstermiştir, anlat anlat bitmez

Atatürk’ün yiğitlikleri.
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V
efa tın dan bu ya na Ata türk hak kın da

pek çok ya zı ve eser ka le me alın mış,

kon fe rans lar ve top lan tı lar dü zen len -

miş, çe şit li yo rum ve de ğer len dir me ler ya pıl mış tır. Şüp he -

siz Ata türk; ta ri hin şa hit ol du ğu en bü yük ko mu tan ve dev -

let adam la rın dan bi ri dir. Bu nu tüm dün ya ka bul et mek te dir. 

Ata türk'ün say dı ğı mız bu özel lik le ri, as lın da onu ta -

nı mak için ye ter li un sur lar dır. An cak Ata türk'ün, bü tün bu

üs tün özel lik le ri nin ya nı sı ra ha ya tın da ve dav ra nış la rın da

önem li yer tu tan, onun sos yal yö nü nü ve ka rak teri ni be lir le -

yen İs lam ah la kın dan kay nak la nan pek çok özel li ği bu lun -

mak ta dır. Te va zu su, hoş gö rü sü, ba rış çı ve uz laş ma cı ki şi li-

ği, duy gu sal lık tan uzak, akıl cı ya pısı, ah lak an la yı şı, di ni ne

kar şı olan has sa si ye ti, ka rar lı lığı, gi yim ve ku şa mı na, te -

miz lik ve ba kı mı na, sa nat ve es te ti ğe ver di ği öne mi bun lar

ara sın da sa ya bi li riz. 

Sa de ce TBMM'nin açı lı şı için ha zır lat tı ğı bil di ri ya



da Ba lı ke sir'de ver di ği hut be bi le, tek ba şı na Ata türk'ün din dar

ki şi li ği ni göz ler önü ne ser mek için ye ter li dir.

TTBMM'ninn Açıı lışş Bill dii rii si

Bü yük Mil let Mec li si 23 Ni san 1920 Cu ma gü nü açıl -

mıştır. Bu açılışın 21 Nisan 1920'de tüm Tür kiye'ye gön derilen

bil dir ge si, bil dir ge yi ka le me alan Ata türk'ün sa mi mi din dar lı ğı -

nı açık ça göz ler önü ne se ren ta ri hi bir bel ge ni te liğin de dir:

1. Al lah'ın yar dı mıy la 23 Ni san Cu ma gü nü, Cu ma na -

ma zın dan son ra An ka ra'da Bü yük Mil let Mec li si açı la -

cak tır.

2. Va ta nın ba ğım sız lı ğı, yük sek ha life lik ve sal ta nat ma -

ka mı nın kur ta rıl ma sı gi bi çok önem li va zi fe le ri olan

Mec li sin açı lış gü nünü, Cu ma ya te sa düf et tir mek ten

mak sat, o gü nün kut sal lı ğın dan fay da lan mak ve

açıl ma dan ön ce sa yın mil let ve kil le riy le Ha cı Bay -

ram Ca mii'nde Cu ma na ma zı kıl mak, Ku ran ve

na ma zın nur la rın dan fay da lan mak tır. Na maz -

dan son ra Pey gam be ri mi z (sav)'in sa ka lı ve

san ca ğı el üs tün de ol du ğu hal de Mec lis bi na -

sı na gi di le cek tir. Ca mi den bu ra ya ka dar

olan me ra sim için Ko lor du Ko mu tan lı ğı'n ca

özel ola rak as keri ter ti bat alı na cak tır.
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''.... Hall buu kii 
Ell hamm düü lill lah,, 
hee pii mizz 
Müss lüü maa nız,, 
hee pii mizz dinn daa rız....'' 

(16 Mart 1923, Adana Türk Oca ğı, es -

naf ve sanatkarlar la top lantı)
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3. O gü nün kut sal lı ğı nı güç len dir mek için bu gün den baş la ya -

rak va li lik ler de, va li be yefen di nin dü zen le me siy le ha tim in di ri -

le cek, mu ha yi ri şe rif oku na cak tır. Hat min son kı sım la rı Cu ma

na ma zın dan son ra Mec lis bi na sı önün de ta mam lana cak tır.

4. Kut sal ve ya ra lı va ta nı mı zın her kö şe sin de ay nı bi çim de bu -

gün den baş la na rak mu ha ri ve hatm-i şe rif oku tu la rak Cu ma

gü nü ezan dan ön ce se la vat ve ri le cek ve hut be de ha li fe pa di şa -

hı mı zın adı söy le nir ken, pa di şa hı mı zın ve top rak la rı mı zın bir

an ön ce kur tu lu şu ve mut lu lu ğa eriş me si için dua edi le cek tir.

Cu ma na ma zı kı lın dık tan son ra ha tim du ası ya pı la rak yü ce ha -

li fe lik ve sal ta nat ma ka mı nın ve bü tün yur dun kur tul ma sı uğ -

run da ki mil li ça lış ma la rın kut sal lı ğı ve mil le tin her bi re yi nin

ken di tem sil ci le rin den olu şan Bü yük Mil let Mec li si'nin ve re ce -

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 



ği va tan gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me si ne iliş kin va az lar ve ri le -

cek tir. So nun da ha li fe ve pa di şa hı mı zın, din ve dev le ti mi zin, va -

tan ve mil le ti mi zin kur tu lu şu, mut lu lu ğu ve ba ğım sız lı ğı için

dua edi le cek tir.

Bu di ni ve va ta ni tö re nin ar ka sın dan ca mi ler den çı kıl dık tan

son ra bü tün yurt ta hü kümet ko nak la rı na ge li ne rek Mec li sin

açıl ma sın dan do la yı kut la ma ya pı la cak tır. Her ta raf ta Cu ma

na ma zın dan ön ce Mev lid-i Şe rif oku na cak tır.

5. Yü ce Al lah'tan tam ba şa rı di le riz."

Beş mad de den olu şan bu bil dir ge nin her mad de si Ata -

türk'ün sa mi mi, din dar ki şi li ği nin açık bi rer ifa desi dir.

27

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi balkonunda 
milletvekilleriyle birlikte.  (11 Ocak 1921)
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL MALATYA
TV'DEKİ RÖPORTAJI, 7 OCAK 2009

KANAL MALATYA: Atatürk dindar mıydı?

ADNAN OKTAR: Atatürk hem ne dindardı, hem ne mükemmel

insandı. Anlatsak sabahlara kadar bitmez. Bir insan düşünün ki Müslümanla-

rın temel ihtiyacı olan bilgiyi, yani Kuran’ı tefsir ettiriyor. Ve en mükemmel

âlime tefsir ettiriyor. Elmalılı Hamdi Yazır Efendi’ye. Ve bu tefsiri Türk Hal-

kı’na sunuyor. Ve en muteber hadis kitabını açıklattırıyor. Şerh ettiriyor.

Sahih-i Buhari’yi halkına sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurduruyor,

halkına sunuyor. Ve diyor ki Türk Milleti’nin en büyük düşmanı komünist-

liktir. Ve her görüldüğü yerde ezilmelidir. Tam bir aslan üslubu maşaAllah.

Türk Birliği’ni savunuyor, İslam Birliği’ni savunuyor, Türk İslam Birliği’ni

savunuyor. Ve Kuran aşığı, her akşam Kuran okutturuyor ve dinliyor. Pey-

gamberimiz (sav)’in güzel ahlakını, onun güzel hayatını çok iyi bilen bir insan-

dı. Tam bir peygamber hayranıdır. Yani o kadar çok Atatürk’ün Peygambe-

rimiz (sav)’le ilgili güzel sözü vardır ki,

söylediğim gibi ben sabaha kadar

anlatsam bitmez.... Mese-

la Atatürk diyor



ki “Ey millet Allah birdir. Şanı büyüktür.” Ağzından nur akıyor bak maşa-

Allah. “Allah’ın selameti, atıfeti, hayrı üzerinize olsun.Koyduğu esas kanun-

lar” - dikkat edin- “Kuran’ı azimüşandaki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu

vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa,

hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer İlahi ve tabii kanunlar arasında

aykırılıklar olması gerekirdi. Bütün İlahi kanunları yapan Cenab-ı Hak’tır.”

Tam Müslüman evladı bak maşaAllah. “Bütün dünyanın Müslümanları

Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed’in gösterttiği yolu takip etmeli. Ve

verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli.”

SAYIN ADNAN OKTAR'IN EKİN TV'DEKİ
RÖPORTAJI, 2 SUBAT 2009

ADNAN OKTAR: Atatürk dindarlığını bütün açıklığıyla ortaya

koyan bir insandır. Bakın Atatürk’ün günlüğünden biraz anlatayım. Oradan

daha iyi anlarlar. 9 Mart 1922, Perşembe, Sivrihisar, kendi el yazısıyla. “Saat

sekize doğru, akşam İsmet Paşa geldi. Evvela yemek, yemekten sonra 10

Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi verdim.”

Bakın dikkat edin. “Ondan sonra hafıza Kuran okuttuk.” Buyurun. 10 Mart

1922 Cuma, Aziziye. Günlüğü bu kendi el yazısıyla yazdığı. “Selahattin Paşa

da gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti. Gördüm,”

Sonra bakın ne diyor, “Hafıza Kuran okuttum.” 17 Mart Cuma, Akşehir,

karargaha dönüş. “Saat sekize kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey

geldi, hafıza Kuran okuttuk” ve devam ediyor. 20 Mart Pazartesi, Akşehir.

“Fahrettin Altan Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kuran

okuttuk.” 24 Mart Cuma, Akşehir. “Mütareke teklifini Celal Bey bildirdi.

Cuma namazında hafız Ulucami'de mevlit okudu. Gece yarısından sonra

sekiz saat beşte sabaha kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu ile görüşme yap-

tım.” Gece gündüz Kuran okutan, hafızın okuduğu Kuran’ı zevkle dinleyen

bir insan.
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BBaa lıı kee sirr Hutt bee si

Ata türk'ün din ko nu sun daki sa mi mi ye ti ni ve di ni ne olan

bağ lı lı ğı nı or ta ya ko yan di ğer bir ta ri hi de lil de onun çık tı ğı bir

yurt ge zi si sı ra sın da Ba lı ke sir'de ver miş ol du ğu hut be dir. Ata -

türk, bu hut be yi, 7 Şu bat 1923 ta ri hin de Za ğa nos Pa şa Ca -

mii'nde ver miş tir:

� Ey Mil let! Al lah bir dir. Şa nı bü yük tür. Al lah'ın
se la me ti, atı fe ti ve hay rı üze ri ni ze ol sun. Pey gam be ri miz
Efen di miz Haz ret le ri, Ce nab-ı Hak ta ra fın dan in san la ra
di ni ha ki kat le ri teb li ğe, me mur ve Re sul ol muş tur. Koy -
du ğu esas ka nun lar cüm le miz ce ma lum dur ki, Ku ran-ı
Azi müş şan'da ki ayet ler dir. İn san lara feyz ru hu nu ver miş
olan di ni miz son din dir. Ek mel din dir. Çün kü di ni miz ak -
la, man tı ğa, ha kika te uy ma mış ol say dı, bu nun la di ğer
İla hi ve ta bii ka nun lar ara sın da ay kı rı lık lar ol ma sı ge re-
kir di. Çün kü bü tün İla hi ka nun ları ya pan Ce nab-ı
Hak'tır.

� Ar ka daş lar! Ce nab-ı Pey gam ber me sa isin de iki da -

ra ya ni iki ha ne ye ma lik bu lu nu yor du. Bi ri ken di ha ne si,
di ğe ri   Al lah'ın evi idi. Mil let iş le ri ni Al lah'ın evin de ya -
par dı. 
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� Efen di ler... ca mi ler; iba det ve ita at le be ra ber din ve
dün ya için ne ler yap mak ge rek ti ği ni dü şün mek, ya ni meş veret
için ya pıl mış tır. Mil let iş le rin de her fer din zih ni, baş lı ba şı na
fa ali yet te bu lun mak el zem dir.

� İş te bi zim bu ra da din ve dün ya için, is tik bal ve is tik -
la li miz için ne ler dü şün dü ğü mü zü mey da na ko ya lım. Ben yal -
nız ken di dü şün ce mi söy le mek is te mi yo rum. Mil li emel le ri, mil -
li ira de yi yal nız bir şah sın dü şün ce sin den de ğil, bü tün mil let
fert le ri nin ar zu la rı nın, emel le ri nin bi lin me si ne ti ce sin den çı -
kar mak ge re kir. Bi na ena leyh ben den ne öğ ren mek, ne sor mak
is ti yor sa nız ser best çe sor ma nı zı ri ca ede rim.

� ... Efen di ler! Hut be de mek hal ka hi tap et mek, ya ni
söz söy le mek de mek tir. Hut be nin ma na sı bu dur. Hut be de nil -
di ği za man bun dan bir ta kım ma na lar ve mef hum lar çı ka rıl -
ma ma lı dır. Hut be yi irad eden ha tip tir. Ya ni söz söy le yen de -
mek tir. Bi li yo ruz ki, Haz re ti Pey gam ber za man-ı sa adet lerin -
de hut be yi ken di le ri ve rir ler di. 

� Ge rek Pey gam ber Efen di miz ge rek se Hu le fa yı Ra şi -
din'in hut be le ri ni oku ya cak olur sa nız gö rür sünüz ki, ge rek
Pey gam be rin ge rek se Hu le fa yı Ra şi din'in söy le di ği şey ler, o
gü nün me se le le ri dir. O gü nün as keri, ida ri, ma li, si ya si ve iç -
ti mai ko nu la rı dır.
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� İs lam üm me ti ço ğa lıp, İs lam mem le ket le ri ge niş leme -

ye baş la yın ca, Ce nab-ı Pey gam ber ve Hu le fa yı Ra şi din'in hut -

be yi her yer de biz zat ken di le ri nin irad et me leri ne im kan ol ma -

dı ğın dan hal ka söy le mek is te dik le ri şey le ri bil dir me ye bir ta kım

ze va tı me mur et miş ler dir. Bun lar her hal de ile ri ge len le rin en

bü yü ğü idi.

� On lar ca mi-i şe rif te ve mey dan lar da or ta ya çı kar, hal -

kı aydınlatmak ve doğru yolu gös ter mek için ne söy le mek ge re-

ki yor sa söy ler ler di. Bu tar zın de vam ede bil me si için bir şart la -

zım dı. O da mil le tin re isi olan za tın hal ka doğ ru la rı söy le me si

ve hal kı ay dın lat ma sı; hal kı, umu mi ah val den ha ber dar et mek

son de re ce ehem miyet li dir. Çün kü her şey açık söy len di ği za -

man hal kın di ma ğı fa ali yet ha lin de bu lu na cak, iyi şey le ri ya pa -

cak ve mil le tin za ra rı na olan şey le ri red de de rek, şu nun ve ya

bu nun ar ka sın dan git me ye cek tir...

� Hut be den mak sat, hal kın ay dın la tıl ma sı ve doğ ru yo -

lun gös te ril me si dir. Baş ka şey de ğil dir. Yüz, iki yüz, hat ta bin

se ne ev vel ki hut be le ri oku mak, in san la rı cehl ve gaf let için de

bı rak mak de mek tir. Hut be yi oku ya nın her hal de hal kın kul lan -

dı ğı di li kul lan ma sı la zım dır. Ge çen se ne BMM'de irad et ti ğim

bir nu tuk ta de miş tim ki: 'Min ber ler hal kın di mağ ları, vic dan la-

rı için bir feyz men baı, bir nur men baı ol muş tur.' Böy le ola bil -

me si için min ber ler de ak se de cek söz le rin bi lin me si ve an la şıl -

ma sı, fen ni ve il mi ha kikat le re uy gun ol ma sı la zım dır. Ha tip le -

rin si ya si, iç timai ve me de ni ah va li her gün ta kip et me le ri za -

ru ri dir. Bun lar bi lin me di ği tak dir de hal ka yan lış tel kin ler ve ril -

miş olur. Bi na ena leyh hut be ler ta ma men Türk çe ve za ma nın

icap la rı na uy gun ola cak tır.8
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Ata türk'ün din dar lı ğı nın önem li bir gös ter ge si de; el bet -

te ki va ta nın mü daafa sı için ver di ği mü ca de le si dir.

Ata türk bü tün ya şamı nı cep he ler de mü ca de le et mek le

ge çir miş, Kur tu luş Sa va şı'na tek ba şına yön ver miş, Türk Or du -

su nun ba şı na geç miş ve bü yük bir za fe re im za at mış bü yük bir

ko mu tan dır. 

İs lam yur du olan gü zel va ta nımı zın

düş ma nın eli ne geç me me si için her şe yi gö ze

al mış ve yıl lar ca mü ca de le et miş tir. Ata -

türk'ün ön der li ğin de yü rü tü len Kur tu luş Sa va -

şı'nı bü yük bir inanç la ger çek leş ti ren Türk

Mil le ti'nin tav rı, aşa ğıda ki Ku ran aye tiy le

bü yük bir uyum için de dir:

Si zin le sa va şan la ra kar şı Al lah yo lun da sa va -

şın, (an cak) aşı rı git me yin. El bet te Al lah aşı rı

gi den le ri sev mez. 

(Ba ka ra Su re si, 190)

Atatürk bü tün ya şamı nı 
cepheler de mü cadele et mekle

geçir miş, Kur tuluş Sa vaşı'na tek
başı na yön ver miş, Türk

Or dusunun ba şı na geçmiş ve bü -
yük bir za fere im za atmış bü yük

bir ko mu tandır. 
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Kurtuluş Savaşı'nda Cephane Taşıyan Kadınlar, Halil Dikmen (Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 1933)

Atatürk'ün önderliğinde yürütülen ve büyük bir zaferle neticelenen Kurtu-
luş Savaşı'nın kazanılmasında, Türk Milleti'nin inançlı tavrının çok büyük
bir rolü olmuştur. Genç-yaşlı demeden büyük fedakarlıklar gösteren Türk
insanı, vatanın müdafasına önemli bir katkıda bulunmuştur. Üstteki resim-
de Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da askeri bir fabrikada mermi yapan,

ninesi ve torunlarıyla fedakar Türk kadınları görülüyor.
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Köyün Geriye Alınması, Sami Yetik (İstanbul Askeri Müze, 1934)

Vatana, millete hizmet edenleri daima takdir eden Atatürk,
Milli Mücadele'yi destekleyen Amasya Müftüsü Kamil Efendi ile

görüşürken, 22 Kasım 1930
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AAtaa türk'ünn Günn lüü ğünn denn Baa zıı Nott lar

Mü ca de le sin de des tek ve yar dı mı her za man Al lah'tan is -

te yen Ata türk, her fır sat ta Ku ran oku tup dua et me ye önem ver -

miş tir. Üs te lik bu ko nuy la il gi li de lil ler Ata türk'ün ken di el ya -

zı sıy ladır. Genç li ğin den iti ba ren gün lük tut ma alış kan lı ğı olan

ve bu alış kan lı ğı nı Bü yük Ta ar ruz dö nemin de de sür dü ren Ata -

türk'ün not la rı, bi ze onun sa mi mi inan cı nı gös te ren önem li de -

lil ler den dir. Aşa ğı da Ata türk'ün gün lü ğün den ko nu muz la il gi li

ba zı bö lüm le ri ak ta rı yo ruz :

Sivas Kongresi sırasında milli teşkilatlanmaya destek olan 
Sivas Kadısı Hasbi ve Erzincanlı Şeyh Fevzi Efendilerle

Samimi Bir Dindar Atatürk
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9 Mart 1922, Per şem be - Siv ri hi sar

Sa at 8'e doğ ru (ak şam) İs met Pa şa gel di. Ev ve la ye mek.

Ye mek ten son ra 10 Mart için prog ram ka rar laş tı rıl dı. Si -

ya si du rum hak kın da... bil gi ver dim. On dan son ra ha fı -

za Kur'an okut tuk. 

10 Mart 1922, Cu ma - Azi zi ye

Sa at 5 (ak şam) Azi ziye, yor gun luk his set tim... Bir sa at

ka dar uyu dum. Son ra vü cudu mu sün ger le sil dim. Ye ter li

is ti ra hat et miş tim. İs met, Ya kup Şev ki ve Se la hat tin Pa -

şa lar gel miş ler di. Be ra ber ye mek ye dik. Ba zı telg raf lar

gel miş ti, gör düm. Ha fı za Kur'an okut tum. Saat 10'da

git ti ler. Be nim not la rı ya zı yo rum. Bi raz ki tap oku duk tan

son ra ya ta ca ğım. Ya rın ki pla nı mız üç tü me nin tef tişi dir.

17 Mart Cu ma - Ak şehir

Tay ya re bö lü ğü nü tef tiş. Fa zıl Bey ve di ğer bir pi lot uç tu.

Fran sız lar dan alı nan 14 tay ya re Ada na'ya gel miş ti... İki

tay ya re uçur mak is te dik. Mo tor la rı iş let mek güç ol du. Bi -

ri uça bil di.

Ka rar ga ha dö nüş. Sa at 8'e ka dar yal nız kal dım. Mus ta -

fa Ab dül ha lik Bey gel di. Ha fı za Kur'an okut tuk. İs met

Pa şa da gel di. Ye mek ten son ra git ti ler.  

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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20 Mart Pa zar tesi-Ak şe hir

Mü da faa-i Hu kuk he yeti, İh san, Fah ret tin Pa şa lar gel di.

İh san Pa şa (Ali İh san Sa bis) şi ka yet et ti. Hak sız dır. Açık ko -

nuş tum. Oto mo bil le gez dim. İs met Pa şa'ya git tim. Be ra ber

bi ze gel dik. Fah ret tin (Al tay) Pa şa ve kur ma yı nı ye meğe da -

vet et miş tim. Ha fı za Kur'an okut tuk.

24 Mart Cu ma - Ak şehir

Mü ta re ke tek li fi ni Ce lal Bey bil dir di. Cu ma na ma zın da ha fız

Ulu ca mi'de mev lüt oku du... Ge ce ya rı sın dan son ra sa at 5'e

Samimi Bir Dindar Atatürk

Mücadelesinde des tek ve yardı mı her za man Al lah'tan is teyen 
Atatürk, her fır satta Ku ran oku tup dua et meye önem ver miş tir.

Resimde ordularımızın muzafferiyeti için TBMM önünde Abdullah
Azmi Efendi tarafından okunan dua görülüyor. (28 Mayıs 1922)



Ankara Vilayet Konağı kapısının önünde Nevşehirli Hasan Fehmi Efendi
tarafından yapılan duayı dinlerken (27 Aralık 1919)

TBMM önünde Ramazan Bayramı münasebetiyle ordularımızın başarısı
için yapılan dua ve bayram merasimi (6 Mayıs 1920)
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(sa bah) ka dar An ka ra'da Ba kan lar Ku ru lu ile gö rüş me yap -

tım..."9

AAtaa türkk Çaa nakk kaa lee Saa vaa şı'nınn baa şaa rıı ya
ulaşş maa sıı nınn nee dee nii olaa rakk All lah'aa ve
dii nee olann bağğ lıı lıı ğıı göss terr mekk tee dir

Ça nak ka le mu ha rebe le rin de Ata türk'ün em rin de çar pı -

şan, da ha son ra Ata türk Ana far ta lar Grup Ko mu tanı olun ca

onun ye ri ne 19. Tü men Ko mu ta nı olan Al bay Şe fik Aker, ta ri -

hi bir anı sı nı şöy le an la tır:

8/9 Ağus tos (1915) ge cesi ba na 19. Fır ka Ko mutan lı ğı'nı tes -

lim edip Ana far ta lar Gru bu Ko mu tan lı ğı'na ida re ye gi der ken,

Ata türk be nim sol ya nım da idi. Ağ zın dan çı kan bir fı sıl tı dik -

ka ti mi çek ti. O'nun se la met ve ba şa rı için Al lah'a fı sıl tı ile ni -

yaz da bu lun du ğu nu gör müş ve an la mış tım. 10

Ata türk'ün bu gü zel tav rı, 'Eğer Al lah si ze yar dım

eder se, ar tık si zi ye nil gi ye uğ ra ta cak yok tur ve eğer si zi 'ya -

pa yal nız ve yar dım sız' bı ra ka cak olur sa, on dan son ra si ze

yar dım ede cek kim dir? Öy ley se mü min ler yal nız ca Al lah'a

te vek kül et sin ler.' (Al-i İm ran Su resi, 160) aye tin de ta rif edi -

len mü min ka rak te ri nin gü zel bir ör ne ği dir. 

Ça nak ka le Sa vaşı sı ra sın da kah ra man or du mu zun da ma -

ne vi gü cüy le ayak ta kal dı ğı nı gö ren Ata türk, as ker le ri mi zin ka -

rar lı lık la rı nı şöy le be lirt miş tir:

Samimi Bir Dindar Atatürk



Öle ni gö rü yor, üç da ki kaya ka dar öle ce ği ni bi li yor, en ufak bir

fü tur (yıl gın lık) bi le gös ter mi yor; sar sıl mak yok! Oku mak bi -

len ler el le rin de Ku ran-ı Ke rim, cen ne te gir me ye ha zır la nı yor.

Bil me yen ler, ke li me-i şa ha det ge ti re rek yü rü yor lar. Bu, Türk

as ker le rin de ki ruh kuv ve ti ni gös te ren, şa şı la cak ve övü le cek

bir mi sal dir. Emin ol ma lı sı nız ki, Ça nak ka le Mu ha rebe si'ni

ka zan dı ran bu yük sek ruh tur. 11

Bu iman ve sile siy le dir ki, Türk Or dusu Ça nak ka le'de

250 bin şe hit ver me sine rağ men en ufak bir ge ri le me ve sar sıl -
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Anafartalar Grubu Komutanı Atatürk muharebe arkadaşlarıyla. 



ma gös ter me den kah ra man ca mü ca de le et miş tir. Ça nak ka le'de

şe hit ve ga zi olan as ker le ri mi zin bu üs tün ah la kı, aşa ğı da ki Ku -

ran aye ti nin de bir te cel lisi dir:

Ey iman eden ler, bir top luluk la kar şı kar şı ya gel di ği niz za man, da -

ya nık lık gös te rin ve Al lah'ı çok ca zik re din. Ki kur tu luş (fe lah) bu -

la sı nız. (En fal Su re si, 45)

Ata türk de, şe ha de ti ve ga zi li ği en bü yük onur ve en yü ce

ma kam bi len kah ra man Türk Or du su na şu söz ler le hi tap et miş tir: 

Türk Or du su! Dün ya nın hiç bir or du sun da yü re ği se nin kin den

da ha te miz, da ha sağ lam as ke re rast ge lin me miş tir. Her za fe -

rin ma ya sı sen de dir. Her za fe rin en bü yük pa yı se nin dir. Ka -
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Allah'tan başkasından kork ma yan ve şehit ol mayı en yük sek mer tebe kabul
eden Atamız, ay nı duy guları or dumu za da aşı lamış tır. Üstte Büyük Taarruz'a

hazırlanan askeri birliklerin TBMM önündeki geçit töreni görülüyor.



na atin le, ima nın la, ita atin le hiç bir kor ku nun yıl dır ma dı ğı de -

mir gi bi te miz kal bin le düş ma nı so nun da alt eden bü yük gay -

re tin için gö nül bor cu mu ve te şek kü rü mü söy le me yi ken di me

aziz bir borç bi li rim. 12

Al lah'tan baş ka sın dan kork ma yan ve şe hit ol ma yı en

yük sek mer te be ka bul eden Ata mız, ay nı duy gu la rı or du mu za

da aşı la mış tır. Bir Ku ran aye tin de iman eden le rin bu gü zel

özel lik le ri ne şöy le dik kat çe ki lir:

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

tık on lar dan kor kun"de dik le ri hal de iman ları ar tan lar ve: "Al lah

bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir"di yen ler dir.' (Al-i İm ran Su re si, 173) 

AAtaa türk'ünn İss lam'daa Vicc dann 

Özz gürr lüü ğüü Koo nuu sunn daa kii Yoo ruu mu

İs la miyet in san ları din ah la kı na uy ma ya ça ğı rır. Ka bul

ede nin mü kafa tı ve ya ka bul et me ye nin ce za sı Al lah Ka tın dadır.

Müs lü man la ra bu ko nu da düşen gö rev, sa de ce in san la rı Al lah

43

Ey iman eden ler, bir top lu luk la kar şı kar şı ya gel diği -

niz za man, da ya nık lık gös te rin ve Al lah'ı çok ça zik re -

din. Ki kur tu luş (fe lah) bu la sı nız. (En fal Su resi, 45)
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İllimm vee fenn nee ree de
isee oraa dann alaa caa -
ğızz vee herr mill let

ferr dii ninn kaa faa sıı -
naa koo yaa caa ğız.
İllimm vee fenn için

kaa yıtt vee şartt yokk tur.

M.. Kemall Atatürk



yo lu na ça ğır mak tır. Uyup uy ma mak ki şi nin ken di se çi mi dir.

Ata türk'ün bu ko nuy la il gi li olan şu söz leri, Ku ran ah la kı na ta -

ma men uy mak ta dır: 

Din bir vic dan me sele si dir. Her kes vic da nı nın em ri ne uy mak -

ta ser best tir. Biz, di ne say gı gös te ri riz. Dü şün ce ve te fek kü re

mu ha lif de ği liz. Biz sa de ce din iş le ri ni mil let ve dev let iş le riy -

le ka rış tır ma ma ya ça lı şı yor, kas de ve fi ile da ya nan ta as sup kar

ha re ket ler den sa kı nı yo ruz. 13

Ata türk'ün söz ko nu su la ik lik ta ri fi İs lam'ın ru hu na ve

ama cı na ta ma men uy gun dur. Ku ran-ı Ke rim'de, bir kim senin

di ni ka bul et me si nin ken di ka ra rı ola ca ğı, di ni ka bul et mez se

bu nun için ken di sine zor la ma ya pı la ma ya ca ğı şöy le bil di ri lir:

Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa pık -

lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a ina -

nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı yok tur.

Al lah, işi ten dir, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 256)

BBii lii mee Verr dii ğii Önem

Ata türk'ün önem ver di ği ve sa vun du ğu kav ram la rın di ni -

miz le olan uyu mu nu he men her alan da gör mek müm kün dür.

Ata türk'ün bi lim ko nu sun da ki yak la şımı bu nun bir baş ka ör ne -

ği dir. Ata türk, "İlim ve fen ne re de ise ora dan ala ca ğız ve her

mil let fer di nin ka fa sı na ko ya ca ğız. İlim ve fen için ka yıt ve şart

yok tur"der ken14, as lın da Pey gam beri mi z (sav)'in asır lar ön ce-

45

Harun Yahya (Adnan Oktar)



46

sin de söy le diği "ilim Çin'de bi le ol sa alı nız" buy ru ğuy la ta ma -

men pa ra lel bir pren sip or taya koy muş tur. 

İs lam'da bi li me ve ri len önem Ku ran'da açık ça be lir til -

mek te dir. Ku ran ayet le rin de Al lah; in san la rı dü şün me ye, in ce -

le me ye ve araş tır ma ya ça ğı rır. Bir ayet te şöy le buy ru lur:

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce ile gün düzün art

ar da ge li şin de, in san lara ya rar lı şey ler ile de niz de yü zen ge mi ler de,

Al lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den son ra di rilt -

ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me -

sin de, gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me -

sin de dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra

Suresi, 164)

Ge rek gök yü zü, ge rek yer yü zü, ge rek se bu iki si ara sında

ya şa yan can lı la ra bak tı ğı mız da her bi ri nin ken di le ri ni var eden

Allah’ın var lı ğı nı tas dik et ti ğini gö rü rüz. Ev re ni ve için deki

Atatürk, dünya çapında yabancı bilim adamlarının katıldığı milletlerara-
sı toplantılara katılırdı. Yukarıda bu şahsiyetlerle bir sohbet sırasında

görülüyor. Karşısındaki hanım, manevi kızlarından Prof. Dr. Afet İnan,
yanındaki de onun hocası İsviçreli Tarih Profesörü Eugene Piccard'dır.



tüm var lık la rı in ce le me nin ve Al lah'ın ya rat ma sın da ki sa na tı

keş fe dip in san lı ğa açık la ma nın yo lu "bi lim"dir. Do la yı sıy la İs -

lam Di ni, bi li mi Al lah'ın ya ra tı şın da ki de tay la ra ulaş ma da bir

yol ola rak be nim ser ve bu ne den le bi -

li mi teş vik eder. Ata türk'ün bi li me

ver di ği önem, bu ma na da an la -

şıl ma lı dır.

AAtaa türk'ünn 
Kuu rann Ahh laa kıı naa 
Uyy gunn Kii şii lii ği

Ata türk'ü, as ke ri de ha -

sı nın ve dev let  ada mı vas fı -

nın ya nı sı ra in san ola rak da

ön pla na çı kar tan bir çok

önem li özel li ği

var dır. Bu

özel lik ler in ce -

len di ğin de ise;

Ata türk'ün ah la kı-

nın Ku ran ah la kı na pek çok yö -

nüy le mu ta bık ol du ğu nu ra hat -

lık la gö re bi li riz. Ata türk'ün ya -

kın ar ka da şı, TBMM'nin Ga zi -
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an tep ve ki li Kı lıç Ali Pa şa, Ata türk'ün müş fik, an layış lı ve ki -

bar ki şi li ği ni şöy le özet le miş tir:

Ata türk, çok müş fik, çok in ce, çok ve fa kar bir şahıstı. Ve fa sız lara,

ve fa sız lık la ra kar şı son de re ce gü ce nir ve üzün tü du yar dı. Ya kın -

la rı nın, sev dik leri nin hu su si, hat ta ai le vi dert le ri ni din ler, ade ta

bir ba ba şef ka tiy le on la ra ça re ler arar, on la rı te sel li eder di. İn san

onun hu zu ru na çı ka rak dert le ri ni dök tük ten son ra ra hat lar, kal bi

hu zur do la rak bü yük bir fe rah lık için de ya nın dan çı kar dı. 15

Ata türk; çok sa bır lı bir şahıstı. Ba zen sof ra sın da, ken di siy le da vet -

li le ri ara sın da, me bus lar la, ar ka daş la rıy la mü ca de le şek li ne dö kü -

len öy le mü na ka şa lar olur du ki, onun mü sa de ve mü sa ma ha sın dan

cü ret alı na rak gös te ri len taş kın lık la ra sa bır ve ta ham mül gös te re -

İnsanları sabırla dinleyip, sorunlarının çözümüne yardımcı
olması ve karşılık beklemeden iyilikte bulunması Atatürk'ün
Kuran ahlakına uygun kişiliğinin birer yansımasıdır. Resimde

Atatürk, bir seyahati esnasında yaşlı bir hanımın derdini
dinlerken görülüyor.
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bil mek için, an cak ve an cak Mus ta fa Ke mal ol mak la zım dı. Bu sa -

bır ve ta ham mül ona mah sus, ona ya kı şan bir me zi yet ti. 16

Ata türk'ün has sa si yet le üze rin de dur du ğu sa bır, Al lah'ın

uy gu la ma mı zı is te di ği önem li mü min özel lik lerin den dir. Sab -

ret me nin öne mi pek çok Ku ran aye tiy le bi ze bil di ril mek te dir.

Ata türk'ün di ğer ba zı ah la ki özel lik le ri ise ko nuy la il gi li bir

eser de şöy le an la tı lır: 

Ata türk iki  yüz lü, ri ya kar, dal ka vuk in san lar dan hoş lan maz dı.

Hiç kim se nin gam maz lık et me si ne, ya hut bir bi ri aley hin de de -

di ko du yap ma sı na ve bu ka bil ba ya ğı lık la ra mü sa ma ha et mez -

di. Böy le bir hal vu kua gel di ği tak dir de, ilk fır sat ta o iki in sa -

nı yüz leş ti rir di. 17

Ku ran ayet le ri ni in ce le di ği miz de mü min le rin şef kat,

mer ha met, in ce dü şün ce, ve fa, sa bır, dü rüst lük, hoş gö rü lü ol ma

ve ar ka dan ko nuş ma ma gi bi bir çok gü zel özel li ğe sa hip ol duk -

la rı nı gö rü rüz. Bu ko nu lar la il gi li ayet ler den ba zı la rın da şöy le

buy rul mak ta dır:

Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den ezi yet ge len bir sa da kadan da -

ha ha yır lı dır. Al lah hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır, yu mu şak dav -

ra nan dır. (Ba ka ra Su re si, 263)

İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len miş ola rak

yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür lene ni

sev mez. (Lok man Su re si, 18)

Ka tı mız dan ona bir sev gi du yar lılı ğı ve te miz lik (de ver dik). O, çok

tak va sa hi bi bi riy di. (Mer yem Su re si, 13)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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... Öf ke le ri ni ye nen ler ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış lama ile

(vaz)ge çen ler dir. Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (Al-i İm ran Su resi,

134)

Yi ne Ata türk'ün ha ya tını an la tan kay nak lar da ak ta rıl dı -

ğı üze re, "Ata türk, sof ra sın da de di ko du mev zu la rı nın ko nu şul -

ma sı na da as la mü saade et mez di."18 Ata türk'ün bu tav rı da,

Al lah'ın in san lar dan is tedi ği Ku ran ah lakı na uy gun bir dav ra-

nış tar zı dır. Ayet lerde şöy le buy ru lur: 

Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın dan çe kiş tir me sin.)

Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi? İş te, bun dan

tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, tev be le ri ka -

bul eden dir, çok esir ge yen dir. (Hu cu rat Su re si, 11-12)

Ata türk ge rek ai le sin den ge rek se ye tiş ti ği okul lar dan Os -

man lı kül tü rü nü öğ ren miş ve bu kül tü rün ör nek özel lik le ri ni

üze rin de ta şı mış bir ki şiy di. Ken di ni ye tiş tir me ye çok önem ve -

ren, sü rek li oku yan, ye ni fi kir le re açık, ne zih bir ki şi li ğe sa hip

olan Ata türk, gi yi mi ne dik kat eden, kuv vet li ve zin de bir in san -

dı. Bu lun du ğu me kan la rın dü zen ve ter ti bi ko nusun da da ti tiz -

lik gös te rir di. Sof ra, Ata türk'ün ka rar ve dü şün ce le ri nin bir ne -

vi mih rak nok ta sı, mü da vim le ri nin ise ade ta feyz kay nağı idi.

Ata türk'ün ma ne vi kı zı Sa bi ha Gök çen, Ata türk'ün sof ra sı nı

şöy le an la tır:

Şu bi lin me li dir ki, Ga zi Pa şa'nın sof ra sı as la bir iş ret ale mi ye -

ri, bir va kit ge çir me, bir za man öl dür me ye ri de ğil di. O, bu sof -

ra yı ade ta bir okul ha li ne sok muş tu. Dün ya so run la rı nın, yurt

so run la rı nın, il min, fel se fe nin, sa na tın, in san lık ide ali nin ve uy -

Samimi Bir Dindar Atatürk



gar Türk Ulu su'nun ge le ce ği nin sa bah la ra ka dar tar tı şıl dı ğı bir

okul du bu sof ra... Ay dın lık lar la, iyi ni yet ler le do lu bir sof ra. 19

Boş ko nuş ma lar dan hiç hoş lan ma yan Ata türk, di ğer in -

san la rın da bu ko nu ya ti tiz lik gös ter me le ri ne dik kat eder di. Bu

özel li ğin de Ku ran'da be lir ti len bir mü min vas fı ol ma sı dik -

kat çe ki ci dir. Boş konuşmalar -hiçbir amaca yönelik olmayan,

in san la rı dü şün ceden, akıl dan uzak laş tıran söz ler- kar şı sın da

mü min le rin gös ter dik le ri asil ta vır, Ku ran'da şöy le ta rif edi lir: 

... Boş ve ya rar sız söz le kar şı laş tık la rı za man onur lu ola rak ge çen -

ler dir. (Fur kan Su re si, 72)
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Sofra, Ata türk'ün karar ve dü şünceleri nin bir ne vi mih rak nok tası, 
mü davim leri nin ise ade ta feyz kay nağı idi. Bu nedenle Atatürk'ün sofra-

sında daima konuklar bulunur, devlet ve kültür sorunları tartışılırdı.



Nezih bir kişiliğe sahip olan Atatürk, giyimine dik-
kat eden, kuvvetli ve zinde bir insandı.
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Atatürk , ken di ni ye tiş tir meye çok
önem ve ren, sü rekli oku yan ve yeni fi kir lere

daima açık bir kişiliğe sahipti.
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İss tii şaa ree yee verr dii ğii önem

Ata türk'ün is ti şa re, ya ni fark lı in san la rın gö rüş le ri ni al ma

ko nu su na ver di ği önem bir kay nak ta şöy le an la tı lır:

O, ha ri ku la de ze ka sına, bü yük gö rüş kuv ve ti ne, ha di se le ri tah lil

de rin li ği ne da yan mak la be ra ber, baş ka la rı nın fi kir ve mü ta la ala -

rı na da kıy met ve rir di. Onun en kuv vet li ta ra fı, en bü yük kud re ti,

bel ki is ti şa re et me si ni bil me si ve is ti şa re ler so nun da ken di eş siz

man tı ğı nı ha di se le re ha kim kıl ma sıy dı. 20

Ata türk de ken di si nin bu özel li ği ni şu cüm le ler le özet le miş tir:

Ben dik ta tör de ği lim... Çün kü, ben zo ra ki ve in saf sız dav ran ma yı bil -

mem. Ben kalp le ri kı ra rak de ğil, ka za na rak hük met mek is te rim. 21

Ata türk'ün söz ko nu su, is ti şa re yap ma ve di ğer in san la ra yu -

mu şak dav ran ma gi bi özel lik le ri de yi ne Ku ran'da bil di ril miş mü -

min va sıf ları dır. Al lah Ku ran'da Müs lüman la rı ta rif eder ken "On -

la rın iş ve yö ne tim le ri ara la rın da şu ra ile dir"(Şu ra Su re si, 38)

bu yur mak ta dır. Bir di ğer ayet te ise, in san la ra yu mu şak söz söy le-

mek şöy le em re dilir:

Eğer Rab bin den um mak ta ol du ğun bir rah me ti bek ler ken (dar lık ta ol -

du ğun dan) on la ra sırt çe vi recek olur san, bu du rum da on la ra yu mu şak

söz söy le. (İs ra Su re si, 28)

Pey gam be ri miz (sav) de her za man için et ra fın da ki in san la ra

çok yu mu şak ve ılım lı dav ran mış, on lar la is ti şa re edip gö rüş le ri ne

baş vur muş tur. Bir ayet te Pey gam be ri miz (sav)'in bu va sıf la rı şöy le

an la tı lır:

Al lah'tan bir rah met do layı sıy la, on la ra yu muşak dav ran dın.

Samimi Bir Dindar Atatürk



Dolmabahçe Sarayı'nda İsmet İnönü ve Tevfik Rüştü Aras'la toplantıda (1935)

Atatürk, farklı in sanların gö rüşleri ni 
alma ko nusuna çok önem vermiştir.
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Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi -

der ler di. Öy ley se on ları ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le

ve iş ko nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık

Al lah'a te vek kül et. Şüp he siz  Al lah, te vek kül eden le ri se ver.

(Al-i İm ran Su resi, 159)
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KKaa rarr lıı lık

En önem li mü min özel lik le rin den bi ri de ka rar lı lık tır. Bir

ayet te za lim in kar cıla ra bo yun eğ me yen Kehf Eh li nin ka rar lılı ğı

şöy le bil di ri lir:

On la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik; Kı yam et tik -

le rin de de miş ler di ki: "Bi zim Rab bi miz, gök le rin ve ye rin Rab bi'dir;

ilah olarak biz O'ndan başkasına kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söy -

le ye cek olur sak, an dol sun, ger çe ğin dı şına çı ka rız."(Kehf Su re si, 14)

Ka rar lı lık Ata türk'ün de çok be lir gin bir vas fıy dı. O, Müs lü -

man top ra ğı Tür ki ye'yi iş gal eden güç le re kar şı ko rumak için ha ya -

tı bo yun ca çok ka rar lı bir mü ca de le yü rüt tü. Tüm zor luk la ra rağ -

men, Sam sun'a ayak bas tığı an dan Mil li Mü ca de le'nin so nu na ka -

dar mü ca de le den as la vaz geç me di ve en ufak bir gev şek lik gös ter -

me di. Bu nun en gü zel  ör nek le ri Sam sun'a ayak bas ma sın dan, Er -

zu rum Kong re si'ne ka dar olan dö nem de gö rü lür. Hal kın ve ida re ci -

le rin bü yük bir umut suz lu ğa ka pıl dık la rı an da, onun ka rar lılı ğı ve

da va sı na olan inan cı ba şarı ya gi den yol da tek ışık ol muş tu. Mus ta -

fa Ke mal Pa şa bu zor lu dö nem de bir yan dan ku man dan lar la te mas

ku ru yor, ya pı la cak sa vun ma ko nu sun da on lar la bir fi kir bir li ği sağ -

la ma ya ça lışı yor, bir yan dan da  yor gun ve pe ri şan du rum da olan

hal kın mo ra lini ve ken di ne olan gü ve ni ni kuv vet len dir me ye ça lı şı -

yor du. Ça lış ma la rı bu ko nu da sağ lam te mel ler at ma sını sağ la dı ve

çev re si ne, ça lış ma ar ka daş la rı na ve hal ka mo ral aşı lama yı ba şar dı. 

Ata türk'ün ka rar lı lı ğı nın ger çek ifa de si ni, "Genç li ğe Hi ta -

be"si nin her sa tı rın da oku mak müm kün dür:
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
KRAL KARADENİZ  TV’DEKİ 

RÖPORTAJI, 31 MART 2009

ADNAN OKTAR: ‘’Alpaslan’’ dedin mi bambaşka bir şey aklı-

mıza geliyor. Kanuniler, Yavuz Sultan Selimler, Fatih Sultan Mehmet

deyince bambaşka şeyler aklımıza geliyor. Mesela Atatürkümüz de

öyle geldi. Bütün milletin, dünyanın nefesi kesildi. Muazzam bir hizmet

verdi, muazzam faydalar, muazzam güzellikler sundu. Allah

ona belirli bir ömür verdi. Ömrü içerisinde

mükemmel hizmetler yaptı. O da halis

Türk’tü, halis Müslüman evladıydı.

Türklükle Müslümanlığı içiçeydi

onun ve mükemmel bir akılcı

faaliyet içerisinde oldu.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 
MAVİ KARADENİZ  TV’DEKİ RÖPORTAJI, 

24 MART 2009)

ADNAN OKTAR: Mesela Atatürk’ün anti komünist olması,

anti mason olması, mason localarını kapatması, komünist örgütlen-

meye karşı kesin tavır alması, Allah’a, Peygamber (sav)’e adeta aşık

olması, müthiş bir sevgi duyması, mesela İmam Hatiplerin açılmasın-

da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasında, Elmalılı Tefsirinin oluş-

turulmasında, Buhari’nin tercümesinde, Peygamber Efendimiz (sav)’in

hayatının hazırlanmasında, yani çok çok alanda, çok büyük faydaları

oldu ve emeği geçti Atatürk’ün.

SAYIN ADNAN OKTAR'IN  
HİLAL  TV’DEKİ RÖPORTAJI, 

23 OCAK 2009

ADNAN OKTAR: Atatürk’ün özelliği yiğit ruhlu olması ve

hiç kimseden korkmamasıydı, yani ne İngiltere’den korkuyordu, ne

Amerika’dan korkuyordu, ne İtalyanlardan, ne Fransızlardan korku-

yordu, yiğitliğini açıkça göstertti, değil ki bir avuç masondan çekinsin.

Hiçbirini kaale almadı, yani Allah ona özel bir güç verdi...



62

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhu-
riyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli bu-
dur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstik-
balde dahi seni bu hazineden mahrum etmek iste-
yecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir
gün, istiklal ve Cumhuriyetini müdafaa mecburi-
yetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bu-
lunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünme-
yeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriye-
tine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsa-
li görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zap-
tedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün or-
duları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha va-
him olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara
sahip olanlar, gaflet ve dalalet, hatta hıyanet için-
de bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi
menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tev-
hid edebilirler. Millet fakr-ü zaruret içinde harap
ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen;

Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır... 22
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Ata türk'ün ka rar lı lı ğı nın bir baş ka ör ne ği de Sa kar ya

Mey dan Sa va şı'ndan ön ce ya şanan ge liş me ler de gö rü lür. 

Sa kar ya Mey dan Sa va şı'ndan ön ce, Türk kuv vet le ri ne

gö re da ha ka la ba lık olan, da ha mo dern si lah la ra, da ha çok er za -

ğa sa hip olan Yu nan kuv vet leri çok bü yük bir ta ar ruz baş lat -

mış lar dır. Bu du rum kar şı sın da Türk Or du su ge ri le me ye baş lar.

Hat ta Yu nan top ları nın ses le ri An ka ra'dan du yu la cak nok ta ya

gel miş tir. TBMM'de bir kar ga şa ya şan ma ya baş la mış, cep he ye

mil let ve kil le rin den olu şan bir he yet gön deril miş tir. Halk ta ve

Mec lis'te olu şan ha va yı fark eden Ata türk, bir ge nel ge ya yın la -

yarak tüm halkın moralini düzeltmiş, za fere olan inancın tekrar

te si si ni sağ la mış tır. Ata türk'ün aşı la dı ğı bu inanç ve gü ven duy -

gu su kı sa bir sü re son ra bü yük bir za fe re ve si le ol muş tur. Söz

ko nu su ge nel ge de şun lar ya zı lı dır: 

Düş ma nın iler le me si ih ti ma li ne kar şı hal kın, ke sin lik le te red -

düt ve kuş ku duy ma sı na yer yok tur. Düş ma nın Ana do lu ve iç -

le ri ne doğ ru uzan mak is te yen kol la rı me zar la rı na yak la şı yor;

bu ye ni se fer, düş manın ölüm yol cu luğu dur. Al lah'ın yar dı mı,

ya kın olay lar bu so nucu gös te re cek tir. 23
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Os man lı Dev le ti 'nin ba şa rılı ol ma sın da ki en önem li et -

ken ler den bi ri ola rak, pa di şah la rın or du ya şah sen ko mu ta et me -

le ri gös te ri lir. Pa di şahın or du nun biz zat ba şın da ol ma sı, as ker -

le re bü yük mo ral ver miş tir. Fa kat du rak la ma ve ge rile me dö -

nem le rin de pa di şah lar, or du yu ve kil le ri ne ema net et me ye baş -

la mış lar, bu da as ke rin mo ra li ni olum suz yön de et ki le miş tir.

Mil li Mü ca de le dö ne min de ise tek rar or du mil le tin li de ri ta ra -

fın dan biz zat sevk ve ida re edil meye baş lan mış tır.

Kur tu luş Sa va şı es na sın da sa yı ve mü him mat açı sın dan

çok kı sıt lı im kan lara sa hip olan or du muz, Ata türk ve si lah ar -

ka daş la rı nın ce sa ret ve ka rar lı lı ğın dan al dı ğı mo ral le, ta rih te eşi

gö rül me miş bir za fe re im za at mış tır. Sa de ce Kur tu luş Sa va şı

dö ne mi de ğil, onun ön ce sin de ki I. Dün ya Sa va şı mu ha re be le -

rin de de Ata türk'ün ce sa re ti kay da de ğer dir. Ulu Ön de ri miz Ça -

nak ka le'de ya ra lan mış, Sa kar ya Sa va şı sı rasın da da ka bur ga ke -

mi ği kı rıl mış tır. Bu na rağ men ya ra lı ola rak sed ye üze rin de or -

du yu ida re et miş tir. Ata türk'ün bu ce sa re ti ve ka rar lılı ğı, inan -

dı ğı mu kad des de ğer ler den kay nak lan mak ta dır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Or dumuz, Atatürk ve si lah ar kadaşları nın
cesaret ve ka rar lılı ğından al dı ğı mo ral le, ta rih te

eşi gö rül memiş bir za fere im za atmış tır.
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Hal kın ve ida re cilerin bü yük bir umut suzlu ğa kapıl dıkla rı bir
dönemde Atatürk'ün karar lılı ğı ve davası na olan inancı ba şarı ya

giden yol da tek ışık ol muştur. Atatürk bu tavrıyla çev re si ne,
çalış ma ar kadaşları na ve hal ka mo ral aşı lamıştır. 



Ata türk'ün yıl lar son ra Ha fız Sa det tin Kay nak'a Türk Or du -

su için ha zır lat tı ğı hi ta be; onun şe hit liğe, va tan yo lun da mü ca de -

le ye ver di ği öne mi açık ça or ta ya koy mak ta dır.

Ata türk, or du mü fet tiş le ri için ha zır lat tı ğı bu hi ta be de aşa -

ğı da ki Ku ran ayet le ri ne yer ver dir miş tir:

Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kın 'ölü ler' say ma yın. Ha yır, on lar,

Rab le ri Ka tın da di ri dir ler, rı zık lan mak ta dır lar. (Al-i İm ran Su re si, 169)

Ey iman eden ler, bir top lu luk la kar şı kar şı ya gel di ği niz za man, da ya -

nık lık gös te rin ve Al lah'ı çok ça zik redin. Ki kur tu luş (fe lah) bu la sı nız.

(En fal Su re si, 45)

On la ra kar şı gü cü nü zün yet ti ği ka dar kuv vet ve be si li at lar ha zır la yın.

Bu nun la, Al lah'ın düş ma nı ve si zin düş ma nını zı ve bun la rın dı şın da

si zin bil me yip Al lah'ın bil di ği di ğer (düş man la rı) kor ku tup-cay dı ra sı -

nız. Al lah yo lun da her ne in fak eder se niz, si ze 'ek sik siz ola rak öde nir'

ve siz hak sız lığa uğ ra tıl maz sı nız. (En fal Su re si, 60)

Ey pey gam ber, mü'min le ri sa va şa kar şı ha zır layıp-teş vik et. Eğer içi -

niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa, iki yüz (ki şi yi) mağ lub ede bi lir -

ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır lı ki şi) bu lu nur sa, kâ fir ler den bi ni ni ye -

ner. Çün kü on lar (ger çeği) kav ra ma yan bir top lu luk tur. Şim di, Al lah

siz den (yü kü nü zü) ha fif let ti ve siz de bir za'f ol du ğu nu bil di. Siz den yüz

sa bır lı (ki şi) bu lunur sa, (on la rın) iki yü zünü boz gu na uğ ratır; eğer siz -

den bin (ki şi) olur sa, Al lah'ın iz niy le (on la rın) iki bi ni ni ye ner. Al lah,

sab re den ler le be ra ber dir. (En fal Su re si, 65-66)

Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke net len miş bir bi na

gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver. (Saf Su re si, 4) 
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Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber

vereyim mi?. Allah'a ve O'nun Resulü'ne iman edersiniz, malla-

rınızla ve canlarınızla Allah yolunda cehd

edersiniz (çaba harcarsınız). Bu, sizin

için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. O da

sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altların-

dan ırmaklar akan cennetlere ve Adn

cennetlerindeki güzel konaklara yerleş-

tirir. İşte 'büyük mutluluk ve kurtuluş'

budur. (Saf Suresi, 10-12) 24

Bir önceki sayfadaki ayetlerin

içinde yer aldığı bir hitabenin, Türk

Ordusunun müfettişlerine verilmesi-
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Milli Mücadele
döneminde

ordu milletin lideri
tarafından bizzat sevk ve ida-
re edilmiştir. Sol sayfada üst-
teki resimde Atatürk, Sakarya
Muharebesi'nde orduyu

idare ederken, alttaki resimde
ise Büyük Taarruz'u Kocate-
pe'den bizzat yönetirken

görülüyor.

AAll lahh yoo lunn daa öll düü rüü lenn lee rii saa kınn 'ölüü ler'' sayy mayın.
Haa yır,, onn lar,, Rabb lee rii Kaa tınn daa dii rii dirr ler,, 

rıı zıkk lann makk taa dırr lar.. (Al-ii İmm rann Suu ree si,, 169)



ni is te yen Ata türk'ün ma ne vi ya ta ne de re ce önem ver di ği açık -

ça or ta dadır.

Ata türk, din dar ki şi li ği nin bir gös ter ge si ola rak din

adam la rı na kar şı da her za man sa mi mi bir şe kil de hür met kar ol -

muştur. Cumhuriyetin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi,

bu ko nuyu şöy le an la tır:

Ata'nın hu zu runa gir di ğim de be ni ayak ta kar şı lar dı. Uta nır,

ezi lir, bü zü lür, "Pa şam be ni mah çup edi yor su nuz"de di ğim za -

man, "Din adam la rı na say gı gös ter mek Müs lü man lı ğın icap la -

rın dan dır"bu yu rur lar dı. Ata türk, şah si çı kar la rı için kut sal di -

ni mi zi si ya se te alet eden ca hil din adam la rını sev mez di. 25

Samimi Bir Dindar Atatürk
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Türk Ordusu büyük zaferi kazanmış, İzmir'e giriyor. (9 Eylül 1922)



DDüşş maa nınn ilerr lee mee sii 
ihh tii maa lii nee karr şıı 

hall kın,, kee sinn likk lee 
tee redd dütt vee kuşş ku

duyy maa sıı naa yerr 
yokk tur.. Düşş maa nınn 

Anaa doo luu vee 
içç lee rii nee doğğ ruu 

uzann makk iss tee yenn 
koll laa rıı mee zarr laa rıı -
naa yakk laa şıı yor;; bu

yee nii see fer,, düşş maa nın
ölümm yoll cuu luu ğuu dur.. 

All lah'ınn yarr dıı mı,, 
yaa kınn olayy larr buu 

soo nuu cuu 
göss tee ree cekk -

tir.. 
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AAtaa türk'tee kii Birr Dii ğerr Müü minn 
Özell lii ği:: Tee vaa zu

Ata türk'ün en bü yük özel lik le rin den bi ri de, ya şa dı ğı ça -

ğın çok öte sin de bir de ha ya ve ba şa rı lar la do lu bir ya şa ma sa -

hip ol ma sı na rağ men, son de re ce mü te va zi ve al çak gö nül lü ol -

ma sıy dı. 

Te va zu sa hi bi ve al çak gö nül lü ol mak da bi ze Ku ran

ayet le rin de tav si ye edi len önem li Müs lü man özel lik lerin den dir.

Bu ko nuy la il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le dir: 

O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü

ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di leriy le mu ha tap ol duk la rı za man

"Se lam"der ler. (Fur kan Su re si, 63)

… İş te si zin İla hı nız bir tek İlah tır, ar tık yal nız ca O'na tes lim olun.

Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (Hac Su re si, 34) 

Ata türk'ün te va zu su nu or ta ya ko yan bel ge ler de şah sı nın

bir baş ka özel li ği de ön pla na çık mak ta dır. Bu özel lik, söy le-

mek is te di ği sö zü en çar pıcı ke li me ler le, en gü zel ma na yı oluş -

tu ra cak şe kil de an lat ma da ki us ta lı ğı dır. Ata türk, kar şı sın da ki

in sa nı hep en gü zel şe kil de ono re et miş ve bu nu ya par ken söz

söy le me sa na tın daki us ta lı ğını kul lan mış tır.

Al çak  gö nül lü ğü, hi ta bet te ki us ta lı ğı ve bu us ta lı ğı in san -

la rı en olum lu et ki leye cek şe kil de kul lan ma sı, dün ya ta ri hin de

çok az bü yük in san da gö rü len ger çek bir mü min özel li ği dir. Bir

ayet te şöy le bu yru lur:
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Florya'da halk ve çocuklar arasında (1935)
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İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len miş ola rak

yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür lene ni

sev mez. (Lok man Su re si, 18)

ÇÇaa lışş kann lıı ğı

Ata türk ça lış kan ol ma nın öne mi ni ıs rar la vur gu la mış,

da ha sı bu nun İs lam Di ninin bir ge re ği ol du ğu üze rin de dur -

muş tur. Aşa ğı da ki söz leri bu ko nu da ki dü şün cele ri ni or ta ya

koy mak tadır:

Atatürk'ün en büyük özelliklerin den bi ri son de rece mü tevazi ve
alçak gönüllü ol masıydı. Te vazu sa hi bi ve al çak gönüllü ol mak bi ze

Ku ran ayetlerin de tav si ye edi len önemli Müs lüman özelliklerin dendir. 



"Ge çen za ma na nis pet le da ha çok ça lı şa ca ğız, da ha az za man -

da bü yük iş ler ba şara ca ğız. Bun da da mu vaf fak ola ca ğı mı za

şüp hem yok tur. Çün kü, Türk Mil leti'nin ka rak te ri yük sek -

tir."(Onun cu Yıl Nut ku)

Bü yük di ni miz ça lış ma ya nın in san lık la il gi si ol ma dı ğı nı söy -

ler. Ba zı kim se ler, me de ni ol ma yı ka fir ol mak sa nı yor lar. Asıl

ka fir lik on la rın bu ina nı şıdır. 26
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Atatürk'ün bir başka önemli özelliği ise söylemek is tedi ği sö zü en çar pı cı
keli meler le, en gü zel ma nayı oluş turacak şekil de an lat madaki us talı ğı dır. 

Hi tabetteki bu us talı ğını in sanları en olum lu et kileyecek şekil de kul lanması,
dünya tari hinde çok az bü yük in sanda gö rü len ger çek bir mü min özelli ğidir. 



Atatürk ça lış kan ol manın öne mi ni ıs rar la vur gulamış, 
dahası bu nun İs lam Di ni nin bir ge reği ol duğu

üzerin de dur muştur.
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Bi zim di ni miz, mil le ti mi ze de ğer siz, mis kin ve aşa ğı ol ma yı

tav si ye et mez. 27

Be lirt tiğimiz gi bi, Ata türk'ün bu öğüt le ri Ku ran ah la kı -

na uy gun dur. Ku ran'da Al lah in sa na ça lış kan ol ma yı şöy le

em ret mek te dir:

Şu hal de boş kal dı ğın za man, dur mak sızın yo rul ma ya-de vam et.

(İn şi rah Su re si, 7)



““Gee çenn zaa maa naa niss pett lee daa haa çokk çaa lıı şaa caa ğız,, 
daa haa azz zaa mann daa büü yükk işş lerr baa şaa raa caa ğız.. 

Bunn daa daa muu vaff fakk olaa caa ğıı mıı zaa şüpp hemm yokk tur.. 
Çünn kü,, Türkk Mill lee ti’ninn kaa rakk tee rii yükk sekk tir.”” 

(Onunn cuu Yıll Nutt ku)
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AAtaa türk'ünn Saa naa taa Verr dii ğii Önemm 
vee Kuu ran'daa kii Saa natt Ann laa yıı şıı 

Ata türk, gü zel sa nat la ra ve es te ti ğe bü yük önem ver -

miş tir. Aşa ğı daki söz le ri bu ko nu da ki dü şün ce le ri ni özet ler

ni te lik te dir:

Bir mil let ki re sim yap maz, bir mil let ki hey kel yap maz, bir

mil let ki fen nin ge rek tir di ği şey le ri yap maz; iti raf et me li ki

o mil le tin iler le me yo lun da ye ri yok tur.28

Gü zel sa nat la rın hep sin de, ulus genç li ğinin ne tür lü iler le-

til me si ni is te di ği ni zi bi li rim. Bu ya pıl mak ta dır. An cak bun -

da en ça buk, en ön de gö tü rül me si ge rek li olan Türk mu si ki-

si dir. Bir ulu sun ye ni de ğişik li ğin de öl çü, mu si ki de de ği şik -

li ği ala bil me si, kav ra ya bil me si dir. 29

Gü zel sa nat lara da ala ka nı zı ye ni den can lan dır mak is te rim.

An ka ra'da bir kon ser va tu ar ve tem sil aka de mi si ku rul mak -

ta ol ma sı nı zik ret mek, be nim için bir haz dır. 30

Atatürk'ün sanata verdiği bu önem, Kuran'da tarif edi-

len  sa nat an la yı şı na son de re ce uy gun dur. Al lah Ku ran'da

sa na tın öne mi ni vur gu layan, Müs lü man la rın sa nat zev ki ne

işa ret eden çok önem li bil giler ver mek te dir. Cen net hak kın -

da ya pı lan tas vir ler, ora da ku sur suz bir sa nat zen gin li ği ol du -

ğu nu gös ter mek te dir. 

Al lah Hz. Sü ley man'ın sa nat an la yı şı nı da Müs lü man -

la ra ör nek ol ması için Ku ran'da de tay larıy la ak tar mış tır.
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Atatürk, güzel sa natlara ve esteti ğe bü yük önem vermiş tir. 
Adana Kız Enstitüsü'nde el sanatları çalışmalarını incelerken

görülüyor.
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Ayet ler de Hz. Sü ley man'ın çok gör kem li bir sa ray yap tır dı -

ğı, bu ra da "ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça -

nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar"(Se be Su re si,

13) bu lun du ğu bil di ril mek te dir. Hz. Sü ley man'ın sa ra yı nın

ze mi ni nin cam dan ya pıl dığı ve bu nu gö ren Se be Me like -

si'nin bu nu bir su san dı ğı an latıl mak ta, Se be Me like si'nin bu

sa ra ya olan hay ran lı ğı na dik kat çe kil mek tir. (Neml Su re si,

44) Bu ayet ler Müs lü man la rın, özel lik le de Müs lü man yö ne -

ti ci le rin sa na ta ver me le ri ge re ken öne me bir işa ret tir ki, Ata -

türk'ün ko nuş ma la rın da ifa de et ti ği ide al le ri ve çe şit li uy gu -

la ma la rı da Ku ran ah la kı ile bü yük bir uyum gös ter mek te dir.

Ataa türk'ünn Güü zell Koo nuşş maa 
Hakk kınn daa kii Öğütt lee ri

Ku ran'da ge çen önem li mü min özel lik le rin den bi ri de,

in san la ra gü zel söz söy le mek tir. Ya ni in san lar la ya pı cı, sa -

mi mi, et ki leyici ve akıl cı şe kil de ko nuş mak, on la ra kar şı en

ki bar ve ne zih üs lubu kul lan mak tır. Ku ran ayet lerin de bu ko -

nu nun öne mi şöy le açık la nır:

Gör me din mi ki, Al lah na sıl bir ör nek ver miş tir: Gü zel bir

söz, gü zel bir ağaç gi bi dir ki, onun kö kü sa bit, da lı ise gök te -

dir. Rab bi nin iz niy le her za man ye mi şi ni ve rir. Al lah in san -

lar için ör nek ler ve rir; umu lur ki on lar öğüt alır-dü şü nür ler.

(İb ra him Su re si, 24-25)
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Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le. Çün kü şey -

tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey tan in sa nın açık ça bir

düş ma nı dır. (İs ra Su re si, 53)

Ata türk de Ku ran ah la kı nın bir par ça sı olan "gü zel söz

söy le me"ko nu su na bü yük önem ver miş tir. Ken di si nin soh bet le -

ri, söy lev ve de meç le ri in ce len di ğin de bu açık ça gö rü lür. Da ha -

sı, bu ko nu da top lu ma da önem li öğüt ler ver miş tir. Aşa ğı da ki

söz le ri Türk genç li ği ne bu ko nu da gös ter di ği yo lun ifa de si dir:

Türk ço cu ğu ko nu şur ken, onun be yan ve an latış tar zı, Türk

ço cu ğu ya zar ken, onun ifa de üs lu bu, ken di si ni din le yen le -

ri, onun yü rü dü ğü yo la gö türe bi le cek; bu ka bi li ye ti sa ye -

sin de Türk ço cu ğu ken di si ni din le yen ve ya ya zı sı nı oku -

yan la rı, pe şi ne ta ka rak yük sek Türk ül kü sü ne ile te -

bi le cek, ulaş tı rabi le cek tir. 31

KKuu ran'ınn Okunn maa sıı naa vee 
Ann laa şıll maa sıı naa Verr dii ğii Önem

Al lah Ku ran'ı in san la ra bir reh ber ve rah met

ola rak in dir miş tir. Al lah, Ku ran'la in san la rı ka -

ran lık lar dan ay dın lı ğa çı ka rır, on la ra kur tu luş

yol la rı nı gös te rir. Ku ran'ın bu özel li ği ni bi ze

bil di ren ayet ler den bi ri şöy le dir:

(Bu Kur'an,) Ayet le ri ni, iyi den iyi ye dü şün sün ler

ve te miz akıl sa hip le ri öğüt al sın lar di ye sa na in -

Samimi Bir Dindar Atatürk
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dir di ği miz mü ba rek bir ki tap tır. (Sad Su re si, 29)

Atatürk de Kuran'ı rehber edinmiş bir Müslümandır. Ya-

şa mı nın her dö ne min de Ku ran oku tul ma sı na son de re ce önem

ver miş tir. Ha fız Ze ki Çağ lar man Ata türk'ün bu yö nünü şöy le

an lat mış tır:

Ata türk'ün kız kar de şi Mak bu le Ha nım'la uzun yıl lar kom şu luk

yap tık. Her yıl Ra ma zan ayı yak la şın ca Ata türk kız kar de şine;

"Mak bu le, Ra ma zan ge li yor, an ne mi ze ha tim okut ma yı ih -

mal et me"der ve ha tim oku ya cak ha fı za he di ye edil mek üze re

bir zarf içe ri sin de pa ra ve rir di. 32

Ata türk Ku ran'ın ma na sı nın halk ta ra fın -

dan an la şıl ma sı için de çok bü yük bir ça ba gös -

ter miş tir. Bu amaç la o dö nem de var ol ma yan

bir Türk çe me al ve tef sir ya zıl ma sı em ri ni

ver miş tir. Ha dim li Efen di'nin Hu la sa tü'l Be -

yan fi Tef si ri'l Ku ran ve El ma lılı Ham di Ya -

zır'ın Hak Di ni Ku ran Di li: Ye ni Me al li Türk -

çe Tef sir'i baş ta ol mak üze re, Cum huri ye tin

ilk on beş yı lın da -ya ni Ata türk'ün ha ya tı sü -

re sin ce- Ku ran'la il gi li 10 ka dar eser ya zı lıp

neş re dil miş tir. Bu eser le rin pek ço ğu da, baş -

ta 1936'da Ham di Ya zır'a yap tır dı ğı eser ol -

mak üze re, hal kı mı za üc ret siz ola rak da ğı tıl -

mış tır. Türk çe ’ye çev rilen ha dis ler de, hal -
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kı mı za ger çek İs lam'ı öğ ret me çer çe vesin de yi ne üc ret siz ola -

rak da ğı tıl mış tır.40 Ye ni ay nı dö nem de ca mi le rin din gö rev li si

ih ti yaç la rı nı kar şı lamak ama cıy la İmam-Ha tip okul la rı açıl mış -

tır. 

Ata türk, di nin ih ya sı doğ rul tu sun da ger çek leş tir di ği bu

fa ali yet le ri şöy le an lat mak ta dır:

İlk ola rak Ku ran'ın di li mi ze çev ril me si ni is te dim. Bu da ilk de -

fa ola rak Türk çe ye çev ri li yor. Hz. Mu ham med (sav)'in ha ya tı -

na ait bir ki ta bın çev ril me si ni em ret tim. 34

84

((Buu Kur'an,)) Ayett lee rii ni,, iyii denn iyii yee düü şünn sünn -
lerr vee tee mizz akıll saa hipp lee rii öğütt all sınn larr 

dii yee saa naa inn dirr dii ğii mizz müü baa rekk birr kii tapp tır.. 
(Sadd Suu ree si,, 29)



Ca mi ler de oku nan hut be le rin ger çek ama cına ulaş ma sı,

ya ni in san la ra fay da lı ve yol gös te ri ci ol ma la rı için al dı ğı ted -

bir le ri de şöy le açık la mak ta dır:

Hut be den mak sat; hal kın ay dın lan ma sı ve hal ka yol gös ter mek -

tir. Hut be oku yan kim se le rin si ya si du ru mu, top lum du ru mu nu,

uy gar lık du ru mu nu, uy gar lık dün ya sı nın so run la rı nı her gün iz -

le me le ri şart tır. Bu nun için hut be ler ta ma men Türk çe ve gü nü -

mü ze uy gun ol ma lı dır ve ola cak tır. (Ba lı ke sir Hut be si) 35

Ku ran'ın hal ka öğ re til me si ve açık lan ma sı ça lış ma la rı da

Ata türk'ün di ne olan inan cı nın ve di ne hiz met an la yı şı nın açık

bir gös ter ge si dir. O dö ne me ka dar Türk çe ye çev ril me yen Ku -

ran, ilk ola rak Ata türk za ma nın da Türk çe ter cü me ve tef sir

edil miş, bu nun la top lu mun Ku ran'ı an la ma sı ve on dan öğüt al -

ma sı he def len miş tir. Ni te kim bu, Ku ran'ın in diri liş ama cı dır.

Ayet ler de Ku ran'ın in san lar ta ra fın dan an la şıl ma sı nın ve ken di

dil le rin de oku nup kav ran ma sı nın öne mi ne şöy le işa ret edi lir: 

Bel ki on lar öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, Biz onu (Kur'an'ı), se nin di -

lin le ko lay laş tır dık. (Duhan Suresi, 58)

Eğer Biz onu A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil de) olan bir Kur'an

kıl say dık, her hal de der ler di ki: "Onun ayet le ri açık lan ma lı de ğil

miy di? Arap ola na, A'ce mi (Arap ça ol ma yan bir dil)mi?"De ki: "O,

iman eden ler için bir hi da yet ve bir şi fa dır. İman et me yen le rin ise

ku lak la rın da bir ağır lık var dır ve o (Kur'an), on la ra kar şı bir kör -

lük tür. İş te on lara (san ki) uzak bir yer den ses le ni lir. (Fus si let Su re -

si, 44)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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AAtaa türk,, Dii nii mizz dee Emm ree dill dii ğii Gii bi,, 

Baa rışş Yann lıı sıı Birr İnn sann dır

Ku ran Al lah'ın in san lara yol gös te rici ola rak in dir di ği bir

ki tap tır ve Al lah Ku ran'da in san lara en gü zel ah la kı ya şa ma yı

em ret mek te dir. Bu ah la kın te me lin de ise, sev gi, şef kat, hoş gö -

rü, ada let ve mer ha met gi bi kav ram lar yer alır. İs lam bi rey ler

ara sın da ol du ğu gi bi top lum lar ve ül ke ler ara sın da da bu va sıf -

la rın ha kim ol ma sı nı ön gö rür. İs lam ke li me si, Arap ça da "ba -

rış"ke li me siy le ay nı an la ma ge lir. Ku ran ayet le rin de in san lar,

yer yü zün de mer ha me tin, şef ka tin, hoş gö rü nün ve ba rı şın ya şa -

na bi le ce ği mo del ola rak İs lam ah la kı na ça ğı rıl mak ta dır lar. Ba -

ka ra Su re si'nin 208. aye tin de şöy le buy rul mak ta dır:

Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs -

lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze apa çık

bir düş man dır. (Ba ka ra Su re si, 208)

Ku ran'a gö re sa vaş, sa de ce zo run lu ol du ğun da baş vu ru -

la cak ve mut la ka be lir li in sa ni ve ah la ki sı nır lar için de yü rü tü -

le cek bir "is ten me yen zo run lu luk"tur. Bir ayet te, yer yü zün de

sa vaş la rı çı ka ran la rın in kar cı lar ol du ğu, Al lah'ın ise sa va şa rı za

gös ter me di ği şöy le açık la nır:

... On lar ne za man sa vaş ama cıy la bir ateş alev len dir di ler se Al lah

onu sön dür müş tür. Yer yü zün de boz gun cu lu ğa ça lı şır lar. Al lah ise

boz gun cu la rı sev mez. (Ma ide Su re si, 64)

Pey gam beri miz Hz. Mu ham med (sav)'in ha ya tı na bak tı -
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ğı mız da da, sa va şın an cak zo run lu hal ler de ve sa vun ma amaç lı

ola rak baş vu ru lan bir yön tem ol duğu nu gö re bi li riz. 

Ata türk de İs lam ah la kı nın bu ba rış çı özel li ği ni ken di si -

ne reh ber edin miş tir. Ata türk'ün si ya si dokt ri ni, ay nen Ku ran'da

em re dil diği gi bi, ge rek ti ğin de sa vun ma amaç lı ola rak sa vaş -

mak, an cak asıl ola rak ba rış yan lı sı ol mak tır. Onun ün lü "Yurt -

ta sulh ci han da sulh"sö zü, bu ko nuda ta ri he geç miş bir slo gan -

dır. Bir ko nuş ma sın da ise şöy le de miş tir: 

"Cumhuriyetin dış siyasada özenle güttüğü amaç, uluslar ara-

sı ba rı şı ko ru mak ve gü ven için de ya şa mak tır. Kom şu la rı mız -

la dost luk ve iyi ge çin me yo lun da her gün bi raz da ha iler le-

mek te yiz."36

87

Kuran ahlakının temelini oluşturan sevgi, şef kat, hoşgörü, ada let ve
mer ha met gi bi özelliklerin tümünü Atatürk'te görmek mümkündür.
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Ey iman eden ler, he pi niz top luca 

ba rış ve gü ven liğe (Silm’e, İslam’a) gi rin 

ve şey ta nın adım la rı nı iz le me yin. 

Çün kü o, si ze apa çık bir düş man dır. 

(Ba ka ra Su re si, 208)
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““Yurtt taa sulh,, cii hann daa sulh”
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A
ta türk'ün din dar lı ğı nın ka nıt la rı nı

hem ki şi sel ya şa mın da hem de ko -

nuş ma ve söy lev lerin de bul mak

müm kün dür. Sık sık Ku ran okut ma sı, Ku ran okun du ğun -

da ki mi de fa lar duy gu la na rak göz le ri nin ya şar ma sı, din ve

mu kad de sa tın öne mi ko nu sun da sa mi mi yo rum lar da bu -

lun ma sı, ki şi sel ya şa mın dan edin di ğimiz ve ken di si nin

inan cı nı or ta ya ko yan bul gu lar dır. Ata türk'ün Türk Mil le -

ti' ne ka zan dır ma ya ça lış tı ğı ah lak ve dün ya gö rü şü ne bak -

tı ğı mız da da, hu ra fe ve yan lış ge le nek ler den arın dı rıl mış,

saf ve sa mi mi bir din an la yışı dik kat çe ker. Pek çok ko -

nuş ma sın da di ni mizi öv müş ve di nin top lum ta ra fın dan

an la şı la rak ya şan ma sı ge rek ti ği ne dik kat çek miş tir. Bu

ko nu daki ba zı söz le ri şöy le dir:
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… Bizim yüce dinimiz, her Müslüman erkek ve kadına araştır-

mayı farz kılıyor ve her Müslüman, bu dine bağlananları ay-

dınlatmakla vazifelidir. 37

Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İn-

sana hüzün verir... Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mü-

kemmelidir. İslam Dini hepsinden üstün-

dür. 38

Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyor-

lar. Bunun için Kuran Türkçe olma-

lıdır. 39

Türk Millet'i daha dindar ol-

malıdır. Yani bütün sadeliği

ile dindar olmalıdır, demek

istiyorum. Dinime; bizzat ger-

çeğe nasıl inanıyorsam, buna

da öyle inanıyorum. Şuura aykı-

rı, ilerlemeye engel bir şey ihtiva

etmiyor. Halbuki Türkiye'ye ege-

menliğini veren bu Asya milletinin

içinde; daha karışık, yapmacık,

batıl inançlardan ibaret bir din da-

ha vardır. Fakat bu cahiller, bu

acizler sırası gelince aydınlana-

caklardır. Onlar bu aydınlığı gö-

remezlerse kendilerini mahva

mahkum etmişlerdir demektir.

Onları kurtaracağız. 40



Ata türk'ün söy lev ve öğüt le ri in ce len di ğin de, Türk Mil -

le ti'nden is te di ği şey le rin Ku ran ah la kı na uy gun me zi yet ler  ol -

du ğu gö rü lür: Bi li me ve sa na ta önem ver mek, hu ra fe ler den ko -

run mak, akıl cı ve ça lış kan ol mak, te miz lik, es te tik ve ka li te ye

önem ver mek, yur du nu ve mil le ti ni sev mek gi bi… Ata türk'ün

bu ko nu da ki ba kış açı sı nı şu söz le ri özet lemek te dir:

Han gi şey ki; ak la, man tı ğa, top lum ya ra rına uy gun dur, bi li -

niz ki di ni mi ze de uy gun dur. Bir şey akıl ve man tı ğa, hal kın ya -

ra rı na uy gun sa kim se ye sor ma yın. O şey di ne

uygundur. 41

Ata türk di ni su is timal et mek is te yen

kö tü ni yet li kim se le re kar şı hal kı her za man

uyar mış tır. Bu na mey dan ver me mek için pek

çok ko nuş ma sın da hal kı mı zı di ni mi zi öğ ren -

me ye ça ğır mış tır:

Bi zi yan lış yo la sevk eden soy suz lar bi lir -

si niz ki, çok ke re din per desi ne bü rün -

müş ler, sâf ve te miz hal kımı zı hep din

ku ral la rı söz le riy le al da ta gel miş ler dir.

Ta ri hi mi zi oku yu nuz, din le yi niz... Gö -

rür sü nüz ki mil leti mah ve den, esir

eden, ha ra beden fe na lık lar hep din ör -

tü sü al tın da ki kü für ve kö tü lük ten gel -

miş tir. 42
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AAtaa türkk Dii nii Eğii tii mee Büü yükk Önem
Verr mişş tir

Ata türk bir ko nuş ma sın da şun la rı söy lemiş tir:

Biz de ruh ban lık sis te mi yok tur. He pi miz eşi tiz ve di ni mi zin

buy ruk la rı nı eşit ola rak öğ ren me ye mec bu ruz. Her fert; di ni-

ni, di ya ne ti ni, ima nı nı öğ ren mek için bir ye re muh taç tır. Ora -

sı da okul dur... Na sıl ki, her hu sus ta yük sek mes lek ve ih ti sas

sa hip le ri ni ye tiş tir mek la zım ise, di ni mizin ger çek fel se fe si ni

tet kik ve bi lim sel ve fen ni tel kin kud re ti ne sa hip ola cak gü zi de

ve ger çek bü yük alim ler da hi ye tiş tire cek yük sek ku rum la ra

ma lik ol ma lı yız. 43

Di ni mi zin çok üze rin de dur du ğu ko nu lar dan olan bi lim

ve eği tim Ata türk'ün de en çok önem ver di ği kav ram lar dan dır.

Pey gam be ri miz (sav) de bi lim le il gi li gö rüş le ri ni aşa ğı da ki ha -

dis le rin de açık ça be lirt miş tir:

"İlim Çin'de de ol sa alı nız."

"Bi lim Müs lü ma nın yi ti ği dir, ne re de bu lur sa ora dan alır."

"Hik me ti al, her han gi bir kap tan çık mış ol ması nın sa na za ra -

rı ol maz."

Bu ha dis lerin de gös ter di ği gi bi, bi lim ve me de niyet,

Al lah'ın in san la bah şet tiği bir ni met tir ve Müs lü man lar her -

han gi bir tu tucu luk gös ter me den bu ni met leri en et ki li şe kil de

öğ ren me li ve kul lan ma lı dır lar. Bu açık fi kir li yak laşı mı be -

nim se yen Ata türk de, bi lim Çin'de bi le ol sa onu al ma yı, di ğer
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bir de yiş le Tür ki ye'yi mu asır me de ni yet ler ara sı na sok ma yı

en önem li he def ola rak ka bul et miş tir: 

Ev lat la rı mı zı o su ret le ta lim ve ter bi ye et me li yiz, on la ra o su -

ret le ilim ve ir fan ver me li yiz ki, ti ca ret, zi ra at ve sa nat ale min -

de ve bü tün bun la rın fa ali yet sa ha la rın da fay da lı ol sun lar,

ame li bir uzuv ol sun lar. Bi na ena leyh ma arif prog ra mı mız, ge -

rek ilk tah sil de, ge rek or ta tah sil de ve ri le cek bü tün şey ler bu

gö rü şe gö re ol ma lı dır. 44

Ata türk, okul ların top lum ha yatın da ki öne miy le il gili

ola rak da şun la rı di le ge tir miş tir:

Mek tep na mı nı hep be ra ber hür met le, ta zim le zik rede lim.

Mek tep genç di mağ la ra, in san lı ğa say gı yı, mil let ve mem le ke -

te sev gi yi, is tik lalin şe re fi ni öğ re tir. İs tik lal teh li keye düş tü ğü
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za man onu kur tar mak için ta ki bi uy gun olan en sa lim yo lu bel le -

tir. Mem le ket ve mil le ti kur tar ma ya ça lı şan la rın ay nı za man da

mesleklerinde namuskar mütehassıs ve birer alim olmaları lazım-

dır. Bu nu te min eden mek tep tir. 45

'Hut be den mak sat, hal kın ay dın la tıl ma sı ve hal ka yol gös -

ter mek tir'46 di yen Ata türk ay dın, hem çağ daş me deni ye ti özüm se -

miş, hem de di ni ne sa mi mi yet le bağ lı bir mil let is te miş tir. Onun

ger çek ama cı ve biz lere bı rak tı ğı mi ras bu dur.
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Y
akın la rı nın, Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su

Ulu Ön der Ata türk hak kın da an lat tık la rı

onun di ne olan sa mi mi bağ lı lı ğı nı biz le re

gös te ren en gü zel ör nek ler den dir.

Rö ne sans der gi si nin Şu bat 1991 sa yı sın da, Ata'nın ya -

kın la rıy la ya pı lan ro pör taj la ra yer ve ril miş tir. Ya kın la rı Ata -

türk'ün din dar ki şili ği ni şöy le an lat mış lar dır:

Üll küü Adatepee (Maa nee vii Kıı zı)

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

an lat tı ğı bir anı yı ak ta ra yım; Ata türk, 25 Ağus tos'ta Ko ca te -

pe'ye çık tı ğı za man ora da şöy le dua edi yor: "Al lah'ım, se nin

ba na ver di ğin fi kir ve ze kay la ben bü tün plan la rı mı ger çek -

leş tir dim. Bun dan son ra sı ar tık se nin mu kad de ra tın…"

O, Al lah'ına ina nan bir in san dı. Pa şa, Ra ma zan'da Dol -

ma bah çe'de ve ya Çan ka ya'da ol du ğun da an ne me, 'Vas fi ye,
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oruç tu tu yor mu sun?' di ye so rar, an nem "tu tu yo rum"de di ğin -

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

ken di si de eder di. Çok iyi ha tır lı yo rum; pa ra ti fo ge çi ri yor dum,

çok üzül müş ve be ni kur tar ma sı için Al lah'a dua et miş.

An ne si Zü bey de Ha nım da çok din dar mış. An ne me da ha
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ye di ya şın day ken Ku ran ders le ri al dır ma ya baş la mış. Kız kar de -

şi Mak bu le Ha nım'ın da na ma zı nı de vam lı kıl dı ğı nı bi li yo rum.

Saa fii yee Ayy laa 

An ne si Zü bey de Ha nım da, ab la sı Mak bu le Ha nım da

çok din dar in san lar dı, na maz kı lar lar dı. Ata türk, tam din dar,

Müs lü man bir ai le or tamın da ye tiş ti. 

Ata türk de din dar bir in san dı. Çok be ğen di ği Ha fız Ya şar
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var dır. O Ku ran okur ken göz le rin den yaş lar bo şa nır dı. Hat ta bü tün

ho ca la rı top la yıp, ayet le ri oku yup izah ede rek in ce le me ler ya par dı.

Ba na 'Al lah'ın sa na ver di ği bu lüt fu unut ma ve bu nun la şı mar -

ma, mü te va zı ol, da ima Al lah'a şük ret.' der di. Ken di si ne "Pa şam

sen şu nu yap tın, sen bu nu yap tın' di yen le re de 'Ba na Al lah yar dım

et ti.' der di.

VVass fii Rıı zaa Zoo buu 

Pey gam be r (sav)'e çok hür met eder di. Pey gam be r

(sav)'in çok sağ lık lı bir mu ha ke me ye va kıf ol duğu na ka niy di. Bir

ge ce Hz. Pey gam ber (sav)'in as ke ri de ha sın dan bah se di yor du... 

Onun di ne, fik re kar şı say gılı bir ki şi li ği var dı. Ku ran'a çok

hür me ti var dı. Ya nın da üç ha fız var dı; Ha fız Ya şar, Ha fız Hü se yin

ve Ha fız Meh met. Ben o ha fız la rı onun ya nın da, Çan ka ya'da

ta nı dım. Say gıy la din ler di. Onun kar şı ol duğu, yo baz lar dı.

Cee mall Kuu tayy 

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

kav ra mış ve onu as lı na ia de et mek için bü yük kav ga yap mış baş -

ka bir in san yok tur.

Mus ta fa Ke mal, 1300 se ne son ra Hz. Mu ham med (sav)'in

ruhunu şadedecek esasları getirmiştir. Mustafa Kemal'e 'dinsiz' di-

yen ler Al lah'tan utan sın lar. Bu gün sec de yi Rah man'a alın ko ya bi -
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li yor lar sa bu, onun sa ye sin de dir. Bu gün en ge çer li olan me al -

ler den iki si Ömer Rı za Doğ rul ve Ah met Ham di Ak se ki me al -

le ri dir. İki si ni de Mus ta fa Ke mal yap tır mış tır. O'nun is mi ni

kul la nan la rı af fet mez di; 'O bü yük ada ma la yık ola maz sa ne

ola cak?' der di.

Ce mal Ku tay şöy le bir ola yı da ak ta rı yor; 

Bir gün Er tuğ rul Ya tı'nda res sam İb ra him Çal lı Ata'nın

ya nın da dır. 'Şu renk le ri tu ale al mak müm kün mü dür?' der. Çal -

103

Cemal Kutay



lı; 'Ta bii, Ga zi Haz ret le ri' di ye ce vap ve rir. 'De mek ki siz bu

renk le ri ala bi li yor su nuz' di ye tek rar lar Ga zi. Çal lı; 'De ne yelim

ve gö re lim' der. Ay rı laca ğı za man Ata türk, Ce vat Ab bas'a şun -

la rı söy ler: 'Söy le yin bu ada ma bir da ha gel me sin. Ne za man

ki had di ni bi lir, Al lah'la boy öl çüş meye kal kış maz. Sı ra ya

gi rer kul ola rak, bu nu da is pat eden bir eser le ge lir, ben o

za man onun af fe dil me si ne şa hit lik ede rim.'

FFüü reyy yaa Koo rall (Kıı lıçç Ali'ninn İllkk Eşi)

La ik ti. La ik lik, din siz lik de ğil dir. O inanç lıy dı. Na ma zı -

nı bil mi yo rum, ama ilk mec lis za ma nı kıl dı ğı nı duy muş tum.

Ku ran'ın Türk çe ye çev ril me si, di nin an la şıl ma sı na ve si le

olan bü yük bir hiz met tir. O, di nin po li ti ka ara cı ola rak kul la -

nıl ma sı na ve is tis ma rı na kar şıy dı. Ve bu na hiç bir za man izin

ver me di.

Saa bii haa Gökk çenn (Maa nee vii Kıı zı)) 

Bir sa bah, Ata'nın eli ni öp mek üze re ya nı na gir dim. İş le-

ri ile meş gul du. Bir sü re ayak ta bek le dim, bir den de rin bir iç

ge çir di ve 'Al lah' de di. (O bu nu sık sık tek rar lar dı.)

Ata türk hak kın da ev vel ce çok şey ler duy muş tum, bu te -

sir le ola cak, bir hay li şa şır dım. O'nun ağ zın dan Al lah ke li me si -

ni duy mak be ni şa şırt mış ve he ye can lan dır mış tı. 
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Ata'nın yü zü ne şaş kın bir

şe kil de bak mış ola ca ğım ki; 'Sen

din dar mı sın?' di ye sor du. Ben

de ai lem den al dı ğım din ter bi -

ye siy le 'Evet, din da rım' de -

dim ve bu ce va bı mı na -

sıl kar şı laya ca ğı nı an -

la mak için ür kek ür -

kek yü zü ne bak tım.

Ce va bım ho şu na

git miş ti. 'Çok iyi…

Al lah bü yük bir

kuv vet tir. O'na

da ima inan mak

la zım dır.' de di ve

bu ko nu da uzun

uzun iza hat ver di.

Ben de o za man an -

la dım ki, Ata türk hak -

kın da söy le nen le rin as lı

yok tur ve Ata bü tün

söy lenen lerin hi lafı na

din dar bir in san dır. 47
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AAtaa türk'ünn Laa ikk likk İll kee si

T
ür ki ye Cum hu ri ye ti, Ana ya sa mız'da

be lir til di ği üze re "la ik"bir dev let tir.

La ik lik ta rih te ve gü nü müz de za man

za man yan lış an la şıl mış ve yan lış uy gu lan mış bir il ke dir. Bu

ne den le bu il ke yi ve so nuç ları nı de tay lı ola rak in cele mek te

ya rar var dır.

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

ama cı, top lum da inanç ve iba det öz gür lü ğü nü te sis et mek -

tir. La ik lik, dev le ti mi zin 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. Böy le ce Tür ki ye Cum hu ri ye -

ti'nin her va tan da şı, sa hip ol du ğu inan ca gö re öz gür ce ya şa ma

ve iba det et me im kan ve gü ven ce si ni bu la cak tır.
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1938 yı lın da Cum hu ri yet Halk Par ti -

si'nin On be şin ci Yı lı ki ta bın da da, Ata -

türk'ün sağ lı ğın da be nim senen 'La ik lik

Pren si bi', şu şe kil de izah edil miş tir: 

Mil li ve iç ti mai ha ya ta fer din din siz, şu ve ya bu

iti kat sis te mi ne men sup olu şu, mil li ve

iç ti mai va zi fe si ba kı mın dan ne bir

ku sur, ne de bir fa zi let sa yı la maz.

Tür ki ye'de di nin dün ya iş le rin -

den ay rı tu tul du ğu, La ik li ğin ilan

ol du ğu an dan iti ba ren, hiç kim -

se, hiç bir iba de te ic bar edi le -

mez. Hiç kim se vic da nı nın il ha -

mı ile ka bul et ti ği iba det ten men

olunamaz. 48

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 ninin

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
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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 nayet gi bi top lum -

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

ma men şah sın 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 lamaz, ki şi bas kı yo luy -

la di ni uy gu la ma ya yön len di ri le mez. 

Kı sa ca sı la ik lik, bü tün yurt -

taş la rın vic dan, iba det ve din hür ri-

ye tini gü ven ce al tı na al mak tır.

Ata türk'ün la ik lik fik ri ni açık la -

yan Ord. Prof. Dr. Ali Fu at Baş gil

de ko nuy la il gi li ola rak şun la rı

söy le miş tir:

En can lı cep he si ve en kı sa

ifa de siy le la ik lik, din hür ri-

ye ti ni ve bun dan do ğan va -

tan daş lık hak ları nı düş -

man la rı na kar şı ko rumak -

tır. Dev let ha ya tın da la ik li ğin ga ye si bu dur. La ik
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dev let, din hür ri ye ti ni ve din da rı her çe şit

sal dı rı ya kar şı ko ru yan dev let tir. 

Prof. Dr. Ham za Eroğ lu da la ik liği,

'din hür ri ye ti nin ve bun dan do ğan hak la -

rın ko run ma sı ve te mina tı' için zo run -

lu bir şart ola rak gös ter mek te dir.49

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 farz ede 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 dev le tin

kol luk 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

ödül ver sin. Böy le bir 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 İs lam'a ve Ku ran

ah la kı na ay kı rı ola cak tır.

Bu nun ne de ni, zor la ya da
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men fa at kar şı lığı el de edi len bir di ni inan cın ya da iba de tin, İs -

lam'a gö re hiç bir de ğeri nin ol ma yı şı dır. Çün kü inanç ve iba -

det, Al lah'a yö ne lik ve Al lah rı za sı için ol du ğun da bir de ğer

ta şır. Eğer dev let, in san la rı inan ca ve iba de te zor laya cak olur -

sa, bu du rum da in san lar dev let ten kork tuk la rı için din dar olur -

lar. Bu ise Al lah ka tın da mak bul ol ma yan bir din dar lık tır. Din

açı sın dan mak bul olan, vic dan ların ta ma men ser best bı rakıl dı -

ğı bir or tam da di nin ya şan ma sı dır.

Bu ne den le dir ki, dev le ti mi zin 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 ğere 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 Türk va tan daşı nın be nim se me si ve sa -

vun ma sı ge re ken bir il ke dir. 

Ata türk, la ik lik il ke si ni şöy le açık la mış tır:

Din, bir vic dan me se le si dir. Her kes vic da nı nın em ri ne uy mak -

ta ser best tir. Biz de di ne say gı gös te ri riz. Dü şü nü şe ve dü şün -

ce ye kar şı de ği liz. Biz sa de ce din iş le ri ni, dev let ve mil let iş le -

ri ile ka rış tır ma ma ya ça lı şı yo ruz. Kas te ve ey leme da ya nan tu -

tu cu ha re ket ler den sa kı nı yo ruz. 50

Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nde her er gin ki şi di ni ni seç mek te hür ol -
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du ğu gi bi, bir di nin tö re ni de ser best tir. Ya ni, ayin (iba det)

hür ri ye ti ne do ku nu la maz. Ta bi atıy la ayin ler (iba det ler),

asa yiş ve ge nel ah lak ku ral la rı na kar şıt ola maz; po li tik nü -

ma yiş şek lin de ya pı la maz. Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nde her kes

Al lah'a is te di ği gi bi iba det eder. Hiç  kim se ye di ni fi kir le rin -

den do la yı bir şey ya pı la maz. Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin res -

mi di ni yok tur.51

Ata türk'ün de bu açık la ma la rın dan da an la şıl dı ğı gi bi

la ik lik; ke li me ma na sıy la, din siz lik ve ya din düş man lı ğı de -

ğil dir. La ik li ği din siz lik ve ya di ne sırt çe vir me ola rak al gı la -

yan art ni yet li ki şi le re en gü zel ce va bı yi ne Ata türk ver miş tir:

La ik hü kü met kav ra mın dan din siz lik ma na sı çı kar ma ya ça -

lı şan fe sat çı la ra fır sat ver me yi niz. 52

Bir Fran sız ga zete ciy le yap tı ğı ro pör taj da, ken di si ne

so ru lan, 'in ki lap ların di ne kar şı na sıl bir tu tum içe ri sin de ol -

du ğu' so ru su na da şu ce va bı ver miş tir:

Si ya se ti mi zi, di ne ay kı rı ol mak şöy le dur sun, din ba kı mın -

dan ek sik bi le his se di yo ruz. 53
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K
adın hak la r ve ka dın la rın er kek ler le

eşit li ği ko nu sun da Ba tı ül ke le rin de ve

top lum la rın da yo ğun mü ca de le ler ve -

ril miş tir. Özel lik le Ame ri ka Bir le şik Dev let leri ve İn gil tere'de

bu mü ca de le le rin en şid det lile ri ya şan mş tır. 

Ül ke miz de ise bu hak, Türk ka dın la rına bir çok Ba tı ül -

ke sin den da ha ön ce Ata türk ta ra fın dan ve ril miş ve hat ta ade -

ta su nul muş tur. Türk ka dı nına III. TBMM ta ra fın dan 3 Ni san

1930'da ka bul edi len bir ya sa ile Be le di ye se çim le ri ne ka tl ma

hak kı ta nın mştır. 1931 yı lın da da Türk ka d ın ilk kez tıp dün -

ya sın da var lı ğını gös ter miş ve ilk ka dın cer rahı mız ça lş ma ya

baş la mış tır. 4 Ma yıs 1931'de ilk top lan tıs ını ya pan IV.

TBMM ta ra fın dan 26 Ekim 1932'de ka bul edi len bir ya sa ile

Türk ka dı nı na muh tar, köy ih ti yar ku rulu üye li ğine se çil me

ve seç me hak kı ta nın mış tır. Bir son ra ki yıl da, 8 Ekim



1934'de ka bul edi len ve 5 Ara lık 1934'de yü rür lü ğe gi ren bir

baş ka ya sa ile ka dın-er kek eşit li ği ala nın da bü tün hak lar, "Ka -

dın la ra Mil let ve ki li Seç me ve Se çil me Hak kı"nın ta nın ma sıy la

ve ril miş tir.

AAtaa türk'ünn Kaa dınn Hakk laa rr Koo nuu sunn daa -
kii Göö rüşş lee rii vee Gerr çekk leşş tirr dikk lee ri

Bu gün, dün ya ay dın la rı nın ve Bir leş miş Mil let ler Teş ki-

la t'nın yay ma ya ça lış tığı ka dın hak la rı ile il gi li gö rüş ler, Ata -

türk ta ra fın dan çok ön ce le ri di le ge tiril miş ve ço ğun luk la da uy -

gu la ma ala n ına so kul muş tur. Ata türk, Cum hu ri yet'in ila nın dan

do kuz ay ön ce, Şu bat 1923'de şöy le de miş tir:

Bi zim sos yal top lu mu mu zun ba şa rı sız lı ğnın se be bi, ka dın la r-

ımı za kar şı gös ter di ği miz il gi siz lik ten ile ri gel mek te dir. Ya şa -

mak de mek, fa ali yet de mek tir. Bun dan do layı bir sos yal top lu -

mun bir or ga n fa ali yet te bu lu nur ken di ğer bir or ga n iş le mez -

se, o sos yal top lum felç li dir.54

Bu söz le riy le Ata türk, çağ daş bir dü şün ce ile

ka dının top lum da ki ye ri ni be lir lemiş tir. Ata türk, Türk

ka dın ına duy du ğu sev gi ve say g ıyı,

1923 yı lın da Kon ya'da yap tığı bir

ko nuş masın da şöy le di le ge tir miş tir:

Dün ya da hiç bir mil letin ka dı n, ben

Ana do lu ka dının dan faz la ça lış tım, mil le ti -
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mi kur tu lu şa ve za fe re gö tür mek te, Ana do lu ka dını ka dar emek

ver dim, di ye mez. Er kek ler den kur du ğu muz or du mu zun ha yat

kay nak la rını ka dın la rımız iş let miş tir. Çift sü ren, tar la y eken,

kağ nısı ve ku ca ğn da ki yav ru su ile yağ mur de me yip, kış de me-

yip cep he nin ih ti yaç la rını ta şı yan hep on lar, hep o yü ce, o fe -

da kar Ana do lu ka dını ol muş tur. Bun dan ötü rü he pi miz bu bü -

yük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımzı şükranla ve minnetle

son su za ka dar aziz ve kut sal bi le lim.55

Ata türk, 30 Mart 1923'de Va kit ga ze te sin de ya yın la nan

bir be ya na tın da da şun la rı söy lemiş tir: 

İn san top lu lu ğu ka dın ve er kek de ni len iki cins in san dan olu -

şur. Ka bil mi dir ki, bu küt lenin bir par ça s ını iler le te lim, öte ki -

ni ih mal ede lim de küt le nin bü tü nü iler le ye bil sin? Müm kün

mü dür ki, bir cis min ya rı sı top ra ğa bağ lı kal dık ça, öte ki ya rı -

sı gök le re yük se le bil sin?

Türk ler ta rih bo yun ca, ba ba er kil de ni len ai le ya pı sı nı

gö nül le ri ne yer leş ti re me miş ler ve be nim se ye me miş ler dir. İş te

Ata türk, mil le tin geç mi şin deki ve özün de var olan fa kat öz lem

ha li ne ge ti ril miş bir hak kı, bir duy gu yu dev let var l ığı -

na ge çir miş tir. "Ey kah raman Türk ka dı nı! Sen

yer de sü rün me ye de ğil, omuz lar üze rin de gök le re

yük sel me ye la yk sın" di ye rek, yap -

tık la rı nın ge rek çe si ni az, öz ve en

gü zel bi çim de ifa de et miş tir..

Ata türk, 18 Ni san 1935'de

ken di si nin hi ma ye sin de İs tan bul'da
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top la nan ve ara la rın da ün lü nük le er fi zik çi Ma dam Eve Cu -

rie'nin de bu lun du ğu, dün ya nın dört bir ya nın dan ge len ka dın -

la rın ka tl dığı "Mil let le ra ra sı İlk Ka dın Kong re si" de le ge le ri ne

şöy le ses len miş tir: 

"Türk ka d ın nın dün ya ka dın lığ ına eli ni ve re rek, dün ya nın ba -

rış ve gü ve ni için ça l şa ca ğına emin ola bi lir si niz."56

Türk top lu mu nun ge li şip yük sel me sin de ai le ya pıs ının

öne mi ne ina nan Ata türk, bu ko nu da ki gö rüş leri ni şöy le di le ge -

tir miş tir: 

"Bu mil let esas ter bi yesi ni ai le den al mak ta dır. Türk mil le ti öy -

le analara sahiptir ki her bir dev rin bü yük adamlarını bu ana-

lar ye tiş tir miş tir. Türk ka dı nı da ha bü yük ne sil ler ye tiş tir me ye

ka bi li yet li dir."57

Türk ka dın la rı, yüz yıl lar dır öz le mi ni çek ti ği hak la rına

sa hip ol ma da; en azim li, inanç lı ve güç lü des te ği Ata türk'ten al -

mış ve çağ daş ül ke ka dın la rı nın önü ne geç miş tir. Ör ne ğin; İtal -

ya'da ka dın lar an cak 1948 yı lın da se çim le re gi re bil miş ler, Ja -

pon ka dın la rı ise se çim hak ları nı an cak 1950 yı lın da ala bil miş -

tir. Me de ni Kanun la rını al dğı mız İs viç re'de ise ka dın lar, hak la -

rını 1971 yı lı na ka dar ala maz ken, Türk ka dı nına 1935 yı lın da

seç me ve se çil me hak kı ta nın mış tır. 

Ata türk ha yat ta iken ya pı lan son se çim olan, 1935 yı lı

se çim lerin de ilk kez se çil me hak kını da kul la nan Türk ka d ını,

TBMM'ne on se kiz ka dın mil let ve ki li ile gir miş tir. 

"BM İn san Hak la rı Ev ren sel Bil di ri si", "İn san Hak ları
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""Türkk kaa dıı nıı nınn 
dünn yaa kaa dınn lıı ğıı na

elii nii vee ree rek,, dünn yaa nın
baa rışş vee güü vee nii için

çaa lıı şaa caa ğıı naa eminn olaa -
bii lirr sii niz."

Söz leş me si" gi bi ko nu lar da ha in san lık ta ri hi nin uf kun da bi le

gö rün me miş ken Ata türk, Türk Ka d ını na hak la rını ver miş tir. Bu

ko nu da da Ata türk, ça ğı ve de ğişe ni de ğil, de ği şe cek za ma n

mil le ti ne gös ter miş tir. 

İn san lık ta ri hi bo yun ca, ta ri hin hiç bir dö ne min de, hiç bir

li der ka dın hak la ır ko nu sun da Ata türk

ka dar ön se zi li ve ön gö rüş lü ol ma -

mış, onun ka dar uğ raş ve sa vaş

ver me miş tir.
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E
lbet te ki din, Bü yük Ön der'in de dik kat

çek ti ği gi bi, de mok rasi nin ve mil li bü -

tün lü ğü mü zün vaz ge çil mez bir par ça sı -

dır. Bir mil le tin fert le ri ni bir ara da tu tan en güç lü bağ olan

din; ai le, ah lak ve dev let mü esse se le ri nin de de va mı nı sağ la-

yan en önem li un sur dur. 

Di nin var ol ma dı ğı ve ya di ni de ğer le rin or ta dan kalk tı -

ğı bir top lum da, bu nun ka çı nıl maz bir so nucu ola rak ai le, ah -

lak ve dev let kav ram la rı da ge çer li li ği ni yi ti re cek ve kı sa sü re

için de or ta dan kal ka cak tır. Böy le bir ge liş me, ay rı ca, ta ri hi ve

kül tü rü ne ka dar es ki ye da ya nır sa da yan sın bir mil le ti bir bi ri -

ne bağ la yan mil li ve ma ne vi tüm bağ la rın par ça lan ma sı nı,

anar şi nin oluş ma sı nı ve top lumun bö lün me si ni ka çı nıl maz ha -

le ge ti re cek tir. Bu ger çek le ri çok iyi bi len Ata türk, top lumu -

mu zun da ha din dar ol ma sı nın ve di ni ni ge re ği gi bi bil me si nin

öne mi ni sü rek li vur gu lamış tır. Ki tap bo yun ca ak tar dı ğı mız
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ko nuş ma la rı na, ha ya tı bo yun ca ser gi le di ği tu tum ve dav ra nış -

la rı na, ka rak ter özel lik leri ne ve ya kın la rı nın onun hak kın da

söy le dik le ri ne bak tı ğı mız da Ata mı zın, di ni ne gö nül den bağ lı

sa mi mi bir Müs lü man ol du ğu nu gö rü rüz. 

Ger çek te Ata türk hiç bir za man di ne kar şı ol ma mış tır.

Bü yük Ön der’in ka rak teri, ya şan tı sı, söz le ri ve ta vır la rı İs la -

mi yet ile içi çe dir. Bu ki tap ta çok önem li ger çek ler göz ler önü -

ne se ril miş tir. Ata türk'ün sa hip ol du ğu din dar lık, mil li ve ma -

ne vi de ğer le re olan de rin bağ lı lık or taya kon muş tur. Bu de re -

ce din dar, mu kad de sa ta bu ka dar yü rek ten bağ lı olan, va ta nı ve

bay ra ğı uğ ru na tüm ha yatı nı or ta ya ko yan, ya şa mı bo yun ca

mil le ti nin mut lu lu ğu için ça lı şan bir ki şi nin ah lak üs tün lü ğü

aşi kar dır.

Ata türk, İs lam ah lakı nı ve di ni mi zin ve ci be le ri ni da ha

ai le oca ğın day ken öğ ren miş, tah sil ya şamı bo yun ca da bu bil -

gi le ri ni ge liş tir miş tir. Bü yük Ön de ri miz,  müs lü man ah la kı nın

gü zel bir ör ne ği ve ba şa rı lı bir uy gu la yı cı sı dır. İlk Türk çe Ku -

ran me ali de onun dö ne min de ya yın lan mış tır. Türk in sa nının

ih ti yaç ları nı ve özel lik le rini çok iyi bi len Ata türk, Türk Mil le -

ti ni di nin özü ne yö nelt me yi amaç la mış tır.

Ata türk'ün bi ze bı rak tı ğı bu mi ras, her ko nu da ol du ğu

gi bi, din ve la ik lik ko nu sun da da mo dern Tür ki ye için önem li

bir yol gös te rici dir.

Ata türk, la ik li ği, din ve vic dan öz gür lü ğü nün te me li ola -

rak ka bul et miş tir. Bi ze dü şen gö rev, Ata türk'ün de yap tı ğı gi bi,

İs lam'ı sa vun mak ve Al lah'ın di ni ni in san la ra öğ ret mek tir.



Atatürk, 'geri cilik' olarak ta nım lanan teh likenin
di nin ken di sinden de ğil, di ne so kulan hu rafeler den, ba tıl 

inanışlar dan ve çar pık yo rum lar dan kaynaklandı ğını gör müş
ve bun ları din den te mizlemek için ça ba gös ter miş tir.
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D
ar wi nizm, yani evrim teorisi,

Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak

başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey

değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluş-

tuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

açık bir “düzen” bulunduğunun bilim tarafından ispat

edilmesiyle çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve

canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da

kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak

için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilim-

sel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına,

bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan

sahtekarlıklara dayalıdır. 
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Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir.

Evrim te ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son

20-30 yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le

ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler den sonra yapılan araştırma-

lar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koy-

muş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getiril-

miştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bi lim ada mı, Dar wi nizm'in

ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı ların kö ke ni ni ar tık "ya ra tılış ger -

çe ğiy le" açık la mak ta dır lar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer

pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve

almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem

nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

DDarr win'ii Yıı kann Zorr lukk lar

Ev rim te ori si, ta ri hi es ki Yu nan'a ka dar uza nan bir öğ re -

ti ol ma s ına kar şın, kap sam lı ola rak 19. yüz yıl da or ta ya atıl dı.

Te ori yi bi lim dün ya sı nın gün de mine so kan en önem li ge liş me,

Char les Dar win'in 1859 y ılın da ya yın la nan Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bıy dı. Dar win bu ki tapta dün ya üze rin de ki fark lı can lı tür -

le ri ni Al lah'ın ay rı ay rı ya rat tğı ger çe ği ne kar şı çı kı yor du. Dar -

win'e gö re, tüm tür ler or tak bir ata dan ge li yor lar dı ve za man

için de kü çük de ği şim ler le fark lı laş mış lar dı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul guya da yan -

mıyor du; ken di si nin de ka bul et tiği gi bi sa de ce bir "man tık
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yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta -

bın da ki "Te ori nin Zor luk la r" 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 aş la ca ğını,

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 rını

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 gisi, üç te mel baş -

lık ta in ce lene bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yüzün 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 kaniz 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 yt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rüle 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 lığı ana hat la rı ile in cele yece ğiz.
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AAşıı laa maa yann İllkk Baa saa mak:: Haa yaa tın
Köö kee nii 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür leri nin, bun dan yak laşık 3.8

mil yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re -

den gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup

da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger -

çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin

fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru -

ları dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re -

ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk

hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Ev rim te ori si, ya ra tı lış red det ti ği, hiç bir do ğa üs tü mü da -

ha le yi ka bul et me di ği için, o "ilk hüc re"nin, hiç bir ta sa rım, plan

ve dü zen le me ol ma dan, do ğa ka nun la rı için de rast lan tı sal ola -

rak mey da na gel diği ni id dia eder. Ya ni te ori ye gö re, can sız

mad de te sa düf ler so nu cun da or ta ya can lı bir hüc re çı kar mş ol -

ma lıdır. An cak bu, bi linen en te mel bi yolo ji ka nun la rına ay krı

bir id di adır.

"Haa yatt Haa yatt tann Gee 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 yışı, can lıla -

rın çok ba sit bir ya pıya sa hip ol duk la rını var sa yı yor du. Or ta -

çağ'dan be ri ina nlan "spon ta ne je neras 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 bile cek le ri ne ina nılı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

Samimi Bir Dindar Atatürk



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 rşım dan fa re le -

rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et lerin kurt lan ması da

ha ya tın can sız mad de ler den tü re -

ye bil di ği ne bir de lil sa yılıyor du.

Oy sa da ha son ra an la şla 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

brak tık la rı göz le gö rül me yen lar va -

lar dan çı kıyor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dığı dö nem de

ise, bak te ri le rin can sz mad deden olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim

dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rüyor 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 tığı 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 bile ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta -

ri he gö mül müş tür."58

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rna

kar şı uzun sü re di ren diler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si -

nin kar ma şık ya pısı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den

olu şa bile ce ği id di as ının ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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220.. Yüzz yıll daa kii Soo nuçç suzz Çaa baa 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 tğ bir ta -

km tez ler le, can lı hüc re sinin te -

sa dü fen mey da na ge lebi le ce ği -

ni is pat et me ye ça lış tı. An cak

bu ça lış ma lar ba şa rsız lık la so -

nuç la na cak ve Opa rin şu iti raf

yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma -

ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori -

si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık

nok ta yı oluş tur mak ta dır."59

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim -

ci ler, ha ya tın kö keni 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 lerin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya -

cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 y ılın 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 ları bir de ney

dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka r şı ma ener ji ek le ye rek, pro -

te in le rin ya pısın 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 ad ına önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu

de ne yin ge çer li ol ma dığı ve de ney de kul la nılan at mos ferin ger -

çek dün ya ko şul ların dan çok fark lııııııııııııı ol du ğu, iler le yen

yl lar da or ta ya çı ka cak tı.60

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken disi de
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kul lan dığı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dığ ını iti raf et ti.61

Ha ya ıtn 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 rısız 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 ylı ge ri de b ıra kır ken, ha la, 20. yüz y ıla gir diği -

miz de sa hip ol duğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı

ıkar şıya yız: Ha yat yer yüzün de na sl baş la dı?62

HHaa yaa tınn Kompp lekss Yaa pıı sı

Ev rim te ori sinin ha ya tın kö ke ni ko nusun da bu den li bü -

yük bir aç ma za gir me si nin baş lı ca ne de ni, en ba sit sanılan can-

lı ya pı ların bi le ina nıl maz de re ce de kar ma şık ya pı la ra sa hip ol -

ma sı dır. Can lı hüc resi, in sa noğ lu nun yap tı ğı bü tün tek no lo jik

ürün ler den da ha kar ma şık tır. Öy le ki bu gün dün ya nın en ge liş -

miş la bo ra tu var la rın da bi le can sız mad deler bi ra ra ya ge ti rile rek

can lı bir hüc re üre ti leme mek te dir.

Bir hüc re nin mey dana gel me si için ge re ken şart lar, as la

rast lan tı lar la açık la nama ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te -

mel ya pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me

ih ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de

1'dir. An cak ma tema tik te 1050'de 1'den kü çük ola sılık lar pra tik

ola rak "im kan sız" sa yı lır .Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge -

ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi

ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö -
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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 lerin) yar dı mı ile eş -

le ne bi lir. Ama bu en zim lerin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi-

ler doğ rul tu sun da ger çek leşir. Bir bi rine 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 yatın ken di liğin den oluş tuğu se nar -

yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca lifor nia Üni ver si te -
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Evrimcilerin en büyük yanılgılarından bir tanesi de    
yukarıda temsili resmi görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri

ortamda canlılığın kendiliğinden oluşabileceğini düşünmeleridir.
Miller deneyi gibi çalışmalarla bu iddialarını kanıtlamaya çalışmış-
lardır. Ancak bilimsel bulgular karşısında yine yenilgiye uğramışlar-

dır. Çünkü 1970'li yıllarda elde edilen sonuçlar, 
ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaşamın

oluşması için hiçbir şekilde uygun olmadığını kanıtlamıştır.



si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci enti 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.63
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Evrim teorisini geçersiz kılan gerçeklerden bir tanesi, canlılığın inanıl-
maz derecedeki kompleks yapısıdır. Canlı hücrelerinin çekirdeğinde

yer alan DNA molekülü, bunun bir örneğidir. DNA, dört ayrı molekü-
lün farklı diziliminden oluşan bir tür bilgi bankasıdır. Bu bilgi banka-
sında canlıyla ilgili bütün fiziksel özelliklerin şifreleri yer alır. İnsan

DNA'sı kağıda döküldüğünde, ortaya yaklaşık 900 ciltlik bir ansiklo-
pedi çıkacağı hesaplanmaktadır. lbette böylesine olağanüstü bir bilgi,

tesadüf kavramını kesin biçimde geçersiz kılmaktadır.
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Kuş ku suz eğer ha ya tın do ğal et ken ler le or ta ya çık ma sı im -

kan sız ise, bu du rum da ha yatın do ğa üs tü bir bi çim de "ya ra tıl dı -

ğı nı" ka bul et mek ge rekir. Bu ger çek, en te mel ama cı ya ra tı lı şı

red det mek olan ev rim te ori sini açık ça ge çer siz kıl mak tadır. 

EEvv rii minn Haa yaa lii Mee kaa nizz maa laa 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 kaniz ma la rı" ola rak öne sür düğü 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 diası 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 şılı 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 lece ge yik sü rüsü, 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 çeğin far kın day dı

ve Tür le rin Kö ke ni adlı 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 pamaz" de mek

zo run da kal mış tı. 64
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LLaa marck'ınn Ett kii si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şabi lir di? Dar -

win, ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ruyu La -

marck'a da ya na rak ce vap lama ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce

ya şa mış olan Fran sız bi yolog 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
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Lamarck zürafaların cey lan ben zeri hay vanlar dan tü redik leri ne
inanı yor du. Ona gö re ot lara uzan maya çalı şan bu can lı ların za man

içinde bo yunları uza mış ve zü rafalara dö nüşüvermiş ler di. Men -
del'in 1865 yılın da keşfet tiği ka lıtım ka nunları, ya şam sı rasında ka-
zanı lan özelliklerin son raki ne sil lere aktarıl ması nın müm kün ol ma-
dı ğını is patlamış tır. Böylece Lamarck'ın zürafa ma salı da ta ri he ka-

rış mış tır.
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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. 65

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 leşen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik lerin

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 yısıy la tü müy le et ki -

siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.me ka niz ma ola rak

kal mş olu yor du.

NNeo-Darr wii nizmm vee Muu tass yonn 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 siyo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi"

ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi

dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul -

ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la dün ya da ev rim adı na ge çer li li ği ni ko ru -

yan mo del neo-Dar wi nizm'dir. Te ori, yer yü zün de bu lu nan mil -

yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı ların, ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat

gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu tas yon la ra", ya ni ge ne -

tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da oluş tu ğu nu id dia
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et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir bi lim sel ger çek

var dır: Mu tas yon lar can lı ları ge liş tir mez ler, ak si ne her za -

man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze -

ne sa hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi ras gele bir et -

ki an cak za rar ve rir. Ame rika lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han

bu nu şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel -

lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye -

ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz -

ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tısal 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.66

Ni te kim bu gü ne ka -

dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge -
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Rastgele mutasyonlar insanlara
ve diğer tüm canlılara her zaman

zarar verirler. Resimde mutasyona
uğradığı için beş ayaklı doğmuş

bir kuzu görülüyor.
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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 "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçek-

te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge netik 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 kaniz 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.

FFoo sill Kaa yıtt laa rı:: Araa Formm larr dann 
Eserr Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du -

ğu nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori sine gö re bü tün can lı lar bir bir le rin den tü re miş -

ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe rine dö -

nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye

gö re bu dö nüşüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di li -

mi ni kap sa mış ve ka de me ka deme iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa -

yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol mala rı ge rekir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik leri ni ta şı ma la rı na rağ men,

bir    yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba -

lık-ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen

özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış

sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re -
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cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır.

Ev rim ci ler geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık ları bu te orik

ya ra tık la ra "ara-ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa

bun la rın sa yı ları nın ve çe şit le rinin mil yon lar ca hat ta mil yar lar -

ca ol ma sı ge rekir. Ve bu ucu be can lı la rın ka lın tıla rı na mut la ka

fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke -

ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-

ge çiş çe şit leri mut la ka ya şa mış ol ma lıdır... 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. 67

DDarr win'inn Yıı kıı lann Umutt laa 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 nama mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır -
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Solda, 150-200 milyon yıllık yusufçuk fosili (Jurassic-Recent dönem), sağda ise
günümüzde yaşayan ve bu fosil ile birebir aynı özelliklere sahip olan yusufçuk. 
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ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri -

nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur -

suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager,

bir ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği -

miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak

ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani -

den yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.68

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 leriy le ani den or ta ya

çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rüle 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 taya çık ma sı nın

tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sıdır. 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:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapıla-

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 lerin -

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 rafın dan ya ra tıl mış ol ma ları ge re -

kir. 69
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SSAAHHTTEE

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 ları 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.

İnn saa nınn Evv rii mii Maa saa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri

ko nu, in sa nın kö ke ni ko nusu dur. Bu ko nu daki Dar wi nist id dia,

bu gün ya şa yan in sa nın may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di -

ği ni var sa yar. 4-5 mil yon yıl ön ce baş ladı ğı var sa yı lan bu sü reç -

te, günümüz in sanı ile ata la rı ara sın da ba zı "ara form"la rın ya şa -

dı ğı id dia edi lir. Ger çek te tü müy le ha ya li olan bu

se nar yo da dört te mel "ka tego ri" sa yı lır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Evrim yanlısı gazete ve der-
gilerde çıkan haberlerde
yandakine benzer hayali

"ilkel" insanların resimleri
sıklıkla kullanılır. Bu hayali
resimlere dayanarak oluştu-
rulan haberlerdeki tek kay-

nak, yazan kişilerin hayal
gücüdür. Ancak evrim bilim

karşısında o kadar çok
yenilgi almıştır ki artık

bilimsel dergilerde evrimle
ilgili haberlere daha az rast-

lanır olmuştur.
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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 tomis 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.70

Ev rim ci ler in san ev rimi 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 ciler,

bu fark lı can lı la ra ait fo sil leri 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 yali 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 daki en önem li sa vunu 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. 71

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo

erec tus > Ho mo sa pi ens" sıra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her

bi ri nin, bir son raki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le -

oant ropo log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Homo ha bi lis ve

Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de

ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. 72

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü -

mü çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an -

der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (günümüz in sanı) ile ay nı
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or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. 73

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. 74

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 yosu, 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 leri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil tere'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 madı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi -

lim sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka -

bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel paze 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 lere

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 leri, 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 yılan kı sım da ise, Zuc ker -
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man'a gö re, te lepa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gıla 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 liğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lojik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı lama ya ve in sa -

nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ğimiz de, ev rim te ori -

si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol duğu nu gö rü -

rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se lerin 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. 75

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 ların bul duk ları ba zı fo sil le ri ön yar gı lı

bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

DDarr winn Forr müü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın -

da, is ter seniz ev rim cile rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk -

la rı nı bir de  ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör -

nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et -

mek te dir. Do la yı sıy la bu id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom -

lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın -

da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na

ge tir miş ler dir. Şim di dü şü nelim; 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 diği -

miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğını, 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 cile rin as lın da sa vun duk la rı,
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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 cele 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 lere ek le sin ler. Ka rı -

şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar (do ğal şart lar da olu şu mu müm -

kün ol ma yan) ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te kinin bi le

rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar.

Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı

is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da

dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar

ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar -

ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril lerin ba şın da bek le sin ler.

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ması ge rek ti ği -

ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya -

par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz -

lar. Zü ra fala rı, as lan ları, 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 leri, 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 ları, in cir leri, zey tin leri, üzüm le ri, şef ta lile ri,

ta vus kuş la rını, sü lün leri, renk renk ke lebek 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 çını say dı ğımız 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 raya ge le rek hüc re yi

147

Harun Yahya (Adnan Oktar)



148

oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve rerek 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.

GGözz vee Kuu lakk taa kii Tekk noo loo ji

Ev rim te ori sinin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir

di ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so -

ru su na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de

re ti na ya ters ola rak dü şer .Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın -

dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da -

ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok taya ula şır.  Bu elek-

trik 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 karan lık tır, ışık

bey nin bu lun duğu 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 ğınız 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 tesi niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka lite li bir gö rün tüdür ki 21.

Samimi Bir Dindar Atatürk



yüz yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net liği sağ -

la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğunuz ki ta ba, ki ta bı tu tan

el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nızı kal dı rın ve çev re nize ba kın. Şu

an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka lite 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 -

liğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun 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 ranı 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 lite 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. 

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 temi 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 teli ve net gö rün tüyü oluş tu ran

me ka niz manın te sa dü fen oluş tu ğunu id dia et mek tedir 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 rara 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 sünüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra -
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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 şamı yor sa, gö zün ve gö zün gör düğü

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 lidir. Dış ku lak, çev rede 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 derir.

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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Gö zü ve kulağı, ka mera ve ses kayıt ci hazları  ile kı yasladı ğımızda, bu
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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 mas 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 ranın sen fo ni le ri ni din ler siniz, ka la balık 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 dürül -

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 layan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı -

dır. An cak, tüm tek no lo jiye, bu tek no lo jide 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 temi şir -

ke ti nin üret ti ği en ka lite 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 sınız. 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 razit li al gı lamaz; ses ne ise tam ve net bir bi çim -

de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na

böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve

ses ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı layı -

cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın

öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.
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BBeyy ninn İççinn dee Göö renn vee 
Duu yann Şuu urr Kii mee Aitt tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün yayı sey re den, sen -

fo ni le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len

uya rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo loji, 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 leri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la -

yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku lağa, bur na ih tiyaç 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 turan si nir ler, yağ ta ba kası ve

si nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şeyin 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 reme 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 lağa 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. 
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Bütün hayatı mı zı bey ni mi zin içinde yaşarız. Gör düğümüz in sanlar, kok-
ladı ğımız çi çekler, dinledi ğimiz mü zik, tat tığımız mey veler, eli mizde his -
setti ğimiz ıs laklık... Bun ların hep si bey ni mizde olu şur. Ger çekte ise bey -
ni mizde, ne renk ler, ne ses ler, ne de gö rüntü ler var dır. Be yinde bu luna bi -
lecek tek şey elektrik sin yalleri dir. Kı sacası biz, bey ni mizdeki elektrik sin -
yalleri nin oluştur duğu bir dün yada yaşarız. Bu bir gö rüş ve ya varsayım
değil, dünyayı na sıl al gıladı ğımızla il gili bi lim sel bir açıklamadır. 

Hareket

Düşünme Dokunma

Konuşma
Görme

Tat alma

Koku alma
işitme
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MMaa terr yaa listt Birr İnnanç

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 lişen bir id dia ol duğu nu gös ter mek te dir.

Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kırı dır,

öne sür dü ğü ev rim me kaniz 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 sinin

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 deli 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 lıdır 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 semek 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 tikçi 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 ceden ka -

bul edilmiş, doğ ru var sayıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün yaya 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 ları de ğil. Ak sine, ma ter ya liz me olan 'a pri ori'

bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti -
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ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram ları 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.76

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık

uğ ru na ya şa tı lan bir dog ma ol duğu nun açık ifa de leri dir. Bu

dog ma, mad de den baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu

ne den le de can sız, bi linç siz mad de nin, ha ya tı ya rat tı ğı na ina nır.

Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık la rın,

zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li -

na la rın ve in san ların mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le,

ya ni ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den

oluş tu ğu nu ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me

ay kı rı bir ka bul dür. Ama Dar wi nist ler ken di de yim le riy le "İla -

hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me me si" için, bu ka bu lü sa vun -

ma ya de vam et mek tedir ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma -

yan in san lar ise, şu açık ger çe ği gö re cek ler dir: Tüm can lı lar,

üs tün bir güç, bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir -

ler. Ya ra tı cı, tüm ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de

dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Al lah'tır

EEvv rimm Tee orii sii Dünn yaa Taa rii hii ninn 

Enn Ett kii lii Büü yüü süü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gısız, 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 -
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ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til diği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü -

yük bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le külü, can sız mad de yi

dol du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le -

den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Ein-

ste in, Hubb le gi bi bi lim adam la rının, Frank Si nat ra, Charl ton

Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan ların, li mon ağaç -

larının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üs te lik, bu saç -

ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim -

li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta rihi nin en

bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak -

tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san ların bu de re ce ak lı nı ba şın dan

alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri -

nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek leri gör me -

le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu, es -

ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya, Af ri ka lı ba zı ka bile le rin to -

tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav -

mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa'nın kav minin al tın -

dan yap tık la rı bu zağı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al -

maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret

et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış ları nın ka pa -

na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le rini bir -

çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden leri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le rini ve ku lak la rı nı mü hür le-

miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.

(Ba ka ra Su re si, 6-7)
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… 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 bir baş ka aye tin de ise, bu in san ların mu ci ze ler gör se-

ler bi le inan ma yacak 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 rimiz 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 ların 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 rici 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 di ala -

ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün yanın 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 nucu su

olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik leri ni

Hz. Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek -

te dir. Hz. Mu sa, Fi ravun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu -

sa'ya, ken di "bil gin bü yü cüle ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de
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kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü -

yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu

ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy ledir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni bü -

yüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir ge-

tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma -

ca lar"la - Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni

bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu -

sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te ki ifa dey -

le "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır latı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı verin 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)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rının bir sah te kar lık ol du ğunun an la -

şıl ma sı ile, söz  ko nusu in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de

de bir bü yü nün et kisiy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç -

ma id di ala ra ina nan ve bun ları sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar,

eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa

çık tı ğın da ve "bü yü bo zul duğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir.

Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev rimi sa vu nan ve ate ist bir fel se -

fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev -

rim te ori sinin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la mak ta dır:
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Ben ken dim, ev rim te ori sinin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge -

le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri

ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi -

po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me sini hay ret le kar şı la ya cak tır. 77

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 yacak 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 lana cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört

bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat -

ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı -

nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Geçmiş za manlar da tim saha ta pan in sanların ina nışları 
ne de rece garip ve akıl al mazsa gü nümüz de Dar wi nist lerin

inanışları da ay nı de recede akıl al mazdır. Dar wi nist ler te sadüf leri ve
cansız şu ur suz atomları ya ratı cı güç ola rak kabul ederler hat ta bu

inanca bir di ne bağ lanır gi bi bağ lanır lar.
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