










Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini An-

kara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversite-

si Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu ya-

na, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›.

Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddi-

alar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan

karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-

maktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤›

toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile

çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden

iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan ki-

taplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n

sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-

› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in

de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤›

tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine

rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm te-

mel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar›

tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok

büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n

mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› ola-

rak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef,

Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böy-

lelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sis-

temlerin çürük temellerini ve sapk›n uy-

gulamalar›n› gözler önüne sermektir.



Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle

okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça,

Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak

kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok di-

le çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n

iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›

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

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

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan

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

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

dir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri

dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat›

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

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

d›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hi-

dayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda

herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

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

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

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

meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin

bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›-

na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgula-

maya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar

varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n›

yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyu-

cular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri

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

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

n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne

daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu

hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde

çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle,

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

te, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-

ni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla
Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da
kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler
önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›la-
bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu
nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle her-
kes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar
"bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin
bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›-
lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir
sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucu-
nun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine
aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunma-
s›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve
ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,
bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

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

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara daya-
l› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu
veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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G‹R‹fi

f üphesiz 20. yüzy›l Türk tarihinde bir dö-

nüm noktas› olmufltur. I. Dünya Savafl›’n›

takiben Osmanl› ‹mparatorlu¤u parçalan-

m›fl; Türk topraklar› iflgal edilmifltir. Mille-

timiz, mal›n›, can›n› hatta tüm varl›¤›n› feda etmeye haz›r olarak

düflmanlar›n güçlü ve modern silahlarla donan›ml› ordular›na kar-

fl› koymufltur. Mustafa Kemal'in önderli¤inde erkek-kad›n, genç-ih-

tiyar el ele veren Türk Milleti, bir ölüm-kal›m mücadelesi olan Kur-

tulufl Savafl›'ndan büyük bir zaferle ç›km›fl; flan ve flerefle dolu

olan tarihimize yeni bir sayfa daha eklemifltir. Böylece yepyeni bir

Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti do¤mufltur. Atatürk'ün çiz-

di¤i yolda kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihte bir ç›¤›r açm›flt›r.

Mustafa Kemal Atatürk söz konusu baflar›lar›n Türk Milleti'nin

eseri oldu¤unu flöyle dile getirmifltir:

""Bu münasebetle flunu da beyan edeyim ki Türk Milleti'nin

son senelerde gösterdi¤i harikalar›n, yapt››¤› siyasi ve sosyal

ink›laplar›n hakiki sahibi kendisidir. Sizsiniz." 1

Büyük Önder, Onuncu Y›l Nutku'nda, Türk Milleti'ne olan güve-

ninin nedenini flöyle aç›klam›flt›r: 
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"Geçen zamana nispetle daha çok çal›flaca¤›z, daha az za-

manda daha büyük ifller baflaraca¤›z. Bunda dda muvaffak

olaca¤›m›za flüphem yoktur. Çünkü, Türk Milleti'nin karakte-

ri yüksektir..." 2

Bu gerçe¤in iyice bilinmesi her Türk vatandafl›n›n üzerine dü-

flen tarihi ve milli bir sorumluluktur. Böyle bir gerçe¤in göz ard›

edilmesinin yol açaca¤› tehlikeye Atatürk, "Bilelim ki milli benli¤i-

ni bilmeyen milletler baflka milletlere yem olurlar" diyerek dikkat

çekmifltir. Yine Atatürk'ün söyledi¤i gibi, "Türk çocu¤u ecdad›n›

(atalar›n›) tan›d›kça daha büyük ifller yapmak için kendinde kuv-
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vet bulacakt›r." Di¤er bir deyiflle Türkler'in daha büyük baflar›lara

imza atabilmeleri, Türk medeniyetini, kültürünü, tarihini ve seci-

yesini yak›ndan tan›y›p yaflatmalar›na ba¤l›d›r.

Türk Milleti dünya tarihine damgas›n› vurmufl bir millettir. Ta-

rihe unutulmaz zaferler kaz›m›fl; üç k›tada muhteflem devletler

kurmufl; as›rlar boyunca uçsuz bucaks›z topraklarda dinleri, dille-

ri, ›rklar› farkl› milletleri adalet ve hoflgörüyle yönetmifl; ayak bas-

t›¤› yerlere medeniyet götürmüfl; dünya milletlerine örnek olmufl-

tur. ‹flte tüm bu baflar›lar, Türk'ün üstün ahlak ve seciyesinden

kaynaklanm›flt›r. 

Türkler ‹slamiyet'i kabul etmelerinin öncesinde yüksek mezi-

yetlere sahiptiler. Bununla birlikte dünya tarihinde gerçek anlam-

da söz sahibi olmalar›, ‹slamiyet'e girmelerinden sonra gerçeklefl-

mifltir. Türkler birçok dine girip ç›km›fllard›r; ancak kal›c› olan sa-

dece ‹slamiyet olmufltur. Tan›nm›fl bir tarihçimizin ifadesiyle, "‹s-

lam onun yolunu ayd›nlatan bir ›fl›k olmufl ve Türk Milleti bu ›fl›¤›

takip ettikçe hep yükselmifltir."
3

Türk Milleti'nin özündeki de¤er-

lerin Kuran ahlak› ile birleflmesi, dünya tarihini derinden etkile-

yen geliflmelere yol açm›flt›r.

Elbette flanl› bir geçmifle sahip Türk Milleti'nin seciyesini tasvir

etmeye ansiklopediler dahi yeterli de¤ildir. Elinizdeki kitap, Ata-

türk'ün yukar›daki sözünde iflaret etti¤i Türk'ün yüksek karakteri-

ni tan›tmak amac›yla kaleme al›nm›flt›r. ‹lerleyen sayfalarda Türk

tarihinin ›fl›¤›nda Türk'ün ahlak›, adaleti, hoflgörüsü, dürüstlü¤ü,

tevazusu, nezaketi, iyilikseverli¤i, vakar›, cömertli¤i, tabiat sevgi-

si, k›sacas› Türk'ün üstün seciyesi gözler önüne serilecektir. 

[tÜâÇlt{çt ;TwÇtÇ b~àtÜ<
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‹SLAM‹YET'‹N KABULÜNDEN 

ÖNCEK‹ TÜRKLER

TTürk çocu¤u ecdad›n› (atalar›n›) tan›d›kça daha büyük
ifller yapmak için kendinde kuvvet bulacakt›r."" 

(Mustafa Kemal Atatürk)

Türk Ad›n›n Kökeni

g ürk Milleti'nin tarihi neredeyse insanl›k

tarihi kadar eskidir; Türkler binlerce y›l-

dan beri tarih sahnesinde yer almaktad›r-

lar. Bu durum, bilim adamlar›n›n dikkatini

çekmifl ve onlar› Türk kelimesinin kökenini araflt›rmaya yönelt-

mifltir. Türk ad›n›n kayna¤›n› bulmak amac›yla yap›lan araflt›rma-

lar›n sonuçlar›na dayanarak çeflitli görüfller ileri sürülmüfltür. Ki-

mi uzmanlara göre, Türk ad›na ilk defa MÖ 14. yüzy›lda "Tik" veya

"Tikler" fleklinde rastlan›lm›flt›r. Baz› uzmanlar ise bu ad›n MÖ 14.

yy.dan önce de var oldu¤u görüflünü benimsemifllerdir. Türkler'in
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binlerce senelik geçmifli göz önünde bulundurularak, Türk ad›n›n

nereden geldi¤ine iliflkin birçok iddia ortaya at›lm›flt›r.
4

Türkler'in eski dönemlerine iliflkin bilgilerin kökeni ço¤unlukla

Çin tarihine dayanmaktad›r. Çinli tarihçiler MÖ 2000-1000 y›llar›

aras›nda ilk Türk hükümdarlar›ndan bahsetmektedirler. Bununla

birlikte, eski Çin kaynaklar›ndaki Türk hükümdarlar›n›n ve devlet-

lerinin adlar› Çince yaz›l›d›r. Bunlar›n Türkçe karfl›l›klar› tam anla-

m›yla bilinmemektedir. Profesör Erol Güngör'ün deyifliyle, "Bizim

atalar›m›z o ça¤da "Türk" ad›yla an›lm›yordu. "Türk" kelimesi bu-

gün bir milletin ad›d›r ama atalar›m›z o zaman henüz bir millet ha-

linde de¤ildi. Boy ve afliretler halinde yafl›yorlard› ve her afliretin

ayr› bir ad› vard›."
5

Türk ad›n›n tarih sahnesine ç›k›fl› MS 6. yüzy›lda kurulan Gök-

türk milleti ile olmufltur. Orhun kitabelerinde yer alan "Türk" ad›

daha çok "Türük" fleklinde gösterilmifltir. Yani, Türk kelimesini ilk

defa resmi olarak kullanan siyasi teflekkül Gök-Türk ‹mparatorlu-

¤u olmufltur. Göktürkler'in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet

ad› olarak kullan›lm›flken, daha sonra Türk Milleti'ni ifade etmek

için kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
6

Çin ‹mparatoru MS 585 y›l›nda, Gök-Türk Ka¤an› ‹flbara'ya gön-

derdi¤i mektupta "Büyük Türk Ka¤an›" diye hitap etmifltir. ‹flbara

Ka¤an'›n Çin ‹mparatoru'na cevabi mesaj›nda da "Türk Milleti'nin

Tanr› taraf›ndan kuruluflundan bu yana 50 y›l geçti" ifadesine yer

verilmifltir. Bunlar Türk ad›n› resmilefltiren olaylar olarak tarihe

geçmifltir. 

Göktürk yaz›tlar›nda Türk sözü daha çok "Türk Budun" fleklin-

de geçmektedir. Türk Budun, Türk Milleti anlam›ndad›r. Dolay›-

s›yla Türk ad› bu dönemlerde bir toplulu¤un veya kavmin ismin-
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den ziyade siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak gö-

rülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boylar› ve top-

luluklar› ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmifltir.

Türk kelimesinin anlam› üzerinde de çeflitli görüfller vard›r.

Bunlardan baz›lar› flu flekildedir:

Çin kaynaklar›nda "Tu-küe (Türk)" mi¤fer olarak yorumlan-

makta; ‹slam kaynaklar›nda ses benzeflmesine dayanarak terk

edilmekte, olgunluk ça¤› fleklinde de¤erlendirilmektedir. 

Arminius Vambery'nin 19. yüzy›lda yazd›¤› eserlerinde belirtti-

¤ine göre, Türk kelimesi "türemek"ten gelmektedir. 

Ziya Gökalp bunu, "türeli" yani kanun ve nizam sahibi fleklinde

aç›klam›flt›r.

Ünlü Alman Türkolog Albert von Le Coq, Türk deyiflinin "güç-

kuvvet" anlam› tafl›d›¤›n› ileri sürmüfltür. Le Coq'un bu iddias›,

Göktürk alfabesini 1893 y›l›nda ilk kez çözen Danimarkal› dilbilim-

ci Vilhelm Thomsen taraf›ndan da kabul edilmifl; Macar Türkolog

Gyula Nemeth'in araflt›rmalar›yla da kan›tlanm›flt›r.  

Bu konudaki di¤er çal›flmalara göre, Türk kelimesi, "Altayl› (Cey-

hun ötesi Turanl›)" kavimlerini tan›mlamak üzere 420'li y›llardaki

bir Pers metninde görülmektedir. Yine 515'de, "Türk-Hun" (Kudretli

Hun) tabirinin de geçti¤i bilinmektedir. ‹ran kaynaklar›nda Türk ke-

limesinin "güzel insan" karfl›l›¤›nda kullan›ld›¤› belirtilmektedir. 

9. yüzy›lda Kaflgarl› Mahmud, "Türk ad›n›n Türkler'e Tanr› tara-

f›ndan verildi¤ini" belirtmifl; "gençlik, kuvvet, kudret ve olgunluk

ça¤›" demek oldu¤unu bir kez daha vurgulam›flt›r. Türk kelimesi-

nin "güçlü-kuvvetli" anlam›na geldi¤i, bugün neredeyse bütün ta-

rihçiler taraf›ndan kabul görmüfltür.
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TTürk Yurdu

Günümüzde say›lar› 350 milyonu aflan ve oldukça genifl bir böl-

geye yay›lm›fl olan Türkler'in ilk ana yurdunu tespit edebilmek

için genifl araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Çeflitli alanlarda, farkl› uzman

ve bilim adamlar›nca yap›lan çal›flmalar sonucunda her alanda

farkl› iddialar gündeme gelmifltir. Böylece ortaya flöyle bir tablo

ç›km›flt›r:
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TÜRK YURTLARI : 1. Türkiye ...  2. KKTC ... 3. Azerbaycan ... 4. Kazakistan... 5. Özbekistan...
6. Türkmenistan... 7. K›rg›zistan...  8. Altay Özerk Cumhuriyeti... 9. Hakas Özerk Cumhuri-
yeti... 10. Tannu-Tuva Özerk Cumhuriyeti... 11. Tataristan... 12. Baflk›rdistan... 13. Çuvaflis-
tan... 14. Do¤u Türkistan... 15. Da¤›stan... 16. Çeçen-‹ngufl... 17. Kabardey-Balkar Özerk
Cumhuriyeti... 18. Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti... 19. Abhazya Özerk Cumhuriyeti...
20. Acar Türkleri... 21. Ah›ska Türkleri... 22. K›r›m Türkleri... 23. Kerkük Türkleri... 24. Aze-
ri Türkleri... 25. Horasan Türkleri... 26. Afganistan Türkleri... 27. Tacikistan Özbekleri... 28.
Do¤u Sibirya Türkleri... 29. Tobol Türkleri... 30. Tatar Türkleri... 31. Baflkurd Türkleri... 32.
Mifler Türkleri... 33. Nogaylar... 34. Stavropol Türkmenleri... 35. Gagavuz Türk Özerk Cum-
huriyeti... 36. Balkan Türkleri...
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Tarihçiler, Çin kaynaklar›na dayanarak Altay Da¤lar›'n›n; etno-

loglar, ‹ç Asya'n›n kuzey bölgelerinin; dil araflt›rmac›lar›, Altay-

lar'›n veya Kingan Da¤lar›'n›n do¤u ve bat›s›n›n; kültür tarihçileri,

Altay-K›rg›z Bozk›rlar› aras›n›n; sanat tarihçileri, Kuzeybat› Asya

sahas›n›n; antropologlar ise K›rg›z Bozk›r›-Tanr› Da¤lar› aras›n›n

ilk Türk ana yurdu oldu¤unu iddia etmifllerdir.

Bu konudaki araflt›rmalara göz att›¤›m›zda, Türkler'in ilk ana

vatanlar›n›n kesin s›n›rlar›n› çizmenin mümkün olmad›¤› görülür.

Bunun as›l nedeni Türkler'in ilk zamanlardan itibaren oldukça ge-

nifl bir alana yay›lmalar›d›r. Son y›llarda yap›lan dil araflt›rmalar›

göz önüne al›nd›¤›nda, ilk Türk yurdunun "Altay Da¤lar›'ndan

Urallar'a kadar uzanan, Hazar Denizi Kuzeydo¤u Bozk›rlar›ndan

Tanr› Da¤lar›'n› kapsayan çok genifl bir bölge" oldu¤u anlafl›lmak-

tad›r.

Türkler, tarihin ak›fl› içerisinde, ana yurtlar›ndan çok uzak me-

safelere göç ederek genifl bir co¤rafi alana yay›lm›fl; bugün Balkan-

lar'dan Çin Seddi'ne, Sibirya Bozk›rlar›'ndan Horasan, Afganistan,

Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt edinmifllerdir.

MMüslümanl›¤›n Kabulünden
Önceki Türk Devletleri

‹slamiyet'i tan›malar›ndan önce Türkler birçok devlet kurmufl-

lard›r: Büyük Hun ‹mparatorlu¤u, Bat› Hun ‹mparatorlu¤u; Tabgaç

Devleti; Göktürk Devleti (Birinci Göktürk Ka¤anl›¤›, Do¤u Göktürk

Ka¤anl›¤›, Bat› Göktürk Ka¤anl›¤›, ‹kinci Göktürk Ka¤anl›¤›); Uygur
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Devleti (Turfan Uygurlu¤u, Sar› Uygurlar); Avarlar; Bulgarlar (Bü-

yük Bulgar Devleti, Tuna Bulgar Devleti ve ‹til Bulgar Devleti); Ha-

zarlar; Macarlar; Peçenekler; K›pçaklar; O¤uzlar (Uzlar); Kuman-

lar; Sabarlar; Türgefller; K›rg›zlar; Karluklar; Kimekler...

HHun Türkler'i

Çin kaynaklar›nda "Hiung-nu" olarak an›lan Hunlar, tarihte ad›

geçen ilk Türk boyudur. MÖ 8. yüzy›lda ortaya ç›kt›lar; MÖ 200'lü

y›llarda Teoman Yabgu'nun önderli¤inde bir devlet kurdular. Te-

oman Yabgu'nun o¤lu Mete döneminde, Hun Devleti'nin s›n›rlar›

Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar geniflledi. 

Hunlar sadece askerlik alan›ndaki baflar›lar›yla de¤il, devlet yö-

netimindeki yetkinlikleriyle de kendilerinden söz ettirmifllerdir.

Nitekim baflta Mete olmak üzere baz› Hun hükümdar-

lar›n›n üstün nitelikleri, Çinliler taraf›ndan bile ka-

bul edilmifltir. 

Bu dönem, ayn› zamanda, at s›rt›nda göç-

lerin tarihte ilk defa belirdi¤i zamand›r. Bat›-

ya yönelen Hunlar, ola¤anüstü haz›rl›k dü-

zeylerinin yan› s›ra flafl›rt›c› hareket yete-

nekleriyle zaman içinde kendileriyle ayn› at-

ç›l›k disiplinine sahip olan Germenler ve yük-

sek bir kültür düzeyindeki Romal›lar üzerinde

üstünlük kurmufllard›r.

Attila'n›n MS 434'de hükümdar olmas›yla Hun
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Devleti'nin alt›n ça¤› bafllam›flt›r. Bu dönem, Hun Devleti'nin Avru-

pa ve Asya'n›n en güçlü devleti oldu¤u ça¤d›r. Ne yaz›k ki Atti-

la'n›n ölümünden k›sa bir süre sonra Hunlar da¤›lm›fllard›r.
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GGöktürkler

Göktürkler'in Türk tarihinde önemli bir yeri

vard›r; çünkü Türk sözü ilk defa resmi devlet

ad› olarak Göktürkler taraf›ndan kabul edilmifltir. Milleti ifade et-

mesi bak›m›ndan siyasi bir anlam› olan Türk kelimesi bu sayede

bütün bir milletin ad› olmufltur. Göktürkler ve Ergenekon Destan›

adeta bütünleflmifltir. Ergenekon Destan›, Göktürkler'in kökenleri-

ni ve tarih sahnesinden kaybolup tekrar meydana ç›kmalar›n› anla-

t›r. Ergenekon'un, Aral Gölü çevresinde veya Ötüken'e yak›n bir

yerde oldu¤u tahmin edilmektedir. Destan›n en eski anlat›mlar›na

Çin kaynaklar›nda rastlan›lmaktad›r. ‹slam döneminde bu destana

ilk kez yer verilen kitap, tarihçi Reflideddin'in Camiü't-Tevarih adl›

eseridir.
7

Göktürkler zaman›nda, ‹pek Yolu'ndan dolay› ç›kan anlaflmaz-

l›klar nedeniyle Sasani-Bizans savafllar› bafllam›fl ve 19 y›l sürmüfl-
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tür. Ç›kan savafl her iki

milleti de sarsm›fl ve

Müslümanl›¤›n ‹ran'da

yay›l›p yerleflmesinde

büyük rol oynam›flt›r.

Yine Göktürkler zama-

n›nda, Çin edebiyat ve

fikir eserleri Türkçeye

tercüme edilmifltir.

6. yüzy›lda Bumin

Ka¤an'›n kurdu¤u Gök-

türk Devleti, yayg›n bir

diplomatik iliflkiler di-

zisi oluflturmufltur.

Göktürkler, 7. yüzy›lda

Çin egemenli¤i alt›na

düflmüfl olmakla birlik-

te, Kutluk adl› kahra-

manlar›n›n yönetimin-

de 682'de yeniden ba-
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"Orhun Abideleri" diye tan›nan sütun
kitabeler, Türk yaz›s›n›n en eski ör-
nekleridir. Yanda, vezir Tonyukuk
ad›na 720-725 y›llar› aras›nda diki-
len dört cepheli abideler ve devril-
mifl vaziyette "balbal" denilen hey-
keller ve yukar›da Bilge Ka¤an abi-
desinin do¤u cephesindeki yaz›lar-
dan bir bölüm görülüyor.



¤›ms›zl›klar›na kavuflmufllard›r. Kutluk'un o¤lu Bilge Ka¤an, kar-

defli Kül Tigin ve babas›n›n deneyimli veziri Tonyukuk ile birlikte

ülkesini yüksek bir yaflam seviyesine ulaflt›rm›flt›r. Bu durum 8.

yüzy›l›n ortalar›na kadar devam etmifltir. fiuras› bir gerçek ki, Bil-

ge Ka¤an ve Kül Tigin Türk Milleti'nin yetifltirdi¤i en büyük kuman-

danlardand›r.

Bu dönemden kalan Orhun yaz›tlar›, bilge vezir Tonyukuk'un,

Kül Tigin'in ve Bilge Ka¤an'›n mezar tafllar›ndan oluflmaktad›r.
8

Orhun Abideleri'nin Türk tarihinde apayr› bir yeri vard›r. Öyle ki

bunlar Türk tarih ve kültürünün, Türkler'in faziletleri ve medeni-

yetlerinin, k›sacas› Türk'ün yüksek seciyesinin özlü bir ifadesidir.

Bafllang›çta yaln›zca ak›n ve savafllar için kurulmufl gibi görü-

nen Göktürk Ka¤anl›¤›, 8. yüzy›lda bir kültür milleti olma yoluna

girmifltir. Ayr›ca Türkçe konuflan ve kendilerini birbirine yak›n

hisseden bütün Orta Asya halklar›n› biraraya getirmifltir. 

TTürgefller

Göktürkler'in bir kolu olan Türgefller, 7. yüzy›lda ba¤›ms›zl›kla-

r›n› ilan ettiler. Zamanla boylar aras›nda rekabetin artmas› ve iç

çekiflmeler, Türgefller'in zay›flamas›na yol açt›. Bu devlet 766 y›l›n-

da Karluk Türkler'i taraf›ndan y›k›ld›. 

Türgefller, Türkler'in flehir ve kültür hayat›n› benimsemesinde

ve bat›daki Türk nüfusunun artmas›nda büyük rol oynad›lar. Böy-

lece sonradan Selçuklular gibi büyük milletler kuracak olan Türk

topluluklar›n›n bilgi ve becerilerinin artmas›n› sa¤lad›lar. Ayr›ca

Do¤u Avrupa'da gördü¤ümüz Uz, Peçenek gibi Türk topluluklar›-

n›n da temelini oluflturdular.
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KKarluklar

Karluk Türkleri bir süre Göktürk Devleti'ne ba¤l› olarak varl›k-

lar›n› sürdürdüler. Göktürkler'in da¤›lmas›n›n ard›ndan Çin'e di-

rendiler ve kendi devletlerini kurdular. Türgefller'in hakimiyetine

son verdiler; onlar›n topraklar›n› ele geçirdiler. Bu geliflme onlar›

‹slam ordular›yla karfl› karfl›ya getirdi. Ayn› tarihlerde Çin ‹mpara-

torlu¤u, Müslümanlar› durdurmak için büyük bir sefer bafllatm›fl-

t›. Karluklar henüz Müslüman olmamalar›na ra¤men ‹slam ordula-

r›n›n yan›nda yer ald›lar. Türk-Arap ordular›, 751 y›l›ndaki Talas

Savafl›'nda, Çinliler'e karfl› kesin bir zafer kazand›. Bu, Karluk

Türkleri'nin Müslümanlarla kaynaflmas›n›n ve Müslümanl›¤› kabul

etmelerinin önünü açt›.

UUygurlar

Göktürkler taraf›ndan gelifltirilen yüksek

devlet anlay›fl›, Orta Asya Türk boylar›n›n haf›zalar›nda unutul-

maz bir yer edinmifltir. ‹flte bu aç›dan, 745 y›l›nda kurulan Uygur

Ka¤anl›¤›, Göktürk Devleti'nin bir devam› gibidir. 

Göktürk Devleti'nin sona ermesiyle da¤›lan Türk boylar›, Uygur

Ka¤anl›¤›'n›n yönetiminde tekrar birleflmifllerdir. Böylece bölge

Türkistan ad›n› alm›flt›r. 840 y›l›nda, Uygur Ka¤anl›¤›'n›n K›rg›zlar

taraf›ndan y›k›lmas›nda dini unsurlar önemli rol oynam›flt›r. Ti-

bet'ten gelen rahipler Uygurlar›n Mani dinini kabul etmesinde et-

kili olmufllar; böylelikle Türk inanç ve ideallerine tamamen z›t

olan bu din, Uygur Ka¤anl›¤›'n›n sonunu haz›rlam›flt›r. 

Bununla birlikte Uygur Türkleri varl›klar›n› sürdürmüfl, daha
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sonraki y›llarda da Müslümanl›¤› seçmifllerdir. Karahanl›lar döne-

minde Türk-‹slam medeniyetine önemli katk›larda bulunmufllar-

d›r. Günümüzde varl›klar›n› ayn› adla devam ettirmektedirler. An-

cak bugün say›lar› 20 milyonu aflan bu Türk topluluklar›, Çin Halk

Cumhuriyeti ve Sincan Özerk Uygur Bölgesi'nde, a¤›r insan hakla-

r› ihlalleri alt›nda yaflamaktad›rlar.

AAvarlar

Önce Do¤u Asya'da, daha sonra merkezi

Macaristan olmak üzere Orta Avrupa'da dev-

let kurdular. Kökeni hakk›nda kesin bilgiler bulunmayan Avarla-

r›n, Avrupa kavimleri üzerinde önemli etkileri olmufltur. Avrupa

kavimleri, özellikle de Slavlar, devlet yönetimi ve askerlik konu-

sunda Avarlar'dan çok fley ö¤renmifllerdir. Üzengiyi ilk defa Avru-

pa'ya getirenler Avarlar'd›r.

Araflt›rmalar›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlara göre, Avarlar'›n dev-

leti, 9. yüzy›l›n bafl›nda Franklar taraf›ndan y›k›lm›fl; Avarlar da za-

manla H›ristiyan topluluklar› içinde eriyerek kaybolmufllard›r. 

BBulgarlar

Büyük Hun Milleti'ni oluflturan de¤iflik ve çok say›daki kavmin

da¤›lmas›yla birlikte, bunlar›n aras›ndaki Türk as›ll› boylar›n baz›-

lar› yeniden Güney Rusya ovalar›na döndüler. Bir k›s›m Hun Türk-

leri'yle, bu s›ralarda do¤udan ayn› sahaya gelerek yerleflen Ono-

gur Türkleri kar›flt›lar. ‹flte bu geliflme Bulgar ad› verilen yeni bir

Türk kavminin oluflmas›na yol açm›flt›r. Zaten Bulgar ismi, birbiri-

ne kar›flmak anlam›na gelen Türkçe "bulgamak" fiilinden gelmek-

tedir.
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‹lk Bulgar Devleti Kafkasya'da kuruldu. Ancak Hazarlar'›n sald›-

r›lar› nedeniyle k›sa sürede da¤›ld›. Bunun ard›ndan baz› Bulgar-

lar Balkanlar'a geçtiler ve yeni bir devlet kurdular. Fakat bu bölge-

de bulunan Slav kavimleriyle kar›flmalar› neticesinde, Ortodoks

H›ristiyanl›¤› kabul ettiler ve Türklüklerini kaybettiler. 

Hazar hakimiyetine girmek istemeyen Bulgarlar'›n bir k›sm› ku-

zeye yöneldiler; ‹til (Volga) boylar›nda yerleflerek Mo¤ol istilas›na

kadar devam edecek olan bir devlet kurdular. ‹slam ülkeleri ile Ha-

zarlar ve ‹skandinav kavimleri aras›ndaki ticaret yollar› üzerindeki

bölgelerinde ticaret ve tar›m ile u¤raflt›lar. Bulgar fiehri diye bilinen

baflkentleri, zaman›n önemli ticaret merkezlerinden birisi oldu.

‹leride anlat›laca¤› gibi, ‹til Bulgarlar› 10. yüzy›l›n bafl›nda ‹sla-

miyet'i seçtiler; 13. yüzy›la kadar refah içinde yaflad›lar. Mo¤olla-

r›n ülkelerine sald›rmalar›n›n ard›ndan buray› terk ederek Kazan

bölgesinde yerlefltiler.

‹lk Müslüman Türk topluluklar›ndan olan ‹til Bulgarlar›, bugün-

kü Kazan Türkleri'nin atalar›d›r. Di¤er Bulgar topluluklar› eriyip

gittikleri halde, ‹til Bulgarlar› Müslüman olmalar› sayesinde kim-

liklerini koruyabilmifllerdir. 

HHazarlar

Hazar Hakanl›¤›, 7. yüzy›lda Sabar Türkleri

taraf›ndan kuruldu; Do¤u Avrupa'daki ilk Türk

devletlerinin en kuvvetli ve en uzun ömürlü

olanlar›ndan birisi olarak tarihe geçti. Hazarlar üç as›r boyunca

Kafkaslar ile Macaristan aras›ndaki genifl topraklarda hüküm sür-

düler. Ticaretle u¤raflt›lar, sanata ve dini araflt›rmalara önem ver-

diler, refah düzeyi yüksek bir toplum meydana getirdiler.
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Hazarlar'›n kendilerine özgü dini yaflamlar› dikkat çekiciydi.

Hanedan mensuplar› Musevili¤i, halk ise ‹slamiyet, H›ristiyanl›k

gibi farkl› dinleri seçmifllerdi. Hazarlar huzur ve bar›fl içinde ya-

flarlarken, 9. yüzy›l›n ortalar›nda, Peçenekler ‹til-Harzem ticaret

yolunu ele geçirdiler. Bu durum, bafll›ca gelir kayna¤› ticaret olan

Hazar Hakanl›¤›'n›n zay›flamas›na; Peçenek ve kendilerine ba¤l›

Slav (Rus) prensliklerinin sald›r›lar›yla 10. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-

dan itibaren de h›zla çökmesine yol açt›. Da¤›lan Hazar toplulukla-

r› do¤udan gelen Türk topluluklar› aras›nda eridiler.

Hazarlar'›n devlet teflkilat› ve askerlik alan›nda, Slav kavimleri

üzerinde önemli etkileri olmufltur. Hemen hat›rlatal›m, Hazar De-

nizi, ad›n› Hazar Türkleri'nden alm›flt›r.

EEski Türkler'e Genel Bir Bak›fl

Türkler kendilerine özgü hasletlerle tarih sahnesinde yerlerini

ald›lar. Aile, Türk toplumunun temeliydi. Aileler "uruk" denilen sü-

laleleri, uruklar da boylar› meydana getirirdi. Boylar›n siyasi bir

birlik kurmalar›yla "budun" oluflurdu. Devletin kurulmas›, birkaç

budunun tek bir merkezin yönetimi alt›nda biraraya gelmesine

ba¤l›yd›.

Dünya tarihine bir göz at›n, hemen anlars›n›z ki Türkler hiçbir

zaman devletsiz kalmam›fllar, her dönem bir veya birkaç devlete

sahip olmufllard›r. Devletin bafl›ndaki hükümdar, "yabgu, han, ka-

¤an, ilteber" gibi isimlerle yüceltilmifltir. Hükümdarlar teorik ve

pratik e¤itimlerini deneyimli devlet adamlar›n›n gözetiminde ta-

mamlam›fllar; devlet yönetiminde bilgelerden kurulu bir meclise
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dan›flm›fllar; onlar›n ö¤üt ve tavsiyelerini göz önünde bulundur-

mufllard›r. Bilge vezirler gerekti¤inde hükümdarlara yol göster-

mifl, gerekti¤inde onlar› aç›kça elefltirmifllerdir. Bu sistemin hal-

k›n huzur, adalet ve zenginlik içinde yaflamas›nda önemli bir pay›

vard›r.

Türkler'in askerlik sanat›, disiplinli ordular› ve savafl teknikleri

dillere destan olmufltur. Avrupa ve Asya k›talar›n›n büyük devlet-

leri, ordu teflkilatlar›n› düzenlerken Türkler'i örnek alm›fllard›r.

Eski Türkler'in belirgin özelliklerinden biri törelerine olan ba¤-

l›l›klar›yd›. Türk töresi yaz›l› de¤ildi; dilden dile ve nesilden nesile

aktar›l›rd›. Hükümdarlar dahil herkes törenin hükümlerine uy-

makla yükümlüydü. Türk töresi, a¤›r cezalar da içermekle birlikte

do¤ruluk ve adaletten asla ayr›lmazd›; yüzy›llar›n birikimi ve tec-

rübesinin ürünüydü. Töre, devletin bir anlamda anayasas› gibiydi.

Günümüzde özgürlük ve eflitli¤in öncülü¤ünü yapt›klar›n› iddia

edenler bilmelidir ki, insan hak ve hürriyetlerinin gerçek anlamda-

ki ilk uygulay›c›s› Türkler olmufltur. Türkler taraf›ndan kurulan

devletlerde din, dil ve ›rk ayr›l›¤› gözetilmeksizin herkese eflit dav-

ran›lm›flt›r. Profesör Hakk› Dursun Y›ld›z bu gerçe¤i, "Bütün tarih

boyunca Türkler'de din, dil ve ›rk ayr›l›¤› sebebiyle Amerika ve Av-

rupa'da her zaman rastlanan bir katliama, iflkenceye ve haklar›n

elinden al›nmas›na kesinlikle rastlanmamaktad›r" fleklinde ifade

etmifltir.
9

Dikkat çekici bir nokta, eski Türk kavimlerinde, kad›nlar›n er-

keklerle neredeyse eflit haklara sahip olmalar›yd›. Türk kad›nlar›

toplum hayat›n›n hemen her aflamas›nda görev al›rlar; yeri geldi-

¤inde savaflmaktan çekinmezlerdi.
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TÜRK-‹SLAM DÜNYASI

TTürkler ile Müslümanlar
Aras›ndaki  ‹lk Münasebetler 

U uraya kadar bahsi geçen Türk toplu-

luklar›, savafllar ve göçler sonucun-

da Mo¤olistan'dan Tuna boylar›na

kadar uzanan oldukça genifl bir böl-

geye yay›lm›fllar; pek çok farkl› kültür ve inançlara sahip halklar

ile tan›flma imkan› bulmufllard›r. Bu durum onlar›n çeflitli dinlerin

etkisinde kalmalar›na neden olmufltur. Bununla birlikte, ilerleyen

sayfalarda anlat›laca¤› gibi, Türkler as›l kimliklerini Müslümanl›k

ile bulmufllar; yüzy›llar boyunca ‹slamiyet'in koruyuculu¤unu ve

bayraktarl›¤›n› yapm›fllard›r. 

Türkler'in güneye ve bat›ya do¤ru gerçeklefltirdikleri göçlerin

bafll›ca nedeni ekonomikti. Bat›ya göç eden Türkler, ‹ran'da Sasa-

ni ‹mparatorlu¤u engeli ile karfl›lafl›nca daha ileriye gidemediler.

Bunlardan bir k›sm› ‹ran'a yak›n bölgelerde yerleflirken, baz›lar›

Hindistan'a do¤ru yöneldiler. 



Sasani ‹mparatorlu¤u, belirli bir süre Türkler ile Müslümanlar

aras›nda bir set teflkil etmifl; Arap ordular›n›n Yermuk (634), Kadi-

siye (635) ve Nihavend (641) Savafllar›n›n ard›ndan ‹ran'› ele geçir-

meleriyle ortadan kald›r›lm›flt›r. Buralarda yerleflik bulunan Türk-

ler, önceleri Araplar'la mücadele etmifllerse de, Talas Savafl›'nda

(751) Çinlilere karfl› Araplar'›n yan›nda yer alm›fllard›r. Savafl son-

ras›nda Çin'in Orta Asya'dan çekilmesiyle bölgeye Araplar hakim

olmufllard›r. Bu tarihten itibaren de Türkler'in hak din olan Müslü-

manl›¤› tan›ma imkan› do¤mufltur. 

Türkler'in Araplar ile yak›nlaflmas› sonucunda, Maveraünnehir

bölgesindeki Türkler Müslümanl›¤› kabul etmeye bafllad›lar. An-

cak, ilk Müslüman Türk Milleti bu bölgedekiler de¤il, ‹til boyunda

yaflayan Türkler'in oluflturdu¤u Bulgarlar oldu. 

10. yüzy›l›n bafl›nda ‹til Bulgarlar› ile Abbasiler aras›nda diplo-

matik iliflkiler kuruldu. ‹til Bulgarlar› ‹lteberi, yani hükümdar› Al-

m›fl'›n iste¤i üzerine, Ba¤dat'taki Abbasi Halifesi kendisine din

adam› ve askeri uzmanlardan oluflan bir heyet gönderdi. Müslü-

man heyetin ‹til'e ulaflmas›n›n ard›ndan ‹til Bulgarlar› 922 y›l›nda

topluca Müslüman oldular. Böylece ‹til (Volga) Bulgarlar› ilk Müs-

lüman Türk devleti oldu. O y›llarda Hazar Hanlar› Musevili¤i, Uy-

gurlar Manicili¤i, Do¤u Avrupa'daki Türkler H›ristiyanl›¤› kabul et-

mifllerdi.

Tarihçilerin yazd›klar›na göre, Cuma hutbelerinde "Allah'›m,

Bulgar ‹lteberini do¤ru yola götür" deniyordu. Hükümdar, babas›

Müslüman olmad›¤› için onun ad›n›n yerine Abdullah ad›n› kullan-

d›.
10

Bulgar Türkleri o s›rada eski örf ve adetlerini, baz›lar› ‹slam'a

uymasa da devam ettiriyorlard›. Di¤er taraftan Müslümanl›¤›n

flartlar›n› yerine getirme konusunda da çok kararl› idiler. Nitekim
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Baflkurt Türkleri o s›rada H›ristiyan olacakken Bulgarlar bunu en-

gellediler.
11

Di¤er bir geliflme, Maveraünnehir bölgesinde yer alan flehirler-

deki Müslüman Türk nüfusunun artmas› oldu. Buralarda yaflayan

Türkler, maddi imkanlar›n›n ço¤unu ‹slam dinini yaymak amac›yla

harc›yorlard›. "Putperest" dedikleri soydafllar›n› hak yola çevir-

mek üzere onlar›n ülkelerine ak›n eden Türkler'e maddi yard›mda

bulunuyor, onlar›n yiyecek gibi ihtiyaçlar›n› karfl›l›yorlard›. Ayn›

dönemde göçebe Karluk ve O¤uz boylar›n›n kitleler halinde Müs-

lüman olduklar› görülüyordu. Göze çarpan bir nokta da, Müslü-

man Türkler'in yo¤un olduklar› flehirlerde, Müslüman Türk alimle-

rin tarih sahnesinde görünmeye bafllamalar›yd›.

Türkler'in ‹slamiyet'i tan›malar›nda etkili olan sadece Müslü-

man heyetler de¤ildi. Bu süreçte Müslüman tüccarlar, dervifller ve

Abbasi ordular›nda görevli Müslüman Türk askerler de önemli gö-

revler üstlendiler. 19. yüzy›l›n ortalar›nda Abbasi ordular›nda çok

say›da Türk vard›. Bu tarihte, Türkler Bizans s›n›r›nda görev ala-

rak H›ristiyanlara karfl› ‹slam dünyas›n› korumaya; ayn› zamanda

da ‹slamiyet'i yak›ndan ö¤renmeye bafllad›lar. Kahraman Türk

ak›nc›lar› unutulmaz baflar›lar kazand›lar; Battal Gazi Destan› flan-

l› tarihimizin önemli yapraklar›ndan biri oldu.

fiöyle özetlenebilir ki, Türkler'in Müslümanl›¤a geçiflleri 10.

yüzy›la kadar yavafl, bu tarihten sonra ise büyük bir h›zla gerçek-

leflmifltir.
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TTürkler Nas›l Tan›n›yorlard›?

Türkler'in ‹slamiyet'i kabul etmeye bafllad›klar› dönemler hak-

k›nda günümüze ulaflan eserlerin say›s› oldukça azd›r. Dolay›s›yla

‹slam dünyas›nda Türkler'in nas›l tan›nd›klar›na iliflkin bilgileri-

miz s›n›rl›d›r. Zeki Velidi Togan taraf›ndan yay›nlanan ‹bn-i Fadlan

Seyahatnamesi baz› ipuçlar› vermektedir. ‹bn-i Fadlan, baflkanl›¤›-

n› yapt›¤› Abbasi elçilik heyetiyle baz› Türk boylar›n› ziyaret etmifl

ve gözlemlerini kaleme alm›flt›r. Di¤er bir kaynak olan, Ebu Dülef

Seyahatnamesi de bununla benzer görüfller içermektedir.
12

780-869 y›llar› aras›nda yaflam›fl Arap edibi ve düflünürü Ca-

hiz'in Hilafet Ordusu Menk›beleri ve Türkler'in Faziletleri gibi ça-

l›flmalar› bulunmaktad›r.
13

Türkler'in Faziletleri isimli eser Türk-

ler'in karakteri hakk›nda yaz›lm›fl ilk kitapt›r. Söz konusu eserde

Türkler, düzeni seven, kabiliyetli, ayn› zamanda da mütevaz› in-

sanlar olarak tan›t›lm›flt›r. Cahiz, "Türk tek bafl›na bütün bir cemi-

yet demektir" diyerek Türkler'in üstün niteliklerine iflaret etmifl-

tir.
14

Ayn› kitapta, Türkler'in at üzerinde geçirdikleri zaman›n yer-

de ve uykuda geçirdikleri zamandan çok daha fazla oldu¤u; ok at-

ma ve ata hakim olma yetenekleri belirtilmifltir. Bunlar›n yan› s›ra,

di¤er milletlerin meziyetleri say›l›rken Türkler'in askerlikte en ile-

ri seviyede olduklar›na dikkat çekilmifltir.

Söz konusu kitapta Cahiz, Türkler hakk›nda övgü dolu ifadeler

kullanm›flt›r:

""Savafl sanat› Türk'e bilgi, tecrübe, siyaset ve sair yüksek

vas›flar kazand›rm›flt›r. Türk daima sözüünde durur ve hile bil-

mez. Türk Hakan› hileyi sadece savaflta da olsa yapmak zo-

runda kald›¤›n› üzüülerek belirtir ve iki yüzlü olanlar› daima en

kötü insan sayar... Arap ordular›n› Türkler kadar titrreten
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baflka bir Millet yoktur. Türkler daima soylar›yla iftihar eder-

ler, vatanlar›na ve dillerine çok baa¤l›d›rlar. Düflmanlar› esir

al›nca onlara iyilik ve ikram eder, alicenapl›k gösterirler." 15

Türk tarihinin anlat›ld›¤› bir kaynakta, o ça¤larda, ‹slam dünya-

s›n›n Türkler'e yaklafl›m› flöyle anlat›l›r: 

""Araplar Maveraünnehir'e geldikleri zaman Türkler'in yük-

sek ahlaki meziyetlere, büyük bir idarecillik ve askerlik maha-

retine sahip olduklar›n› görmüfllerdi. Bunlar›n flöhreti ta uzak

‹slam beldelerinne kadar yay›l›yor, herkes Türkler'den bah-

sediyordu. Müslümanlar aras›nda, Türkler ‹slamiyet'e gir--

dikleri takdirde art›k hiçbir gücün ‹slam'a karfl› ç›kamaya-

ca¤› inanc› do¤mufltu. Nitekim birçoklarr› vaktiyle Hazreti

Muhammed'in Türkler'le ilgili övgülü ve müjdeli sözler söyle-

di¤ini rivayet ediyyor, hatta baz› Kuran ayetlerinde Türkler'in

ima edildi¤i söyleniyordu."16

‹slamiyet ve Türkler

Türkler, ‹slam'› hiçbir zorlama olmaks›z›n ve büyük bir içtenlik-

le kabul ettiler. Bu, tüm tarihçilerin kesinlikle üzerinde ittifak et-

tikleri bir konudur. Böyle bir geliflmede, onlar›n Gök-Tanr› dinle-

riyle Müslümanl›k aras›nda birtak›m benzerliklerin bulunmas›

önemli rol oynam›flt›r. 

Eski Türkler, inand›klar› yarat›c›y› "Tengri" olarak isimlendiri-

yorlard›. Tanr›'n›n tek oldu¤una ve herfleyi yaratt›¤›na inan›yor-

lard›. Öldükten sonra, iyi insanlar›n "uçma¤" denilen cennete, kö-

tülerin ise "tamu" olarak adland›r›lan cehenneme gideceklerini

düflünüyorlard›. Kadere inan›rlard›. ‹bn-i Fadlan'›n yazd›klar›na
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göre, Türkler'de zina ve eflcinsellik yasakt›; h›rs›zl›k yapanlar a¤›r

cezalara çarpt›r›l›rlard›; iyilik yapmaya son derece riayet edilir-

di.
17

Tüm bunlar Türkler'in Müslüman olufllar›n› h›zland›ran ve

kolaylaflt›ran etkenlerdi.

Türkler tarih boyunca çeflitli dinlere girmifllerdir. Buna ra¤men

‹slamiyet d›fl›ndaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamam›fl;

di¤er kültür ve dinler içinde eriyip gitmifllerdir. ‹slam dini, milli ya-

p›ya uygun oldu¤u içindir ki Türkler kitleler halinde bu dini kabul

etmifller ve milli varl›klar›n› muhafaza etmifllerdir. Di¤er bir deyifl-

le ‹slam, bütün Türkler'i birlefltiren bir din olmufltur. Bu gerçekler,

Türk Tarihinden Yapraklar isimli eserde flöyle ifade edilmifltir:

""Türkler, Müslüman dinini samimi olarak, kendi istekleriyle,

hiçbir zorlama ve d›fl bask› olmaks›z›n  kitle halinde kabul

edince, tarihlerinin yeni bir devresine ayak basm›fl oluyorlar-

d›. Bu yeni devree, 10. as›rdan önceki asgari 1200 y›ll›k dev-

reden daha da flanl›yd›. Müslümanl›k, Türk milli bünyesii için

uygun bir din haline geldi. Türkler, Müslüman olma suretiyle

Türklüklerini kemale erdirmifl, addeta tamamlam›fllard›."18

Türkler aras›nda Müslümanl›k, daha çok tarikatlar ve kendini

dine adam›fl hizmet ehli insanlar vesilesiyle yay›lm›flt›r. Baflka din-

lerin de yayg›n oldu¤u Maveraünnehir bölgesinde, Müslüman

alim, hukukçu ve bilim adamlar›n›n yetiflmesi ve ço¤almas› ‹slami-

yet'in yay›lmas›na h›z kazand›rm›flt›r. Bu s›rada medreseler kurul-

mufl; "yüksek ‹slam" ad› verilen yaz›l› gelene¤e ba¤l› ‹slam anlay›fl›

ve yorumu uygulanm›flt›r. 

‹lk Kuran tercümeleri 10. yüzy›lda Farsça çevirisiyle karfl›laflt›-

r›larak sat›r aralar›na yaz›lm›flt›r. Müslümanl›¤›n kabulünden son-

ra, Kuran'›n yaz›l› tercümeleri, Türkçe yaz› dilinin geliflmesine ve

yayg›nlaflmas›na da katk›da bulunmufltur.
19
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Türkler'in ‹slam dinini kabul etmeleri önemli bir geliflmeye da-

ha vesile olmufltur. ‹slamiyet, Türkler'in bayraktarl›¤›nda dünyaya

yay›lm›fl; bu durum da dünya tarihini flekillendirecek pek çok olu-

fluma öncülük etmifltir. Profesör Erol Güngör bu gerçe¤in alt›n›

flöyle çizmifltir:

""Türkler ‹slam'› kendileri için bir milli din haline getirdiler,

bütün benlik ve samimiyetleriyle buu dine sar›larak on birinci

yüzy›ldan itibaren ‹slam dünyas›n›n bütün düflman kuvvetlere

karfl› korunmaas› iflini tek bafl›na yüklendiler.

‹slamiyet devrine kadar Türkler her türlü yüksek meziyete

sahip olaan, fakat henüz dünyada kendi yerini tam bulamam›fl

olan bir milletti. ‹slam, onun yolunu ayd›nlatan bbir ›fl›k oldu ve

Türk Milleti bu ›fl›¤› takip ettikçe hep yükseldi."20

Toluno¤ullar›, ‹hflido¤ullar› ve Saco¤ullar›

Bilindi¤i gibi, tarihte Türkler taraf›ndan kurulan ve yönetilen,

fakat halk›n›n ço¤unlu¤u Türk olmayan devletler vard›r. Bunlar

aras›nda Toluno¤ullar›, ‹hflido¤ullar› ve Saco¤ullar› devletlerinin

ayr› bir önemi vard›r. Söz konusu üç devletin kurucular› Müslü-

man Türkler'dir.

Abbasi Halifeli¤i s›n›rlar› içerisinde biraraya gelen müstakil ilk

Türk devletinin kurucusu, O¤uz Türkleri'nden cesaret ve bilgisi ile

nam salm›fl Tolun Ahmed'dir. 868 y›l›nda M›s›r Valisi olan Ahmed,

buray› baflar›yla yönetirken ayn› zamanda kuvvetli bir ordu kur-

mufl, Ba¤dat ile aras› aç›l›nca ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir. M›s›r'›n

ekonomisini düzeltip halk› yoksulluktan kurtard›¤› için burada ol-
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dukça sevilmifltir. Yerine geçen o¤lu Humareveyh zaman›nda dev-

letin s›n›rlar› Toroslar ve Irak'a kadar genifllemifltir. Ancak onun

ard›ndan gelenler iyi yönetim gösterememifller; bunun sonucun-

da Abbasi kuvvetleri 905 y›l›nda M›s›r'a girerek Toluno¤ullar› yö-

netimine son vermifllerdir. 

M›s›r'da kurulan ikinci Türk devleti ‹hflido¤ullar› Devleti'dir.

(935-969) Kurucusu M›s›r Valisi ‹hflid'dir. O y›llarda ‹hflido¤ulla-

r›'n›n s›n›rlar› M›s›r'dan Suriye'ye kadar olan bölgeyi kapsam›flt›r.

Ölümünden sonra o¤ullar› bafla geçtiyse de, ç›kan iç kar›fl›kl›klar-

dan faydalanan Fatimiler bu devleti y›km›fllard›r.

Saco¤ullar› Devleti'nin kurucusu Abbasilerin Azerbaycan ve Er-

menistan Valisi Affl›n'd›r. Saco¤ullar› yaklafl›k k›rk y›l bu bölgede,

Abbasilerden ba¤›ms›z bir devlet olarak varl›¤›n› sürdürmüfltür.

KKarahanl› Devleti

9. yüzy›lda Karahanl›lar, Orta Asya'da belirgin bir güce sahip-

lerdi. 10. yüzy›lda Satuk Bu¤ra Han'›n ‹slamiyet'i devletin resmi di-

ni ilan etmesiyle, Karahanl› Devleti Orta Asya'daki ilk Müslüman

Türk devleti oldu. Satuk Bu¤ra Han ile birlikte 200.000 Türk ailesi

de ‹slamiyet'i kabul etti.
21

Böylelikle Orta Asya'daki güçler denge-

sinde ‹slamiyet yerini alm›fl oldu.

Karahanl›lar, ‹slamiyet'i sadece seçmekle kalmam›fl; onun di-

¤er Türk boylar›na duyurulmas› görevini de üstlenmifllerdir. Bu

dönemde özellikle Kaflgar bölgesinde, kapsaml› ‹slami çal›flmalar

yap›lm›fl ve eflsiz eserler yaz›lm›flt›r. Dönemin en önemli kitaplar›

aras›nda, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilik (Mutlu K›lan Bilgi) adl›
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eseri ve Kaflgarl› Mahmud'un Divan-› Lügat-it Türk isimli eserleri

say›labilir. Birinci eser devlet yönetimi, ikincisi de dil bilimi ala-

n›nda türlerinin ilk örnekleri olmufltur.

‹slamiyet, Türkler'e yeni ufuklar açt›. 11. yüzy›l, Türkler'in ‹s-

lam dünyas›nda gün geçtikçe güçlendi¤i bir dönem oldu. Tarihçi-

lerin aktard›¤›na göre, Hazreti Muhammed (sav)'in Müslüman

Araplara "‹leride bu ümmetin efendisi Türkler olacakt›r" dedi¤ine

dair rivayetler dilden dile dolafl›yordu. Kaflgarl› Mahmud'un kita-

b›n›n bafl›nda Türkler'e hakimiyet verildi¤i, herkesin Türkler'e

muhtaç oldu¤u ve bu nedenle Türkçe ö¤renmesi gerekti¤i yaz-

maktayd›.

Karahanl›lar devri özellikle Türk kültür ve sanat tarihi bak›m›n-

dan önem tafl›r. Bu dönemde, yerleflim merkezlerinde camiler,

köprüler, kervansaraylar ve benzeri yap›lar infla edilmifl; e¤itim

kurumlar› aç›lm›fl; Buhara ve Semerkant bilim merkezi durumuna

gelmifl; Türk dili de büyük bir geliflme olana¤› bulmufltur. 

‹lk Türk mutasavv›f› Ahmed Yesevi Karahanl›lar zaman›nda ya-

flad›. Ahmed Yesevi ve halefleri, Orta Asya'da ‹slamiyet'e ça¤›ran

elçiler oldular; bu topraklarda ‹slamiyet'in yay›lmas› için büyük

çaba harcad›lar. Anadolu Türk evliyalar›n›n ço¤u Ahmed Yese-

vi'den e¤itim ald›. Ahmed Yesevi ve onun ard›ndan gelenler Türk-

çeyi yayg›n olarak kulland›lar; böylece Türkler'in ‹slamiyet'i tan›-

malar›na unutulmaz katk›larda bulundular. Bunun Türk Birli¤i'nin

kurulmas› yolundaki önemli kilometre tafllar›ndan birisi oldu¤u

aç›kt›r. 

Karahanl› Devleti 13. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar ayakta kald›;

bu tarihteki Mo¤ol istilalar› sonucunda y›k›ld›.
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GGazneliler

Gazneliler Devleti, ad›n› Do¤u Afganis-

tan'da bulunan baflkentleri Gazne'den alm›fl;

ça¤›n›n en güçlü devletlerinden biri olmufltur. 997 y›l›nda Gazneli

Mahmud'un iktidara gelmesiyle en parlak ça¤›n› yaflam›flt›r. Gaz-

neli Mahmud Müslümanl›¤› yayma konusundaki çabalar›yla her-

kesin takdirini kazanm›fl; devletin s›n›rlar›n› Toharistan ve Mave-

raünnehir'den Pencap'a, Multan'a ve Sind'in bir bölümüne kadar

geniflletmifltir. Hindistan'a 17 kez sefer düzenlemifl ve Kuzey Hin-

distan'› topraklar›na katm›flt›r. Bölge insanlar› büyük oranda ‹sla-

miyet'i seçmifller; böylece günümüzdeki Pakistan Devleti'nin te-

meli at›lm›flt›r. 

Gazneli Mahmud'un ‹slamiyet'i tebli¤ etme yolundaki çal›flma-

lar› Ba¤dat'taki halife taraf›ndan da desteklenmifl ve ona "Sultan"

unvan› verilmifltir. Türk tarihinde sultan unvan›n› ilk defa o kullan-

m›flt›r. fiüphesiz Gazneli Mahmud Türk-‹slam tarihinin en büyük

flahsiyetlerinden biridir.

Ayn› devirde, ünlü Türk düflünürü Ebu Reyhan el-Biruni, Gaz-

ne'de çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Bu geliflme, söz konusu döne-

min Türk-‹slam kültür tarihinin en önemli ça¤lar›ndan birisi olarak

an›lmas›nda rol oynam›flt›r. Firdevsi'nin "fiehname"si de yine bu

dönemde Sultan Mahmud'a sunulan yap›tlar aras›ndad›r. 

Sultan Mahmud'un ard›ndan yerine o¤lu Sultan Mesud geçmifl-

tir. Dandanakan Savafl›'nda Gazneliler, Tu¤rul ve Ça¤r› Beyler ko-

mutas›ndaki O¤uz kuvvetlerine yenilmifl ve Selçuklu hakimiyetine

girmifllerdir.
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OO¤uzlar

Türk Milleti'nin her devirde en büyük bölümünü oluflturan

O¤uzlar, siyaset ve medeniyet sahas›nda da en büyük rolü oyna-

m›fllard›r. ‹slamiyet'i seçmelerinden önce Göktürk Devleti'ni; ‹sla-

miyet'le tan›flmalar›ndan sonra Harzemflahlar, Akkoyunlu ve Ka-

rakoyunlular Devletlerini, Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorluklar›n›

kuranlar O¤uzlar'›n soyundand›r. O¤uz ad›, kabile, boy anlam› da

bulunan ok sözünden eski Türkçede ço¤ul eki olan "z" ekiyle türe-

tilmifltir. 24 boy halinde yaflayan O¤uzlar, boy yap›lar›n› her gittik-

leri yere tafl›m›fllard›r.

O¤uzlar'›n 24 boyu, O¤uz Han'›n Gün, Ay, Y›ld›z, Gök, Da¤ ve

Deniz adlar›ndaki alt› o¤lunun ve bu alt› o¤lun her birinin dörder

o¤lunun soyundan türemifltir. 24 boyun on ikisi Bozoklar, on ikisi

Üçoklar fleklinde adland›r›lm›flt›r. Bozoklar'›n sembolü yay, Üçok-

lar'›n sembolü ok olmufltur. (Bugün Türkiye'de yaflayan Türkler'in

soy a¤açlar›na bak›l›rsa, ço¤unun 24 O¤uz boyundan birine men-

sup oldu¤u görülür. Türkiye'deki birçok yer ad› ve buralarda yafla-

yanlar›n isimleri de O¤uz boylar›n›n isimleridir.) 

Bozoklar, O¤uz Han'›n Gün Han, Ay Han ve Y›ld›z Han adl› o¤ul-

lar›ndan meydana gelmifllerdir: Kay›lar, Bayatlar, Alkaevliler, Ka-

raevliler, Yaz›rlar, Dodurgalar, Dögerler, Yaparl›lar, Avflarlar, Be¤-

dililer, K›z›klar, Kark›nlar. 

Üçoklar, O¤uz Han'›n Gök Han, Da¤ Han ve Deniz Han adl› o¤ul-

lar›ndan meydana gelmifllerdir: Bay›nd›rlar, Peçenekler, Çavul-

durlar, Çepniler, Salurlar, Eymürler, Alayuntlular, Yüregirler, ‹¤-

dirler, Bü¤düzler, Y›valar ve K›n›klar. 

Peçenekler'i önlerine katarak Do¤u Avrupa'ya yönelen O¤uzlar,
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kalabal›k topluluklar oluflturdular; Uz veya Guz fleklinde adland›-

r›ld›lar. Ruslar ise bunlara do¤rudan do¤ruya Türk ad›n› verdiler.

Peçenekler'in ard›ndan göçlerine devam eden Uzlar'›n büyük bir

k›sm› 1064 y›l›nda Tuna'y› aflarak Balkanlar'a geçti; di¤er bir bölü-

mü bugünkü Ukrayna'n›n güneyinde yerleflti. Bunlardan baz›lar›

Karakalpak ad›yla tan›nd›lar. 11. yüzy›l ortalar›nda Balkanlar'da

yurt tutan Uz topluluklar›n›n bir bölümü Vardar Ovas›'ndaki bafl-

ka Türk unsurlarla kar›flarak, buran›n tam bir Türk yurdu olmas›n›

sa¤lad›lar. Uzlar'›n kalan k›sm› Dobruca'da yerleflerek, bugünkü

Gagauzlar'›n temelini meydana getirdiler.

BBüyük Selçuklu Devleti

O¤uzlar'›n Aral Gölü ile Hazar Denizi aras›ndaki bölgede yerle-

flen k›sm›, tarihte yepyeni bir ç›¤›r açt›. ‹slam dininin O¤uzlar ara-

s›nda yayg›n duruma gelmesiyle di¤er Türk boylar› onlar› Türk-

men fleklinde isimlendirdiler.

Selçuk Bey, Dukak Bey'in o¤luydu; O¤uzlar'›n Üçoklar dal›ndan

K›n›klar boyundand›. Selçuk Bey'in torunlar› olan Tu¤rul ve Ça¤r›

Beyler döneminde O¤uzlar, 1040 y›l›nda, Dandanakan'da Gazneli-

leri yenerek Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Daha sonra ‹ran'›

fethedip, Do¤u Anadolu'nun kap›lar›na dayand›lar. Tu¤rul Bey ile

Ça¤r› Bey'in kesin bir birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri,

baflar›lar›ndaki en önemli etken oldu. Tu¤rul Bey, halife taraf›n-

dan Sultan olarak tan›nd›; sa¤l›¤›nda Sünni ‹slam dünyas›n› tek bir

çat› alt›nda toplad›. Ölümünün ard›ndan yerine, Ça¤r› Bey'in o¤lu

Alparslan geçti. 
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Alparslan hiç tart›flmas›z Türk tarihinin en önemli isimlerinden

biridir. Türk tarihinde bir dönüm noktas› olan, Anadolu'nun kap›la-

r›n› açan Malazgirt Zaferi'nin (1071) mimar›d›r. Alparslan, büyük

bir devlet adam› ve komutan olmas›n›n yan›nda üstün ahlak›yla da

tan›n›r. fiu sat›rlar onun seciyesini anlatmas› aç›s›ndan anlaml›d›r:

""Büyük Kumandan Alpars-

lan'›n saray mutfa¤›nda her

gün elli koyun veya keçi kesi-

lerek fakirlere dda¤›t›lmaktay-

d›. Sultan'›n divan›nda say›la-

mayacak kadar çok fakir kim-

selerin isimleri kay›tl›  olup

bunlara muntazaman maaflla-

r› verilmekteydi. O Koca Sul-

tan bazen tevafuk eseri hasta

ve fakirr bir kimseyi gördü¤ü

zaman, son derece hassasi-

yete kap›larak teessüründen

a¤lay›p derhal yard›m›naa kofl-

maktayd›." 22

Bizansl›lar'›n Malazgirt

Savafl›'ndan sonra yap›lan

anlaflmaya uymamas› nede-

niyle Sultan Alparslan komu-

tanlar›na Anadolu'nun tama-

men fethedilmesi emrini verdi. Alparslan'›n yerine geçen Melikflah

zaman›nda da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalm›flo¤lu

Süleyman Bey ve kardefli Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk

Bey, Tutak, Daniflment Gazi, Mengücek, Ebulkas›m gibi isimlerin
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komutas›ndaki Türkmenler Anadolu içlerine ak›nlar düzenlediler.

Anadolu'nun fatihi olan bu de¤erli komutanlar veya o¤ullar› hakim

olduklar› bölgelerde kendi devletlerini kurdular. Bunlar, Anado-

lu'da kurulan ilk Türk devletleridir. Melikflah'›n 1092'de öldürül-

mesinden sonra, bu Türkmen beylikleri daha ba¤›ms›z hareket et-

mifllerse de ço¤u siyasi bak›mdan Irak Selçuklular›'na ba¤l› kald›-

lar. Anadolu'nun Türkleflmesinde önemli rol oynayan ilk Türk dev-

letleri, genellikle küçük, mahalli yap›dayd›lar. Ancak Saltuklular,

Daniflmentliler, Mengücükler ve Artuklular di¤erlerinden daha

güçlüydüler. Zamanla Anadolu Selçuklular›, di¤erleri üzerinde ha-

kimiyet kurarak, Anadolu'da Türk birli¤ini sa¤lad›lar.

Melikflah ve veziri Nizam-ül Mülk döneminde, Selçuklu ‹mpara-

torlu¤u en parlak y›llar›n› yaflad›. Ancak her ikisinin de öldürülme-

sinin ard›ndan geliflen baz› olaylar Büyük Selçuklu ‹mparatorlu-

¤u'nun da¤›lmas›n› h›zland›rd›. Bunlardan en önemlileri, taht mü-

cadeleleri ile H›ristiyan dünyas›n›n ortak harekete geçmesi sonu-

cunda düzenlenen Haçl› Seferleri oldu.

MMalazgirt Zaferi 

Alparslan'›n Büyük Selçuklu taht›na geçmesiyle birlikte, Ana-

dolu'ya yap›lan ak›nlar tekrar h›z kazand›. Bu ak›nlarda Orta ve

Güney Anadolu bafltan bafla geçilerek birçok flehir al›nd›. Alpars-

lan'›n bir amac› da M›s›r'› fethederek ‹slam dünyas›ndaki ayr›l›kç›

hareketlere son vermekti. Ancak o s›ralarda baflka bir durum orta-

ya ç›kt›.

Ayn› y›llarda Bizans'ta iç kar›fl›kl›klar hüküm sürmekteydi. Bi-
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zans, Türk ak›nlar› karfl›s›nda aciz kalm›flt›. Yeni imparator Roma-

nos Diogenes Anadolu'yu kaybetmekte olduklar›n›n fark›na var›n-

ca bu geliflmeyi durdurmak ve Türkler'i Anadolu'dan ç›karmak

amac›yla Anadolu'ya geçti; Selçuklular'a karfl› büyük bir ordu kur-

ma çal›flmalar›na bafllad›. Anadolu'ya iki sefer düzenledi, baz› tah-

ribatlar verdi, ancak imparatorun amac› Türkler'e son ve kesin bir

darbe vurmakt›. Bu nedenle, Ermeni, Gürcü; ücretli Frank, Nor-

man, Rus askerleri; Türk soyundan Uz ve Peçenek kuvvetlerinden

oluflan 200 bin kiflilik büyük bir ordu haz›rlad›. 
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Haz›rl›klar›n ard›ndan Bizans ordusu do¤uya do¤ru sefere ç›k-

t›. Bu s›rada Alparslan, M›s›r seferine ç›km›fl, kuvvetleriyle Halep'i

kuflatm›flt›. Bizans ordusunun ilerleyiflini duyunca süratle geri

dönmeye karar verdi. Yafll› ve yorgun askerlerini b›rakarak emrin-

deki genç ve dinç kuvvetlerle Malazgirt yak›nlar›na geldi. Birkaç

kez bar›fl teklif ettiyse de bunu Alparslan'›n korkusuna yorumla-

yan Romanos Diogenes bar›fl› reddetti; art›k savafl kaç›n›lmazd›.

Tarihi kaynaklara göre Bizans'›n 200 binlik ordusuna karfl›, Sel-

çuklu kuvvetleri 50 bin kadard›. ‹ki ordu Malazgirt Ovas›'nda mev-

zilendiler.

‹slam ülkelerinin her köflesinde, Alparslan'›n zafer kazanmas›

için hutbe okunuyor, dua ediliyordu. Sultan Alparslan 26 A¤ustos

1071 Cuma günü sabah› etkileyici ve coflkulu bir konuflma yapt›: 

""Kumandanlar›m, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olal›m,

onlar ne kadar çok olursa olsunlar, dahaa fazla bekleyemeyiz.

Bütün Müslümanlar›n minberlerde bizim için dua etti¤i flu sa-

atlerde kendimi düüflman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaf-

fer olur gayeme ulafl›r›m, ya flehit olur cennete girerim... AAs-

kerlerim! ‹flte at›m›n kuyru¤unu ba¤lad›m. Bir er gibi savafla

girece¤im. Üzerimde sultanl›k belirttisi hiçbir fley yoktur. fiehit

olursam, üzerimdeki flu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman

ruhum göklerre ç›kacakt›r... Ya Rabbi! Seni kendime vekil

ediyor, azametin karfl›s›nda yüzümü yere sürüyor ve Seniin

u¤runda savafl›yorum. Ey Tanr›m, niyetim halistir, bana yar-

d›m et. Sözlerimde yalan varsa beni kaahret." 23

Halife de bütün camilerde okunmak üzere her tarafa gönderdi-

¤i hutbesinde flöyle dua etmiflti:

""Allah'›m, Müslümanl›¤›n bayraklar›n› yükselt ve hayatlar›n›
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sana kulluk u¤runda esirgemeyen mücahitlerini yaln›z b›rak-

ma; Alparslan'› düflmanlar›na muzaffer k››l ve askerlerini me-

leklerin ile teyit eyle!.."  

Alparslan, askerlerine hitab›n›n ard›ndan k›l›c›n› ve gürzünü

kuflanarak ordusunun bafl›na geçti. Alparslan say›ca çok üstün

olan Bizans kuvvetlerine karfl›, Türk savafl takti¤i olan "Turan tak-

ti¤i"ni baflar›yla uygulad›. Askerlerin bir k›sm› savafl alan›n›n iki

yan›ndaki tepelerde pusuya yatt›. Di¤er kuvvetler önce düflmana

sald›rd›, sonra da kaçar gibi yaparak geri çekildiler. Türkler'in

bozguna u¤rad›¤›n› zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz bir fle-

kilde Selçuklu kuvvetlerini takibe bafllad› ve merkezden epey ay-

r›ld›lar. Pusuya do¤ru çekilen Bizans ordusu, bu tuza¤› geç fark et-

ti. Geri çekilmeye çal›flt›klar› s›rada Ermeniler ve baz› yedek kuv-

vetler savafl alan›ndan kaçt›lar. Bizans ordusundaki Uzlar ve Peçe-

nekler de Türkler'in saf›na geçtiler. Tam anlam›yla çembere al›nan

Bizans ordusu, akflama kadar süren Türk hücumlar›yla adeta yok

edildi; Diogenes de yaral› olarak ele geçirildi. Alparslan, imparato-

run umdu¤unun aksine ona çok iyi muamele etti, sayg› gösterdi ve

onunla bir anlaflma yaparak serbest b›rakt›.

Malazgirt Zaferi sonuçlar› itibar›yla hem Türk tarihi, hem de

dünya tarihi bak›m›ndan çok büyük bir önem tafl›maktad›r. Böyle-

ce Anadolu kap›lar› Türkler'e tamamen aç›lm›flt›r. Anadolu'nun

çeflitli yerlerinde irili ufakl› Müslüman Türk devletleri ortaya ç›k-

m›fl; Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanan Türkiye tarihi baflla-

m›flt›r. Art›k Anadolu, ebediyen Türk ülkesi olmufltur. Bu zaferle,

Türkler'in ‹slam dünyas›ndaki prestiji ve liderli¤i daha da güçlen-

mifltir.

Malazgirt Zaferi, Avrupa'da da derin izler b›rakm›flt›r. Bizans'›n
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yenilmesi üzerine kendilerini de tehlikede gören H›ristiyan Avru-

pa, Türkler'e karfl› ittifaklar kurmufltur. Di¤er bir ifadeyle, Haçl› it-

tifak› asl›nda bu zafere bir tepki olarak do¤mufltur. Haçl› Seferle-

riyle Türk ilerleyifli durdurulmak istenmifltir.

TTürkler Anadolu'da Nas›l Karfl›land›?

Anadolu, Türkler taraf›ndan fethedilmeden önce Bizans haki-

miyeti alt›ndayd›. Ermeniler, Gürcüler, Süryaniler ve Yakubiler gi-

bi topluluklar Bizans idaresi alt›nda yafl›yorlard›. Ancak halk, yö-

netimden memnun de¤ildi; siyasi, ekonomik ve dini yönden bask›

görüyordu. A¤›r vergi yükü halk›n belini bükmüfltü. Bask› politika-

s›na direnen az›nl›klar›n ya köyleri y›k›l›p yak›l›yor ya da mallar›na

el konuluyordu. Ortodoksluk d›fl›ndaki mezheplere mensup H›ris-

tiyanlar bile büyük zulüm gördüler; tehditlerle Ortodoks mezhebi-

ni kabul etmeye zorland›lar.

Türkler'in Anadolu'ya ayak bas›fl›, Bizans boyunduru¤u alt›nda

inleyen az›nl›klar için bir kurtulufl umuduydu. Bu gerçe¤i ilk fark

edenler Ermeniler oldu. Nitekim Malazgirt Savafl›'nda Bizans kuv-

vetlerindeki Ermenilerin savafl alan›n› terk etmeleri, Diogenes'i

zor durumda b›rakm›fl ve Türkler'in savafl› kazanmas›nda önemli

rol oynam›flt›. Ermeniler ne kadar do¤ru hareket ettiklerini Türk-

ler'in Anadolu'yu fethetmelerinin ard›ndan daha iyi anlad›lar. Al-

parslan ve Melikflah onlara topraklar›n›, haklar›n› ve özgürlükleri-

ni iade ettiler.

Ermeni Patri¤i Basile'nin Selçuklu Sultan› Melikflah'›n vefat›n›n

ard›ndan yazd›klar›, Anadolu Ermenileri'nin Müslüman Türkler'e
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bak›fl aç›s›n› en güzel flekilde ortaya koymaktad›r:

""Her tarafta bar›fl ve hakimane bir idare kurdu. Bütün hü-

kümdarlardan daha ak›ll› ve kudretli idi.  Bildiklerimizin hep-

sinden de daha adil oldu¤undan kimseye keder vermedi.

Yüksek fikirleri, adil ahhlak› ve flefkati ile kendisini herkese

sevdirdi. Böylece harp ve fliddetle de¤il, gönülleri kazanmak

suretiyle hiçbir hükümdar›n elde edemedi¤i memleketlere sa-

hip oldu. E¤er ömrü vefa etse idi, çok sürratle artan kudreti

dolay›s›yla, Avrupa'y› da

devletinin hudutlar› içerisi-

ne alacakt›." 24

Daha da ilginci, Anadolu'da

yaflayan az›nl›klar›n yan› s›ra

Rumlar'›n da Türkler'in yöne-

timini tercih etmeleriydi. Gün

geçtikçe artan sorunlardan

bunalan Rumlar da Ermeniler

gibi, bölgeye adalet ve bar›fl

getiren Türkler'e s›cakl›k duy-

maya bafllam›fllard›:

""Türkler'in pek genifl olan

dini müsamahalar› ve Müs-

lüman, H›ristiyan fark› gö-

zetmeden tatbik etttikleri

adilane hükümet sistemi de

Bizans tiranlar›ndan b›km›fl

olan Rum ve Ermeni ahalisi

için Türk hhakimiyetini tercih

sebeplerindendi."25
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Müslüman Türk Devletleri, tarih boyunca
hakimiyetleri alt›ndaki topraklarda

gayrimüslimlere adaletle davranm›fl ve hür-
riyetlerini sa¤lam›fllard›r. Bunun fark›na

varan Ermeni ve Rum az›nl›klar da
Anadolu'ya bar›fl ve huzur getiren Türkler'in  

yönetimini tercih etmifllerdir.



K›sacas› Türkler Anadolu'da kurtar›c› olarak karfl›land›lar. fiu-

nu da eklemek gerekir ki savafllar, salg›n hastal›klar, Bizans'›n zor-

bal›klar› ve tehcir (zorla göç ya da hicret ettirme) politikas› nede-

niyle Anadolu'da nüfus oldukça azalm›flt›. Böylece Türkler adeta

terk edilmifl olan, tar›m ve hayvanc›l›¤a son derece elveriflli Ana-

dolu topraklar›nda yerleflmeye bafllad›lar. 13. yüzy›ldaki Mo¤ol

bask›s› sebebiyle ikinci bir göç dalgas› daha yafland›. Böylece Ana-

dolu'nun Türkleflmesi tamamlanm›fl oldu.

OOsmanl› ‹mparatorlu¤u ve Gayrimüslimler

Selçuklular, Anadolu'ya gelen Kay› Türkleri'ni Bizans s›n›r›na

yerlefltirmifllerdi. ‹flte böyle ortaya ç›kan Osmanl› Beyli¤i bu avan-

taj› iyi kullanarak k›sa sürede büyük bir devlet haline geldi. Anado-

lu Selçuklu Devleti'nin y›k›ld›¤› s›rada, Bizans topraklar›ndaki Os-

manl› fetihleri devam ediyor; Bizans'›n H›ristiyanlar üzerindeki et-

kinli¤i günden güne azal›yordu. Bizans valilerinin siyasi, dini ve

ekonomik bask›lar›ndan bunalan az›nl›klar bir kurtulufl yolu ar›-

yorlard›. Bu y›llarda, Bilecik, Yarhisar, ‹negöl ve Köprühisar bölge-

leri Osmanl› yönetimindeydi. Buralardaki az›nl›klar›n temel hak ve

özgürlüklerine herhangi bir müdahalede bulunulmuyor; az›nl›klar

dinlerini ve geleneklerini özgürce yaflayabiliyorlard›. Osmanl› Dev-

leti'nin, topraklar› üzerinde yaflayanlara gösterdi¤i flefkatli tav›r k›-

sa zamanda etrafta duyuldu. ‹flte bu durum, Bizans taraf›ndan ezi-

len insanlar için bir kurtulufl oldu; hatta birçok flehrin hiçbir direnç

göstermeden Osmanl› idaresine geçmelerine yol açt›. 

Örne¤in, Bursa'n›n fethi bu flekilde oldu. Civar yerleflim mer-
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kezlerindeki adil ve merhametli idareden etkilenen Rumlar, Bur-

sa'n›n fethi s›ras›nda Osmanl› ak›nc›lar›na karfl› koymad›lar. Or-

han Gazi'nin "neden teslim oldunuz?" sorusuna Bursa Rumlar›'n›n

verdi¤i cevap bu gerçe¤in dile getirilifliydi:

""Senin baban nice zamand›r Bursa'n›n köylerini zaptedip

kendine ba¤lad›, onlar rahat ve emniyet içinnde yaflarlarm›fl.

Biz de onlar›n rahatl›¤›na heves ettik." 26

Türk tarihçili¤inin en önemli

isimlerinden Dimitri Kante-

mir'in Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'nun Yükselifl ve Çöküfl Tari-

hi adl› eserinde, ‹znik'in Os-

manl› yönetimine geçifliyle ilgili

flu ifadelere yer verilir:

""‹znik flehri ahalisi kendisi-

ne (Orhan Gazi'ye) elçiler

gönderir ve hayatlar›n›n ba-

¤›fllanmas› ve  ‹stanbul'a git-

meleri için izin verilmesi iste-

¤inde bulunurlar. Orhan

Bey de beklenilmeyen bir yüü-

ce gönüllülükte bulunarak,

salt sa¤-salim gitmelerine

izin vermekle kalmaz, be-

raberlerinde götürrebile-

cekleri kadar mal ve eflyalar›n› da almalar›na müsaade eder.

Orhan Bey'in bu merhametli davrann›fl› karfl›s›nda duygula-

nan ‹znik halk›, malikane ve evlerinde özgür kalmay› ve gö-

nüllü olarak Osmmanl› Devleti'ne haraç vermeyi ye¤lerler…
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Osmanl› Devleti, idaresi alt›ndaki az›nl›klar›n temel
hak ve özgürlüklerine herhangi bir müdahalede 
bulunmam›fl, dinlerini ve geleneklerini özgürce

yaflamalar› için gerekli ortam› sa¤lam›flt›r.



Orhan Bey'in uyru¤una karfl› olan bu yüce gönüllülü¤ü ve in-

sanl›¤›n›n ünü, bütün komflu ülkelere y›lld›r›m h›z›yla yay›l›ve-

rir. O kadar ki, içlerinden birço¤u kuflatma korkusundan ka-

çan salt ‹znikliiler de¤il, Türk kuvvetlerinin henüz eriflemedi-

¤i öteki kent ahalisi de y›¤›n halinde ‹znik'e gelmeyye bafllar-

lar. Bunun sonucu ‹znik'in nüfusu bir y›ldan az bir zaman

içinde ‹stanbul'la yar›flacak kaddar ço¤al›r." 27

Osmanl›lar'›n yüksek seciyelerinin ve ahlaklar›n›n önemli bir

sonucu da H›ristiyanlar aras›nda ‹slamiyet'in h›zla yay›lmas› ol-

mufltur. Orhan Gazi'nin o¤lu Süleyman Pafla taraf›ndan Osmanl›

topraklar›na kat›lan bölgelerdeki pek çok H›ristiyan, Türk-‹slam

ahlak›n›n üstün vas›flar›ndan etkilenerek Müslümanl›¤› tercih et-

mifltir. Hatta baz› tekfurlar kendi istekleriyle Osmanl› hakimiyeti

ile birlikte Müslümanl›¤› da kabul etmifllerdir. Bunlardan biri olan

Köse Mihal, Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin yan›nda üst düzey bir

görev alm›flt›r.

TTürk-‹slam Adaleti Rumeli Topraklar›nda

Türkler'in Anadolu'da hakimiyeti ele almalar›n›n öncesinde

Anadolu'da yaflanan toplumsal bunal›m›n benzeri Rumeli'de de

yaflan›yordu. Halk yönetime karfl› toplumsal bir patlaman›n efli¤i-

ne gelmiflti. Gerek Bizans yönetimi gerekse derebeylerin gaddar

politikalar› sonucunda, günlük hayat adeta bir iflkence halini al-

m›flt›. Ortodoks ve Katolikler aras›nda mezhep çat›flmalar› sürer-

ken, Bogomil mezhebine ba¤l› olan Boflnaklar iki mezhebin bask›-

s› alt›nda eziliyorlard›. 

Rumeli'ye giden Osmanl› ordusunun bafl›nda Orhan Gazi'nin
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o¤lu Süleyman Pafla bulunuyordu. K›sa bir zaman içinde Balkan

ülkelerinin tamam› Osmanl› topraklar›na kat›ld›. Yöneticilerinden

memnun olmayan halk Osmanl› ordusunu sevinç gösterileriyle

karfl›lad›. Osmanl›lar'›n Balkanlar'da ilerleyiflinin kolay gerçeklefl-

mesi flüphesiz tebaas›na gösterdi¤i merhamet ve adalet ile yak›n-

dan ilgilidir:

""13. yüzy›l›n sonlar›nda ve 14. yüzy›l›n bafllar›nda Bizans fle-

hirleri ekonomik ve siyasal bak›mdan  parçalanm›flt›. Rakip

hükümdarlar ve savaflç› asilzadelerin idaresinde sosyal ve

dini kavgalarla y›praanm›fl olan Balkan Yar›madas› istilaya
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elveriflli idi. Türkler ülkeyi ele geçirince, topra¤› yoksul köy-

lülere da¤›tt›klar› için halk onlarr› kurtar›c› gibi karfl›lad›. Bü-

yük toprak sahiplerini ortadan kald›ran Türkler, Balkan-

lar'da dereebeyli¤e son verip küçük çiftçilere genifl imkanlar

tan›d›lar. Topra¤a kavuflan köylü, Türk idaresini mmemnuni-

yetle kabul edip sadakatle ba¤land›. Hem Katolik hem de Yu-

nan Ortodokslar›n zulmüne u¤ram››fl olan Bogomil mezhebin-

den birçok kifli Türkler'e bir kurtar›c› gözü ile bakt›lar."28

Osmanl›'n›n Balkanlar'a ad›m at›fl› beraberinde sadece ekono-

mik alanda de¤il dini yaflamda da büyük bir rahatl›k ortam› getir-

di. Osmanl› Devleti s›n›rlar› içinde yaflayan çeflitli dinlere mensup

insanlar gerçek anlamda ilk defa inanç ve ibadet hürriyetine sahip

oldular.

BBalkan Milletlerinin
Gerçek Koruyucular›: Türkler

Balkan milletleri bugün varl›klar›n› sürdürüyorlarsa; bunun tek

nedeni, Osmanl› Devleti'nin onlar› zorla Türklefltirme ve Müslü-

manlaflt›rma siyaseti izlememesidir. Di¤er bir deyiflle, Balkan

halklar› Türkler'e minnet borçludurlar. Osmanl›lar'›n Balkan-

lar'daki uygulamalar› Türk-‹slam ahlak, kültür, adalet ve hoflgörü-

sünün unutulmaz örnekleri olmufltur. Çeflitli dinlere ve milletlere

mensup olan halklar›n kültür ve geleneklerini korumalar›na izin

verilmifl; özgürce yaflamalar› garanti alt›na al›nm›flt›r.

Romanya eski Adliye Naz›rlar›ndan Constantin Dissescu, Ro-

menlerin Türkler'e duyduklar› hisleri flöyle dile getirmifltir:
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"Kim ne derse desin, biz Romenler bugünkü mevcudiyetimizi

Türkler'in ulvi cenab›na borçluyuz. ‹darelleri alt›na ald›klar›

milletlere karfl› hakiki bir flefkat, mürüvvet ve müsamahakarl›k

ile muamele, onllar›n dillerine, milli ve dini müesseselerine mü-

saade etmemifl olsayd›lar, onlar›n yerine biz herhanngi bir

komflu milletin tahakkümü alt›na girmifl bulunsayd›k, bu anda

yeryüzünde bir tek Romen kalmazd››." 29

Balkanlar'da Bizans ve derebeylerine tepki olarak Osmanl› yö-

netimi alt›na kendi istekleriyle giren Bulgar halk›, Türkler'in Bal-

kanlar'a giriflini sevinçle karfl›layan milletler aras›ndayd›. D›flar›da

Bizansl›lar, S›rplar ve Macarlar, içerideyse kendi krallar› taraf›n-

dan ezilen Bulgarlar çareyi Osmanl› idaresinde buldular ve milli

varl›klar›n› muhafaza ettiler:

""Bulgaristan Türkler'in idaresine geçtikten sonra Bulgarla-

r›n sesleri bir daha ç›kmad›. Çünkü halkk, Bulgar krallar› ida-

resinde görmedikleri rahat›, huzuru ve sükunu Türk idaresin-

de bulmufllard›.""30

Yunan milletinin baflka toplumlar içinde kaybolup gitmemesin-

de Türkler'in rolü, tarihçi Nikos Bees taraf›ndan flöyle ifade edilir: 

""Türk hakimiyeti devrinde Mora'da Yunanl›l›¤›n bekas›na

hizmet eden amiller (etkenler) aras›nda Osmaanl›lar'›n bahflet-

mifl oldu¤u siyasi haklar büyük rol oynam›flt›r." 31

Yüzy›llar boyunca Arnavutlar, Elenler ve Slavlar'la sürekli bir

mücadele içinde olmufllard›r. Arnavutlar'›n yok olmaktan kurtulma-

s›n›n iki temel nedeni vard›r: Osmanl› Devleti'nin Balkanlar'da adil

bir düzen kurmas› ve Arnavutlar'›n Müslümanl›¤› kabul etmeleri.

Profesör Tayyip Gökbilgin'in flu yorumu asl›nda konuyu çok

güzel özetlemektedir:
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"Bat› dünyas›n›n hiçbir yerinde ayr› bir dine hatta bir mezhe-

be tahammül edemeyen ve yaflatmayan siistem, Osmanl› Dev-

leti'nde de mevcut olsayd›, bugün ne S›rp ne Bulgar ne de

Yunan vs. ismine rastlaanmazd›. Tarihin muhtelif devirlerinde

isimlerini b›rakarak kendileri kaybolan veya baflka milletler

içinde eriyen kavimler gibi olurlard›." 32

Boflnaklar ve Türkler

Balkanlar'da yaflayan Boflnaklar Bogomil mezhebine ba¤l›yd›-

lar. Bu mezhep H›ristiyanl›¤›n dejenere olmufl unsurlar›n›n ço¤u-

nu reddediyordu. Bu durum Katolik ve Ortodokslar›n büyük tepki-

sine neden oluyordu. Türkler'in Balkanlar'a gelmeleri büyük zu-

lüm gören Boflnaklar için bir umut ›fl›¤› oldu. Bogomil mezhebine

mensup olan Boflnaklar Türkler'in Balkanlar'a hakim olmas›yla

birlikte Katolik ve Ortodokslarla eflit haklara sahip duruma geldi-

ler:

""15. as›rda Bogomillerin çektikleri s›k›nt›lar o kadar dayan›l-

mas› imkans›z bir dereceye varm›flt›  ki, art›k bundan kurtul-

mak için Türkler'den yard›m talebinde bulunmufllard›. Çünkü

Bosna Kral› ve rrahipleri, sald›r›lar›n› evvelce misli görülme-

mifl dereceye vard›rm›fllard›… 1462'de Sultan II. Mehmeet

Bosna'y› ele geçirdi¤i s›rada oran›n Katolikleri krallar›n› terk

etmifllerdi. Kral›n makam›n›n buluundu¤u Bobovaç flehri kale-

sinin anahtarlar› Bogomil mensuplar›ndan olan vali taraf›n-

dan Türkler'e  teslim edildi. Di¤er flehirlerle kaleler de buna

uyduklar›ndan bir hafta zarf›nda yetmifl kadar kasabaa padi-

flah›n hakimiyeti alt›na geçti... Türk fetihleri bafllad›¤› s›rada

Bogomiller toplu olarak ‹slaam'a geldiler." 33
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Bosna-Hersek'in fethi ile birlikte Türkler'e yak›nl›k duyan Bofl-

naklar kitleler halinde ‹slam dinini kabul etmeye bafllad›lar. 15.

yüzy›l›n sonlar›nda Boflnaklar'›n tamam› Müslümanl›¤› kabul et-

miflti.

Boflnaklar Müslüman olduktan sonra Osmanl› yönetiminde

önemli görevler ald›lar. Osmanl› tarihindeki dokuz sadrazam, çok

say›da komutan, vali ve devlet adam› Boflnak as›ll›yd›. Bosna Or-

dusu, hem Avrupa seferlerinde Osmanl› ordusunun yan›nda yer

al›yor, hem de Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun en uç karakolu olarak

Bat›ya karfl› koruyuculuk görevini üstleniyordu. 

Burada üzerinde durulmas› gereken tarihi bir gerçek daha var-

d›r. O dönemde, Katolikler taraf›ndan ezilen Ortodoks S›rplar da

Türkler'in Balkan topraklar›na ad›m atmas›ndan rahats›zl›k duy-

muyorlard›. Türkler'in kendi inançlar›n› istedikleri gibi yaflamala-

r›na izin vereceklerinden eminlerdi. Öyle de oldu. Türk adalet ve

hoflgörüsü üç as›r boyunca S›rp topraklar›nda hüküm sürdü. S›rp-

lar, Türk yönetiminden duyduklar› memnuniyeti onlarla birlikte

savafllara kat›larak ve vergilerini ödeyerek gösterdiler.

TTürkler'in Di¤er Müslüman Milletlere
Yapt›klar› Yard›mlar

‹spanya'n›n güneydo¤usunda kurulan Endülüs Devleti, uzun

bir süre Müslümanlar›n di¤er halklarla birlikte huzur ve refah için-

de yaflamalar›na imkan sa¤lam›fl; ‹slam medeniyetinin Avrupa'da

tan›nmas›na ve yay›lmas›na büyük katk›da bulunmufltu. Endülüs

Müslümanlar› H›ristiyan sald›r›lar› karfl›s›nda yok olma tehlikesi
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ile karfl› karfl›ya kal›nca, Sultan II. Beyaz›t'a elçi göndererek acil

yard›m talep ettiler. II. Beyaz›t bu duruma kay›ts›z kalmad› ve der-

hal Kemal Reis'i görevlendirdi. Kemal Reis komutas›ndaki asker-

ler ‹spanya sahillerine ç›karma yaparak ‹spanya Kral›na göz da¤›

verdiler. Ayr›ca binlerce Müslüman Kuzey Afrika'daki güvenli top-

raklara tafl›nd› ve ‹spanyollar'›n zulmünden kurtar›ld›.

16. yüzy›l›n bafl›nda Portekizliler'in Hint Denizi'nde boy göster-

meleri nedeniyle buradaki baz› Müslüman devletler zor durumda

kalm›fllard›. Bunlardan birisi Gucurat Devleti'ydi. 1530 y›l›nda,

Portekiz sald›r›lar› üzerine Gucurat hükümdar›, Kanuni Sultan Sü-

leyman'dan yard›m istedi. Bunun üzerine Hint Seferi'ne ç›k›larak,

Portekizlilere karfl› Gucurat Müslümanlar›na askeri yard›mda bu-

lunuldu. Yine ayn› bölgede yaflayan Ace Müslümanlar› da Portekiz

tehdidine karfl› ‹stanbul'dan yard›m istediler, Osmanl› Padiflah›n›

tan›d›klar›n› bildirdiler. Kanuni, Ace Müslümanlar›n›n bu iste¤ine

de olumlu cevap vererek Lütfi Bey ve bir topçu birli¤ini bölgeye

yard›ma gönderdi. Bu tarihten itibaren Osmanl› s›n›rlar› resmi

olarak olmasa da fiili olarak Güneydo¤u Asya'ya kadar uzanm›fl ol-

du.
34

Do¤u Afrika sahillerinde yaflayan zenci Müslümanlar 1584 y›l›n-

da yine kurtar›c› olarak gördükleri Türkler'den yard›m istemifller-

di. Bu ça¤r›ya gösterilen icabet, Türkler'in hamiyetperverlikleri-

nin say›s›z örne¤inden birisi oldu. Ali Bey, emrindeki Osmanl› bir-

likleri ile Aden'e hareket etti. Tüm Kenya sahillerini Müslüman

az›nl›klara karfl› tehlike oluflturan unsurlardan temizledi:

""Osmanl› Türkleri bu ülkelerin imdad›na tam zaman›nda kofl-

mam›fl olsalard›, buralar flüphesiz sömürgeeci kahyalar tara-
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f›ndan istila edilmekle kalmayacak, bu istila ‹slam dini için de

en büyük bir darbe olacakt›. Bundann böyle ‹slamiyet'in Orta

ve Bat› Afrika'da yay›lmas› flöyle dursun, Kuzey Afrika'da

bile (Endülüs Müsslümanlar› misali) ‹slam varl›¤› büyük bir

tehlikeye düflecekti. Belki de silinip gidecekti... Bugün ssay›-

lar› milyonlarla ifade edilen Müslüman Afrikal›lar›n nerede

olursa olsun, Osmanl› Türkleri'ne kkarfl› büyük bir minnet bor-

cu vard›r." 35

Dünyan›n dört bir yan›nda mazlum halklar›n yard›m›na koflan

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Rus tehdidine karfl› K›r›m Tatarlar›'n›n

tek s›¤›na¤› olmufltu. S›cak denizlere inmeye çal›flan Ruslar'›n sal-

d›r›lar› nedeniyle yok olma tehlikesine maruz kalan K›r›m Tatarla-

r› Osmanl› himayesine s›¤›nd›lar. Bunun ard›ndan Karadeniz ade-

ta bir "Türk Gölü" haline geldi;
36

üç yüzy›l boyunca da bu niteli¤ini

korudu.

Kafkasya eski tarihlerde de birçok ›rk ve dinden insan›n yaflad›-

¤› bir bölgeydi. Kafkasya'daki Çerkezler'in yard›m›na koflan yine

Osmanl› oldu. 19. yüzy›l›n ortalar›nda Rus zulmüne ve sald›r›lar›-

na dayanamayarak bölgeyi terk etmek zorunda kalan Çerkez Müs-

lümanlar›na kap›lar›n› sadece Osmanl› ‹mparatorlu¤u açt›. Bu y›l-

larda 1.5 milyon Çerkez, Osmanl› topraklar›n›n çeflitli yerlerinde

yerlefltirildi.

Osmanl›lar, Türkistan'daki Türkler'e yard›m amac›yla ellerin-

den geleni yapm›fllard›r. Bununla birlikte baz› imkans›zl›klar bu

yard›m›n belirli bir düzeyde kalmas›na neden olmufltur.
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OOsmanl› Topraklar›ndaki Yahudilerin Durumlar›

Yahudiler ile Türkler aras›ndaki ilk iliflkiler Büyük Selçuklu

Devleti döneminde kuruldu. O ça¤larda Yahudiler, Bizans'›n eko-

nomik ve dinsel bask›lar›ndan kaçarak kitleler halinde Türk top-

raklar›na göç ettiler. Bundan sonra Türk topraklar›ndaki Yahudi-

ler, hemen her dönem dünyan›n di¤er yerlerindeki Yahudilere k›-

yasla daha iyi koflullarda yaflad›lar.

Osmanl› Devleti kuruldu¤unda Bursa'da kalabal›k bir Yahudi

toplumu vard›. Bursa'n›n fethinden sonra Yahudiler kendi dini li-

derleri taraf›ndan yönetilme hakk›na kavufltular.

Türkler'in Balkanlar'a yerleflmeleri Yahudi az›nl›k taraf›ndan

memnuniyetle karfl›land›. Türk adalet ve hoflgörüsünün nam›n›

duyan Balkan Yahudileri, fetihlerin ard›ndan Osmanl› topraklar›-

na göç etmeye bafllad›lar. Ayn› dönemde Baflhaham ‹shak Safetti,

Avrupa'daki Yahudilere Osmanl› topraklar›na göç etmeleri yönün-

de ça¤r›da bile bulundu. Söz konusu davette, Baflhaham flu ifade-

lere yer veriyordu:

""Beni dinleyiniz: Museviler, dünyan›n hiçbir yerinde Türki-

ye'de oldu¤u kadar rahat edemez… Bu memlleket içinde

kendi yaflamlar›m›z› daha rahat düflünür, istediklerimizi ya-

pabiliriz. Hayalinizden ne ggeçiyorsa... bütün bunlar› Türk-

ler'in yan›nda yapabilirsiniz. Size kimse dokunmaz… fiimdi

tembellik  etmeyiniz, rahat yere geliniz... Bundan baflka, bu

memleketin faydalar› ve halk›n›n iyili¤i Almanya'dda bulun-

maz." 37

Avrupa'dan Türk beldelerine en büyük Yahudi göçü 1492 y›l›n-

da gerçekleflti. Endülüs Devleti y›k›l›nca korumas›z kalan yüz bin-
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lerce Yahudi, Osmanl› Padiflah› Sultan II. Beyaz›t'›n verdi¤i izinle

Osmanl› yönetimindeki flehirlere yerlefltiler. 1492 y›l› Yahudi tari-

hi aç›s›ndan bir dönüm noktas› oldu. 

Yahudilerin Türkler'e karfl› duydu¤u minnettarl›k, Yahudi ya-

zar Avram Galanti taraf›ndan özlü bir biçimde flöyle ifade edilir:

""Dünyan›n hiçbir memleketinin Yahudileri, Türkiye Yahudile-

ri kadar himaye görmemifltir. Yahudiler bbunu biliyor ve Yahu-

di tarihi de bunu alt›n harflerle yaz›yor." 38

Yahudilerin kültürlerini ve dinlerini muhafaza etmesine izin ve-

rildi¤i Osmanl› topraklar›nda böylece Yahudi nüfusu h›zla ço¤al-

d›. 16. yüzy›l›n sonunda sadece ‹stanbul'da yaklafl›k 150.000 Yahu-

di özgür bir flekilde yaflamaktayd›.
39

OOsmanl›'n›n Üstün Seciyesi

"Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye", flüphesiz, Türk-‹slam medeniye-

tinin bir flaheseridir; yüzy›llar boyunca üç k›taya hükmetmifl, dün-

ya tarihinin en uzun ömürlü ve en büyük devletlerinden biri ol-

mufltur. Osmanl›'y› böylesine etkili ve görkemli k›lan unsurlar

hem devletin üstün askeri gücü, hem de Osmanl› padiflah ve yöne-

ticilerinin adalet, hoflgörü gibi güzel özellikleriydi.  

Tarihe araflt›rmac› ve ön yarg›s›z bir gözle bak›ld›¤›nda, flu ger-

çek bütün çarp›c›l›¤›yla ortaya ç›kar: Osmanl›'y› "cihan devleti"

haline getiren unsurlar›n bafl›nda temelini dayand›rd›¤› ve gücünü

ald›¤› manevi de¤erler vard›r. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar

uzanan genifl topraklar› as›rlarca hakimiyeti alt›nda tutan güç,

Türk Milleti'nin özünde var olan ve Türkler'in ‹slam'› kabul etme-

661

[tÜâÇlt{çt ;TwÇtÇ b~àtÜ<



siyle birlikte as›l kimli¤ini bulan ahlak anlay›fl›d›r. 

Osmanl› Devleti'nin uçsuz bucaks›z s›n›rlar› içinde farkl› dinler,

mezhepler, ›rklar, diller ve kültürlere sahip olan milyonlarca insan

bar›fl ve huzur içinde yaflam›fllard›r. Bunun nedeni Osmanl›'n›n

zora ve bask›ya de¤il, adalet ve hoflgörüye dayal› yönetim modeli

olmufltur. Gerek padiflahlar gerekse devletin önde gelen yönetici-

leri Türk kültürüyle yo¤rulmufl, ‹slam terbiyesi alm›fl, her zaman

hakk›n ve hakl›n›n yan›nda olan in-

sanlardan oluflmufltur. Osmanl›

Devleti tarihteki di¤er büyük dev-

letler gibi almak de¤il, vermek düs-

turuyla yola ç›km›fl; gitti¤i ülkelere

refah ve medeniyet götürmüfltür.

‹flte bu nedenledir ki Osmanl› Dev-

leti dünya tarihinde efline az rastla-

n›r, örnek al›nacak bir model teflkil

etmifltir. 

Osmanl› Devleti, söz konusu yü-

ce de¤erler üzerine bina edilmifltir.

Osman Bey'in nesilden nesile, dil-

den dile aktar›lan flu rüyas› oldukça

anlaml›d›r:

""Bu rüyaya göre, fieyh'in koynundan ç›kan bir ay Osman

Gazi'nin koynuna girer; ayn› anda göbe¤inde biir a¤aç biter

ve gölgesi bütün dünyaya yay›l›r; a¤ac›n alt›ndan da¤lar yük-

selir ve da¤lardan da ›rmmaklar akmaya bafllar. Bu rüyas›n›

fieyh Edebal›'ya anlatan Osman Gazi'ye fieyh'in cevab› ay-

nen flöyleddir: "Hak Te'ala sana ve nesline padiflahl›k vere-

cek. Mübarek olsun. K›z›m da senin helalin olacak." 40
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Osmanl› padiflahlar›, yönetimini ele ald›klar› tüm topraklarda adaletli oldular ve bu
sayede as›rlar boyunca dini, dili farkl› insanlar aras›nda  

bar›fl ve hoflgörü ortam› yafland›.



Osmanl› Devleti'nin kurucusu Osman Bey, vefat ederken o¤lu

Orhan Bey'e "Tanr› buyru¤undan baflka ifl iflleme" fleklinde ö¤üt

vermifltir.
41

Osman Bey, vasiyetinde bahsi geçen gerçekleri flöyle

dile getirmifltir:

""Hayat›n endifleleri senden uzak dursun. Seni çevreleyen

kutlulukla asla müstebit (zorba) olma, bak›flfllar›n› zalimlikten

kaç›r. Adaleti gelifltir ve yeryüzüne süs yap...

H›ristiyan krallar ile hakka dayaanan dostluklar kur. Alimleri

daima flereflendir; böylece ilahi adaleti sa¤lamlaflt›rm›fl olur-

sun; ve  nerede olursa olsun bir adam›n alim oldu¤unu duyar-

san onu servete bo¤, onu yükselt ve flefaatini essirgeme.

Ordular›n ve servetin seni hiçbir zaman kibirli yapmas›n. Et-

raf›nda daima kanunla ayd›nlatt›lm›fl kifliler bulunsun ve kanu-

nun, krallar› ayakta tutan tek temel oldu¤una inanarak, onu

daima daarbelerden koru. ‹lahi kanun bizim tek gayemiz olma-

l›d›r; att›¤›m›z her ad›mda Tanr›'ya biraz daha  yaklaflal›m.

Ne bofl teflebbüsler ne de verimsiz kavgalarda vaktini geçir-

me; çünkü yanl›fl ihtiraslar  dünya imparatorlu¤unun sonu

olur. Bana gelince, ben iman gücünü yaymak için çal›flt›m.

Sen ise benim  arzular›m› tamamlayacaks›n.

Bulunaca¤›n mevki, senin herkese karfl› büyük bir lütufla dav-

ranman› geerektiriyor. Halk›na karfl› pek çok ödevin var; ona

karfl› iyilik ve ba¤›fllama ile davran›rsan hanl›k uunvan›na lay›k

olursun.

Durmadan tebaana karfl› nas›l iyilik yapaca¤›m diye düflüne-

ceksin. Ancak o zaaman Tanr›'n›n teveccühünü kazan›rs›n." 42
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Osmanl›'y› böylesine etkili ve görkemli k›lan unsurlardan biri de
devletin üstün askeri gücüydü. Yanda Osmanl›'n›n en meflhur de-
nizci komutanlar›ndan Piri Reis ve altta Osmanl› donanmas›n› Pre-
veze Deniz Savafl›'nda tasvir eden resim görülüyor.
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TÜRK'ÜN 

ÜSTÜN AHLAKI

YYüksek Türk! Senin için yüksekli¤in hududu yoktur." 

(Mustafa Kemal Atatürk)

U ir milletin devlet kurma ve yönetme-

deki yetene¤i, hiç flüphesiz, o milletin

kendine özgü de¤erleri ile yak›ndan il-

gilidir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde

Türkler'in tarih boyunca kurmufl olduklar› büyük devletlerin çoklu-

¤u, Türk Milleti'nin teflkilatç›l›¤›n›n bir göstergesidir. Tarihte efline

ender rastlan›r bu baflar›y› tam anlam›yla kavrayabilmek için Türk

Milleti'nin medeniyet ve kültürünü, üstün ahlak›n›, vatan ve millet

anlay›fl›n›, idari ve askeri yap›lanmas›n› iyi tan›mak gereklidir.

Türk Milleti sadece kendisi için de¤il, ayn› zamanda hakimiyeti

alt›ndaki tüm milletler için Türk'e yak›fl›r bir flekilde hareket et-

mifltir. Osmanl› Devleti'nin üç k›taya yay›lm›fl s›n›rlar› üzerinde,

onlarca milleti yüzy›llar boyu bar›fl içinde birarada tutmas›n›n

özünde Türk'ün yüksek seciyesi yatar. 
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Herfleyden önce, Türkler'de kan ba¤›na dayanan asillik, arala-

r›nda uçurumlar bulunan kast veya s›n›flar yoktur. Türkler'de mil-

let devletin, devlet de milletin hizmetindedir.

Osmanl›lar'da millet kavram› yaln›zca Türkler'i de¤il, devlet

içindeki tüm insanlar› kapsayan bir anlay›fl›n ifadesidir. Ata-

türk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözü ve "Türkiye Cumhuriye-

ti'ni kuranlara ve burada yaflayanlara Türk denir" tan›mlamas› da,

bütünlefltirici bir anlay›fl›n ifadesidir. 

‹lerleyen sayfalarda Türk'ün yüksek karakteri tarihten örnekler-

le gözler önüne serilecektir. Yabanc› gözüyle Türk'ün seciyesine

özel bir yer ayr›lacakt›r. ‹ster dost olsun ister düflman, herkesin it-

tifakla kabul etti¤i bu üstün seciye detaylar›yla ele al›nacakt›r.

TTürkler'de Askerlik

Türkler'in ön plana ç›km›fl meziyetlerinden biri do¤ufltan asker

olmalar›d›r. Türk askeri cesur, fedakar ve itaatkard›r. Tarih bo-

yunca kurulan Türk devletlerinin temeli düzenli bir askeri teflkila-

ta dayanm›flt›r. Askerlik, Türkler'de milli bir görev olmufltur. Türk-

ler'in mükemmel askeri kurulufllar› ve de¤erli komutanlar› tüm

dünyan›n hayranl›¤›n› kazanm›flt›r. Arap düflünür Cahiz, "Türk'e

karfl› hiçbir fley duramaz. Hiçbir kimse onu, yutulacak bir lokma

olarak kabul edemez"
43

diyerek Türk ordular›n›n üstünlü¤üne ifla-

ret etmifltir.

Kanuni devrinde 7 y›l boyunca (1555-1562) Avusturya sefiri

olarak ‹stanbul'da bulunan Ogier Ghiselin de Busbecq, Türkler'in

askeri yönünden flöyle söz eder: 
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"Türkler, sefer esnas›nda sab›rl›, tahammüllü ve iktisatl› ha-

reket ederler. Türk sistemini kendi ssistemimizle mukayese

edince istikbalin bafl›m›za getirece¤i fleyleri düflünerek titri-

yorum. Bu ordu ggalip gelecek ve payidar olacak, biz ise

mahvolaca¤›z. Çünkü Türkler hiç sars›lmam›fl kuvvete sahip

ollduklar› gibi, kendilerine has zafer itiyatlar›, meflakkatlere

tahammül kabiliyeti, intizam, disiplin,, kanaatkarl›k ve uyan›k-

l›k var."44

Türk devletlerinin kurulufl

ve geliflmelerinde askeri tefl-

kilatlanman›n önemi inkar

edilemez. Tarih boyunca

Türk ordular› di¤er tüm mil-

letlerin hem imrendikleri

hem de korktuklar›, çekindik-

leri bir güç olmufltur. Türk as-

keri, düflmanlar›na korku

dostlar›na ise büyük güven

vermifltir. Bu güven ‹mam-›

Azam taraf›ndan "K›l›ç, Türk-

ler'in elinde bulundu¤u süre-

ce senin dinine zeval yok-

tur"
45

fleklinde dile getirilmifl-

tir. Bu sözle ‹mam-› Azam,

Türk askeri yeryüzünde bu-

lundu¤u sürece ‹slam dinine

kimsenin zarar veremeyece¤ine iflaret etmifltir. 

Türk ordusu teflkilatlanma ve savafl düzeni aç›s›ndan kendine

has özelliklere sahip olmufl; di¤er devletler için bir model teflkil et-

[tÜâÇlt{çt ;TwÇtÇ b~àtÜ<

669
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güven vesilesi olan Türk askeri bugün de üstün

vas›flar›yla tüm dünyaya örnektir.



mifltir. At› bir savafl arac› olarak ilk kez kullanan Türkler, bu saye-

de büyük bir h›z ve manevra kabiliyeti elde etmifller, k›sa zaman-

da genifl co¤rafyalara hakim olmay› baflarabilmifllerdir. Eski Türk

silahlar› da ordunun hareket kabiliyetine uygun olarak hafif ve et-

kili silahlardan oluflmufltur. Türkler, at üzerinde hareket halindey-

ken bile silahlar›n› büyük bir ustal›kla kullanm›fllard›r. 

Türk silahlar› çeflit ve nitelik bak›m›ndan zaman içerisinde geli-

flip ço¤alm›flt›r. Bununla birlikte askeri teflkilat ve savafl takti¤i, te-

mel özelliklerini bütün Türk toplumlar›nda muhafaza etmifltir.

Merkez, sa¤ ve sol kollardan oluflan ordu, savafl düzeninde kendi-

ne özgü taktiklere baflvurarak, kendinden daha büyük ordular› da-

hi bozguna u¤ratmay› bilmifltir. Düflman›n imhas› ile kesin sonuç

al›nan bu savafl takti¤i "bozk›r takti¤i", "turan takti¤i" ve "bozkurt

takti¤i" gibi çeflitli isimlerle tarihe geçmifltir. Bu taktik, sahte ricat
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(geri çekilme) ile düflman ordusunu merkezden uzaklaflt›r›p pusu-

ya düflürmek, ordunun sa¤ ve sol kollar› ile bir hilal içerisine ala-

rak imha etmek esas›na dayanm›flt›r. Dandanakan Savafl›'nda, Ma-

lazgirt Meydan Muharebesi'nde, Mohaç'ta ve hatta Baflkomutanl›k

Meydan Muharebesi'nde bu yöntem baflar›yla uygulanm›flt›r. 

Türkler'de bir devletin y›k›lmas›n›n ard›ndan kurulan devlet

hemen hemen ayn› askeri teflkilat› devam ettirmifltir. Eski Türk-

ler'de sivil veya asker diye bir ay›r›m yap›lmam›flt›r. Tan›nm›fl kül-

tür tarihçimiz Bahattin Ögel, Türkler'de "halk ordu, ordu da halk-

t›r" diyerek konuyu özetlemifltir. Yani ordu ile halk iç içe girmifltir.

Bir bölgeye sefer yap›laca¤› zaman sadece eli silah tutan kifliler

de¤il, onlar›n aileleri de sefere kat›lm›fllard›r. Fethedilen bölgeleri

asla talan etmemifller; oralarda yerleflerek Türk-‹slam kültür ve

ahlak›n› yaym›fllard›r.

Türkler'de flehitlik ve gazilik mertebeleri kutsald›r; Allah yolun-
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da, din, vatan ve millet u¤runda savafl›rken ölenler "flehit", sa¤ ka-

lanlar "gazi" olarak adland›r›l›rlar. Yak›n tarihimizdeki Kurtulufl

Savafl› "ölürsem flehit, kal›rsam gazi" inanc›yla kazan›lm›flt›r. Bu

ölüm-kal›m savafl›ndaki zaferimiz, Türk askerlik ruhunun ölmedi-

¤ini ve ölmeyece¤ini bir kere daha tüm dünyaya göstermifltir.

Allah Kuran ayetlerinde peygamberlerin ve onlarla birlikte in-

kar edenlere karfl› mücadele eden Müslümanlar›n güçlü karakter-

lerini ve hiçbir zorluk karfl›-

s›nda y›lmayan üstün ahlak-

lar›n› örnek vermektedir. ‹fl-

te Türk devletlerinin üstün

askeri gücü ve kahraman ka-

rakteri de salih Müslüman-

lar›n ayetlerde bildirilen üs-

tün karakterleriyle çok bü-

yük benzerlikler göstermek-

tedir. Bunun nedeni Türk-

ler'in sahip olduklar› ‹slam

ahlak›d›r. Allah Al-i ‹mran

Suresi'nde iman edenlerin

güçlü ve cesur karakterleri-

ni flu flekilde tarif eder:

NNice peygamberle birlik-

te birçok Rabbani (bil-

gin)ler savafla girdiler

de, Allah yolunda kendi-

leerine isabet eden (güçlük

ve mihnet)den dolay› ne gevfleklik gösterdiler, ne boyun e¤di-

ler. Allah, ssabredenleri sever. Onlar›n söyledikleri: "Rabbi-
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miz, günahlar›m›z› ve iflimizdeki afl›r›l›klar›m›z› ba¤›flla, ayak-

lar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamllaflt›r ve bize kafirler toplulu-

¤una karfl› yard›m et" demelerinden baflka bir fley de¤ildi.

(Al-i ‹mraan Suresi, 146-147)

Gevflemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiflseniz en

üstün olan sizlersinizz. (Al-i ‹mran Suresi, 139)

Adalet ve Hoflgörü

Tarihte hiçbir millete nasip olmayacak kadar uzun ömürlü dev-

letler kuran Türk Milleti, idaresi alt›ndaki çeflitli ›rk ve dinden in-

sanlara her zaman adil ve hoflgörülü davranm›flt›r. Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤u bunun güzel bir örne¤idir; topraklar›ndaki çeflitli dinle-
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re, dillere ve kültürlere sahip insanlar›n inançlar›na, geleneklerine

müdahale edilmemifltir. Osmanl› s›n›rlar› içerisinde bulunan hiç-

bir bölge sömürge muamelesi görmemifl; ay›r›m yap›lmaks›z›n her

toplulu¤a kültür ve medeniyet götürülmüfltür. Padiflahlar ve yöne-

ticiler bu uygulaman›n takipçileri ve destekçileri olmufllard›r.

Türkler, Kuran'da "fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline tes-

lim etmenizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde addaletle hük-

metmenizi emrediyor..." (Nisa Suresi, 58) fleklinde bildirilen emri

yüzy›llard›r uygulam›fllard›r; uygulamaya da devam edeceklerdir.

Türkler, yaflamaktan fleref duyduklar› ‹slam ahlak›n›n bir gere¤i

olarak, kendi aleyhlerine olsa bile adaleti uygulamaktan vazgeç-
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memifllerdir. Ayetlerde bildirilen bu ahlak özelli¤i onlar›n üstün

adalet anlay›fl›n›n da temelini oluflturmaktad›r:

EEy iman edenler kendiniz, anne baban›z ve yak›nlar›n›z aley-

hinde dahi olsa Allah için flahidler olaarak adaleti ayakta tu-

tun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah

onlara daha yyak›nd›r. Öyleyse adaletten dönüp heva(tut-

ku)lar›n›za uymay›n... (Nisa Suresi, 135) 

... Sizi Mesciid-i Haram'dan al›koyduklar›ndan dolay› bir

toplulu¤a olan kininiz, sak›n sizi haddi aflmaya sürüklemeesin.

‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi afl-

mada yard›mlaflmay›n ve Allah'tan korkkup-sak›n›n. Gerçek-

ten Allah (ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r.

(Maide Suresi, 2)

Bo¤dan Beyi Büyük Stefan'›n o¤ullar›na vasiyetinde söz konusu

gerçek flöyle dile getirilmifltir:

""Belki de yak›nda himayeye muhtaç olacaks›n›z. Asla Rus'a

yanaflmay›n, haindir sizi yok eder. Fakat kkendinizi Osmanl›-

lar'a emanet edin, adil ve merhametlidirler." 46

Mohaç Savafl›'nda Türkler'e esir düflen Bartholomeus Georgi-

evic'in 1544 tarihli Türkler'in Gelenek ve Görenekleri isimli eserin-

de, Türkler'in sefer zaman›nda dahi adaleti gözettiklerine flöyle

dikkat çekilmifltir:

""Savafl zaman›nda öyle s›k› bir disiplin vard›r ki, hiçbir asker

adaletsiz bir fley yapmaya cesaret eddemez. Adaletsizlik ya-

pan hiç ac›maks›z›n cezaland›r›l›r. Gözcüler ve düzen sa¤la-

y›c›lar vard›r.... Geçip gidilen yollar›n k›y›s›ndaki ba¤ ve bah-

çelerde sahiplerinin izni olmaks›z›n, bir elma bilee kopar›la-

maz." 47
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NNamusa Verilen Önem

Türk'ün namuslu bir hayat yaflamak konusundaki kararl›l›¤› Bat›-

l› yazarlar›n kitaplar›na konu olmufltur. Örne¤in, Türkiye'yi gezen

Frans›z yazar Aubry de la Motraye, Türk Milleti'nin namusuna düfl-

künlü¤ünü özellikle belirterek bafl›ndan geçenleri flöyle anlatm›flt›r:

""Birçok tan›d›klar›m›n ve bilhassa daimi dalg›nl›¤›mdan dola-
y› herkesten fazla benim bafl›ma gelmiflfl bir hal vard›r: Muhte-
lif dükkanlardan öteberi sat›n al›rken para vermek için koy-
numdan ç›kard›¤¤›m kesemi veyahut vakti anlamak için bakt›-
¤›m saatimi eflya y›¤›nlar› aras›nda unuttu¤um çok olmuflttur.
Bazen de verece¤im paran›n iki mislini b›rakt›ktan sonra
dükkanc›n›n mallar›n› ortadan kald›r›p  yanl›fll›kla fazla verdi-
¤im paray› görmesine vakit kalmadan çekilip gitti¤im olurdu.
‹flte bu dalg›nnl›¤›ma ra¤men Türk dükkanlar›nda hiçbir za-
man tek bir meteli¤im kaybolmam›flt›r; çünkü o gibi vaziyyetler-
de dükkanc›lar peflimden adam koflturmufllar ve hatta e¤er
dalg›nl›¤›m›n neticesini anlad›ktan ssonra dükkana dönmemifl-
sem, unuttu¤um fleyi iade için ikametgah›m›n bulundu¤u Be-
yo¤lu'na kadar adamm gönderip bir çok defalar beni aratm›fl-
lard›r. Mesela bir gün küçük bir Türk dükkan›n›n önünde
durmmufltum. Bu yelpazeci dükkan›nda Türk erkeklerinin yaz
s›caklar›nda kulland›klar› yelpazeler sat›l›yorrdu. Birçoklar›-
na bakt›m; düz deriden ve en harc›alem olanlar›ndan birini
al›p paras›n› verdikten ssonra çekilip gittim... Aradan tam üç
hafta geçtikten sonra bir gün tesadüfen yelpaze ald›¤›m dük-
kaan›n önünden geçerken, yelpazeci beni görür görmez ça¤›-
r›p saatimi gösterdi... Elime teslim etti. BBen bu Türk namus-
karl›¤›n›n daha yüzlerce misalini sayabilecek vaziyetteyim.
Bizzat kendi bafl›mdan  geçen vakalar otuzdan fazla oldu¤u
halde, bunlar›n hiçbirinde hiçbir zaman Türkler'in namuskar-
l›kttan ayr›ld›klar›n› görmedim."48
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Görüldü¤ü gibi, insanlar aras›nda ay›r›m yapmamak ve her ko-

flulda hakkaniyetten ayr›lmamak Türk'ün seciyesinin bir parças›d›r.

Bu, onun Kuran ahlak›na göre yetifltirilmesinden kaynaklanmakta-

d›r. Allah ayetlerinde iman edenlere flu flekilde emretmektedir:

.... Ölçüyü ve tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan malla-

r›n›) eflyas›n› de¤erinden düflürüp-eeksiltmeyin ve düzene (›s-

laha) konulmas›ndan sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad)

ç›karmay›n. Bu siizin için daha hay›rl›d›r, e¤er inan›yorsan›z."

(Araf Suresi, 85)

Sak›n mizanda 'haks›zl›k ve taflk›nll›k yapmay›n.' Tart›y›

adaletle tutup-do¤rultun ve tart›y› noksan tutmay›n. (Rahman

Suresi, 8-9)

‹sveç'in ‹stanbul sefirli¤inde bulunmufl ve 17. yüzy›l Osmanl›s›n›

anlatan en önemli eser say›lan Tableau Général de l´Empire Otto-

man (Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Genel Tablosu)'un yazar› Mourad-

gea D'Ohsson da Motraye'inkine benzer tespitlerde bulunmufltur:

""Osmanl› Türkleri, di¤er faziletleri kadar namuskarl›k, dü-

rüstlük ve do¤ruluk gibi Kuran'›n en kuvvvetli hükümlerine da-

yanan meziyetleri itibar›yla da flayan-› takdirdirler... Osman-

l› Türkleri'ninn medhüsena edilecek meziyetlerinden biri de

verdikleri söze umumiyetle sad›k olmalar›, hemcinslerinii al-

datmaktan ve emniyeti suiistimal ile insanlar›n sade-dilli¤in-

den istifadeye kalk›flmaktan veyaahut safderunlu¤unu istismar

etmekten vicdan azab› duymalar›d›r. Kendi milletdafllar›na

karfl› bütün muuamelelerine hakim olan bu hisseye, hangi din

ve mezhebe mensup olursa olsun bütün yabanc›lara karfl›  da

riayet ederler. Bu noktada Müslümanla gayrimüslim aras›n-

da hiçbir fark gözetmezler... Faziletlee içtimai nizam›n idame-

si bak›m›ndan fevkalade bir k›ymeti olan bu fikirler kanun
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esaslar›yla Kuran'›n flu güzel ayetlerine dayanmaktad›r: 

- Hiç kimseyi aldatmay›n; ölçüyü tam dolduruun; do¤ru tar-

t›n; sözlerinizde, yeminlerinizde kendi aleyhinize bile olsa

do¤ruluktan ayr›lmay›n.

- Mukavelelerinizle pazarl›klar›n›zda hilekarl›ktan kaç›n›n.

- El mal›n› haks›z yiyen, karn›n› yakacak bbir atefl yemifl olur." 49

Türkler Güvenilir ‹nsanlard›r

Türkler fethettikleri tüm topraklarda güvenilir karakterleriyle

tan›nm›fllard›r. Bu özellik, onlar›n Kuran ahlak›n› örnek al›p yafla-

malar›n›n bir sonucudur. Allah Kuran'da iman edenler için ""(Bir

de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiy-

yen) riayet edenlerdir" (Mearic Suresi, 32) fleklinde bildirmekte-

dir. 

Türkler'in Türk-‹slam ahlak›ndan kaynaklanan güvenilir karak-

terleri sadece kendi halklar›n›n de¤il, bu döneme flahit olan tüm

gayrimüslimlerin de dile getirdikleri apaç›k bir gerçektir. Nitekim

19. yüzy›lda ‹stanbul'da birkaç sene kalan tarihçi A. Ubicini, La

Turquie Actuelle (Güncel Türkiye) isimli kitab›nda o devri objektif

bir flekilde tasvir etmifltir. Ubicini, Türk beldelerinin emin yerler

ve Türkler'in de son derece güvenilir olduklar›n› flöyle anlatm›flt›r:

"Bu muazzam payitahtta (‹stanbul'da) dükkanc› herkesçe

malum namaz saatlerinde dükkan›n› aç›k b›rak››p gitti¤i ve ge-

ce evlerin kap›lar› alelade bir mandalla kapat›ld›¤› halde, se-

nede yaln›z 4 h›rs››zl›k vakas› bile olmaz... 

Taflralarda da iffet ve istikamet ayni derecededir. Son za-
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manlarda (Daily-News) gazetesinde neflredilen mektubunda

bir ‹ngiliz seyyah›n›n anlatt›¤› flu menk›beyyi lütfen dinleyin: 

Bugün kendi eflyamla, yol arkadafl›m olan eski bir Macar za-

bitinin eflyas›n› naklletmek üzere bir köylünün yük arabas›n›

kiralad›m. Sand›klar, portmantolar, denkler, paltolar, kürk-

ller, atk›lar hep aç›ktayd›. Buralarda yata¤›n hayali bile mev-

cut olmad›¤› için, gece üstüne uzanmakk üzere ben biraz kuru

ot sat›n almak isteyince son derece nazik bir Türk bana refa-

kat teklifinde bbulundu. Köylü de öküzlerini koflumdan ç›kar›p

bizim bütün eflyam›zla beraber soka¤›n ortas›nda b›rakt››. Ben

onun uzaklaflt›¤›n› görünce:

Burada birisi kalmal› dedim. Yan›mdaki Türk hayretle sordu:

Niçin??

Eflyalar›m›z› beklemek için.

Müslüman-Türk flu cevab› verdi:

A! Ne lüzumu var. Eflyalar›n›z bir hafta  gece-gündüz bura-

da kalsa bile dokunan olmaz.

Ben bu sözü kabul ettim ve döndü¤ümde herfleyi yerli-yyerin-

de buldum. fiu noktay› da unutmamal› ki, o s›rada ‹slam as-

kerleri mütemadiyen gelip geçmekteyydi... Bu vaka bütün

Londra kiliselerinin kürsülerinden H›ristiyanlara ilan edilmeli-

dir; içlerindenn baz›lar› rüya gördüklerini zannedeceklerdir:

Art›k uykular›ndan uyans›nlar!" 50

Burada üzerinde durulmas› gereken önemli bir nokta vard›r.

Türkler hakk›nda olumsuz kanaatler tafl›yan yabanc›lar dahi söz

konusu gerçe¤i teyit etmifllerdir. 18. yüzy›lda ‹ngiltere'nin ‹stan-

bul sefiri olarak görev yapm›fl James Porter'›n itiraf mahiyetindeki

aç›klamalar› flöyledir:
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"Türkiye'de yol kesme vakalar›yla ev soygunculuklar› ve hat-

ta doland›r›c›l›k ve yankesicilik vakallar› adeta meçhul gibidir.

Harp halinde olsun, sulh halinde olsun, yollar da evler kadar

emindir; billhassa ana yollar› takip ederek tekmil (bütün) im-

paratorluk arazisini en mutlak bir emniyet içinde  bafltan bafla

katetmek her zaman mümkündür; daimi bir seyrüseferle yolcu

adedinin çoklu¤una ra¤men vukkuat›n fevkalade azl›¤›na hay-

ret etmemek elde de¤ildir; birçok y›llar içinde ancak bir tek

vakaya ttesadüf edilebilir." 51

Jean Antoine Guer'in 1747 y›l›nda Paris'te yay›nlanan Moeurs

et Usages des Turcs (Türkler'in Gelenek ve Al›flkanl›klar›) isimli

eserinde, Osmanl› topraklar›ndaki insanlar›n emniyetinin teminat

alt›nda oldu¤una dikkat çekilmifltir:

""Gerek ‹stanbul'da, gerek Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun bü-

tün flehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayyifl, hiçbir tered-

düde imkan b›rakmayacak surette ispat etmektedir ki, Türk-

ler hiçbir zaman görülmmemifl bir derecede medenidirler..." 52

Do¤ruluk ve Dürüstlük

Çeflitli vesilelerle Türkiye'de bulunan yabanc›lar›n ortak bir gö-

rüflü vard›r. Müslüman bir Türk ile ifl yapt›klar›nda mukaveleye

gerek olmad›¤›n›, sözün yeterli oldu¤unu ifade ederler. Elbette bu

durum Türk-‹slam ahlak›n›n do¤al bir sonucudur. Kuran ahlak›na

sahip olan Müslümanlar Bakara Suresi'nde "... ahidlefltiklerinde

ahidlerine vefa gösterenler..." fleklinde tarif edilir. Ayetin deva-

m›nda ise "‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r ve muttakii olanlar da bun-

lard›r." (Bakara Suresi, 177) fleklinde buyrulur. 
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Frans›z generallerinden Comte de Bonneval, Türkler'in dürüst-

lü¤üne hayran kald›¤›n› flöyle belirtmifltir:

""Haks›zl›k, tekelcilik, h›rs›zl›k gibi suçlar Türkler aras›nda

adeta yok gibidir. K›sacas› ister viccdani bir akideden, ister ce-

za korkusundan mütevellit olsun, o kadar dürüstlük gösterirler

ki, insaan çok defa Türkler'in do¤rulu¤una hayran kal›r." 53

Bir Türk tüccar›n dürüstlük konusundaki titizli¤i baflka bir kay-

nakta flöyle dile getirilir:

""Yabanc› bir kumafl tacirinin Osmanl› ülkesine gelerek bir ku-

mafl imalathanesinin mallar›n› be¤enip  hepsini almak istedik-

ten sonra, mal sahibinin kumafl toplar›n› denklerken bir top

kumafl› ay›rd›¤›n›› görüp bu hareketinin sebebini sormas› üze-

rine, Osmanl› esnaf› "Onu sana veremem, kusurludur" cevaa-

b›n› vermifltir; yabanc› tacirin "Ziyan› yok, önemli de¤il" de-

mesine ra¤men Osmanl› esnaf› o kumaafl topunu vermemekte

direterek, "Benim mal›m›n kusurlu oldu¤unu söyledim biliyor-

sunuz. Fakat siz onnu kendi memleketinizde satarken, al›c›la-

r›n›z orada benim bunlar› size söylemifl oldu¤umu bilmeye-

cceklerdir. Böylece de müflterilerinize kusurlu mal satm›fl ola-

ca¤›m. Neticede Osmanl›'n›n gururu, flerref ve haysiyeti ren-

cide olacak, bizi de hilekar sanacaklard›r. Onun için bu sa-

kat topu asla sizee veremem..." diyerek kumafl› vermeyiflinin

sebebini izah etmifltir." 54

Türkler'i di¤er milletlerden ay›ran özelliklerden birisi Türk-

ler'in hile ve yalan bilmemeleridir. ‹slam dini, Türkler'in güzel ah-

laki nitelikleri benimsemelerini, kötüleri ise reddetmelerini sa¤la-

m›flt›r. Bu gerçek 19. yüzy›la ait bir kaynakta flöyle anlat›l›r:

""Milli seciyeyi halk›n orta tabakas›nda, yani sanatlar›yla ya-

flayan ve zenginlerle fakirler aras›nddaki zümreyi teflkil eden
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insanlar aras›nda aramal›y›z. ‹flte bu tabakaya mensup olan

Türkler aras›nda içtimai ve ailevi fazileetler, kendi ihtiyaçlar›-

na ve bilhassa ilk resuller devrine lay›k nazikane muafleret

kaidelerine uyggun bir tahsil seviyesiyle birleflir. Namuskarl›k

Türk tüccar›n›n vasf›d›r... Rumlarla kar›fl›k olmayann Türk

köylerinde hayat›n masumiyetiyle örf ve adetlerin sadeli¤i

pek flayan› dikkattir ve hilekarl›klla doland›r›c›l›k oralarda ta-

mam›yla meçhuldür." 55 (‹ngiliz yazar T. Thornton) 

Frans›z seyyah Du Loir'›n 17. yüzy›ldaki flu tespiti konuyu özet-

ler mahiyettedir:

""Hiç flüphesiz ki ahlak bak›m›ndan Türk siyasetiyle medeni

hayat› bütün cihana örnek olabilecek vaziyyettedir." 56

Ahde Vefa

Türkler vaatlerinde durmaya ve sözlerini yerine getirmeye son

derece önem verirler. Bu, ‹slam ahlak›n› yaflayan insanlar›n sahip

olduklar› çok üstün bir özelliktir ve birçok Kuran ayetinde iman

edenlerin bu özelli¤i haber verilmektedir: 

AAhidleflti¤iniz zaman, Allah'›n ahdini yerine getirin, pekifltir-

dikten sonra yeminleri bozmay›n; çünnkü Allah'› üzerinize ke-

fil k›lm›fls›n›zd›r. fiüphesiz Allah, yapt›klar›n›z› bilir. 

(Nahl Suresi, 911)

... Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur. 

(‹sra Suresi, 34)

(Yine) Onlar, emanetlerinne ve ahidlerine riayet edenlerdir.

(Müminun Suresi, 8)
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Türkler'in bu konudaki kararl›l›¤› ve güvenilirli¤i Bat›l› kaynak-

larda da yayg›n olarak belirtilmifltir:

""Türkler vaatlerine dindarane bir sadakat gösterirler."57

(Comte de Bonneval)

"Müslüman Türkler yeminleriyle ahitlerine de son derece sa-

d›kt›rlar. Fakat Allaah'›n ad›n› a¤›zlar›ndan düflürmemek iti-

yad›na bak›l›rsa, sözlerine Cenab› Hakk› flahit göstermeden

hiçbir fley söylemek istemedikleri anlafl›l›r. O takdirde bir ye-

min tabiri olarak Vallahi kelimesini kkullan›rlar. Bir fleyi teyit

için Billahi kelimesini de ilave ettikleri gibi, son bir katiyet

mertebessi izafe etmek üzere ekseriya Tallahi kelimesini de

eklerler." 58 (Mouradgea d'Ohsson) 

Tevazu

A. Brayer, 19. yüzy›lda Paris'te yay›nlanan Neuf annees a Cons-

tantinople (Konstantinopolis'te Dokuz Y›l) isimli eserinde, Türk

tevazusunun üzerinde durmufl; bunun kayna¤›n›n Kuran oldu¤u-

nu flöyle belirtmifltir:

""Müslüman Türkler aras›nda kibir ve gurur adeta bilinmez.

Kuran'›n en fliddetle yasaklad›¤› temayülleerin biri de budur...

Bir taraftan da sürekli olarak alçak gönüllülük telkin edilir...

‹flte bundan doolay› Müslüman Türk'ün yürüyüflünde vakar

ve ihtiflam olmakla beraber, katiyen kibir ve azamet yoktur.

DDaima yavafl sesle konuflur; el ve kol hareketlerinde hiçbir

zaman zorla hükmeden bir eda sezilmez; hizzmetinde tatl›l›k

ve kolayl›k vard›r."59

Bir ayette iman edenlerin tevazulu karakterleri flu flekilde tarif

edilir:
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O Rahman (olan Allah)›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gö-

nüllü olarak yürürler ve cahiller kendilleriyle muhatap olduk-

lar› zaman "Selam" derler. (Furkan Suresi, 63)

Türk Nezaketi

Sözlüklerde yer alan "‹stanbul efendisi" veya "Osmanl› beyefen-

disi" gibi tabirleri araflt›r›rsan›z, bunlar›n Türkler'in kibarl›¤›n›, in-

celi¤ini ve nazikli¤ini anlatmak için kullan›ld›klar›n› görürsünüz.

Her türlü yapmac›kl›ktan uzak ve candan bir nezakete, Türk toplu-

munun her kesiminde rastlamak mümkündür. Türkler bu yönle-

riyle de dünya milletlerine örnek olmufllard›r.

Söz konusu durum, çeflitli Bat›l› araflt›rmac›lar›n eserlerinde de

s›k s›k dile getirilmifltir:

""... Müslüman-Türk nezaketinden bahse mecbur oldu¤umu

zannediyorum... (Nezaket) Türkler'de bilakis mmilli seciyeleri-

ni teflkil eden sars›lmaz hakkaniyet ve adaletle hay›rhahl›k

ruhunun tabii bir neticcesidir. Zaten Kuran'da nezakete ait

ayetler vard›r ve o mukaddes kanunun bütün düsturlar› gibi

bu ayyetler de aynen ve harfiyen tatbik edilir."60 (A. Brayer) 

"(Türk kay›kç›lar›) Son derece naziktirler. Adeta bir harp

halini and›ran kar›fl›kl›klar  içinde bile insan hiçbir hakarete

u¤ramadan ve hatta hiçbir küfür sözü iflitmeden hedefe vard›-

¤›n›  görünce hayretler içinde kal›r."61 (Antoine-Laurent Cas-

tellan, yazar, ressam, seyyah) 

"Paflas›ndan sokak sat›c›s›na kadar istisnas›z hhepsinde birer

derebeyi ihtiflam› vard›r. Hepsi ayn› terbiyeyi görmüfl ve bir
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nevi asalet vakar› içinde yetiflmifl olduklar› için, e¤er k›yafet

farklar› olmasa, ‹stanbul'da bir aflaa¤› tabakan›n mevcut ol-

du¤unu ilk bak›flta hiç kimsenin fark etmesine imkan olamaz...

Gerçekten, görrünüfle göre ‹stanbul'un Türk halk› Avru-

pa'n›n en nazik ve en kibar cemaatidir." 62 (Edmondo de

Amicis, Yazar)

‹yilikseverlik

‹yilikseverlik, hay›rseverlik gibi faziletler Türk ahlak›n›n ayr›l-

maz parçalar›d›r. Türk'ün insaniyeti, misafirperverli¤i, hayrat ve

hasenat› as›rlar boyunca dillere destan olmufltur. Türkler hiçbir

karfl›l›k beklemeden yapt›klar› yard›mlar nedeniyle, dost-düflman

tüm dünya milletlerinin sayg› ve takdirini kazanm›flt›r.

Konuyla ilgili olarak yabanc› eserlerde flu övgü dolu ifadelere

rastlar›z:

""Hiçbir istisnas› olmamak flart›yla bütün Türkler hay›r sever-

ler; ne din fark›na, ne de ihtiyaç sahhiplerinin geçmifl fiil ve ha-

reketlerine bakmaks›z›n bütün muhtaçlara yard›m ederler.

Çünkü onlar›n  nazar›nda herhangi bir flaki (eflk›ya) hayat de-

¤ifltirip mükemmel bir veli olabilir. ‹flte bundan dolaay› Türk

hayrat ve hasenat›ndan hiçbir kimse mahrum edilmez."63

(Comte de Bonneval, Frans›z general)

"Bütün gezilerimde Türkler'in hat›rflinasl›klar›yla lütufkarl›k-

llar›n› gösteren birçok vaziyetlerle karfl›laflt›m. fiahit oldu¤um

deliller beni bu milletin iyi kalpli vve insan› minnettar edecek

hareketlere pek meyyal oldu¤una... ikna etmifl oldu. ‹stanbul

civar›ndaki ggezintilerimde ben hep bu milletin lütufkarl›¤›yla
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misafirperverlik aflk›na flahit oldum. Rastgeldi¤im hangi

Türk'e yol sorsam, hemen bana rehberlik etmee teklifinde bu-

lunuyor, yiyecek ve içecek fleyler hususunda elinden gelen ik-

ramda kusur etmemek suuretiyle de hep ayn› kibarl›¤› gösteri-

yordu." 64 (L.H. Delamarre) 

"Türkler'in nazar›nda hayrat ve hasenat imandand›r... Türk-

ler kadar kelimenin tamm manas›yla insaniyetperver hiçbir mil-

let bilmiyorum." 65 (A. Ubicini)

"Türkler'in riayet ettikleri ‹slam'›n befl flart›n›n dördüncüsü

de zekatt›r... Türkler bu  flart›n ifas›nda kusur etmezler, çünkü

çok hay›r severler; din ve mezhep ay›rt etmeksizin ister Müs-

lüman, ister H›ristiyan, ister Yahudi olsun, bütün muhtaçlara

yard›m ederler; onun için Türkler aras››nda fukaraya pek az

tesadüf edilir... Kimisi daha hayattayken servetiyle fukaraya

bakar, kimisi ölürrken hastaneler tesisi yahut köprülerle ker-

vansaraylar veyahut yol boylar›nda çeflmeler inflas› için  mu-

azzam sermayeler b›rak›r; hatta birçoklar› da bu hayrat ve

hasenat› daha sa¤l›klar›nda yaparlar;; baz›lar› ölürken köle-

leriyle cariyelerini azat ederler; keseleriyle hayrat yapama-

yanlar ana yolllar›n tamirinde çal›flarak, yol boylar›ndaki su

haznelerini doldurarak, sellerde sular›n civar›nda duurup yol-

culara tehlike iflareti vererek kollar›yla hay›r ifllerler, bütün

bunlara mukabil katiyen parra almazlar ve hatta e¤er teklif

edilecek olursa para için de¤il, fisebilillah çal›flt›klar›n› söyle-

yyerek reddederler." 66 (M. Thevenot) 

"Hayrat ve hasenat yaln›z Kuran ile Türk imamlar› taraf›n-

dan iyice telkin ve teflvik  edilmifl olmakla kalmay›p halk tara-

f›ndan da o kadar sadakatle ve öyle bir el birli¤i ile tatbik eddi-

lir ki, bütün Türkiye ile K›r›m'da dilencili¤in veyahut dilencili-
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¤i meslek ittihaz etmifl fukaran›n ne oldu¤u bile malum de¤il-

dir." 67 (Aubry de la Motraye)

"Dünyada esirlere, kölelere, cariyelere ve hatta kürek mah-

kumlar›na Müslüman  Türkler'den daha iyi bakan ve daha iyi

muamele eden hiçbir millet yoktur." 68 (Mouradgea d'Ohsson)

Türkler'in bu sözlerde ifade edilen güzel ahlak özellikleri daha

önce de vurgulad›¤›m›z gibi, onlar›n Kuran ahlak›na olan ba¤l›l›k-

lar›n›n bir sonucudur. Onlar hayatlar›n›n her an›nda, savaflta, ba-

r›flta, bir ülkeyi fethettiklerinde, kendilerine düflmanl›k besleyen-

ler ile karfl› karfl›ya olduklar›nda, önemli kararlar al›rken hep ada-

leti gözetmifl, insanlara iyilikle davranm›fl, hoflgörüyü ve hakkani-

yeti temel düstur edinmifllerdir. Ayetlerde ‹slam ahlak›n›n insana

kazand›rd›¤› güzel özelliklerden birkaç› flu flekilde bildirilir:

.... Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder,

münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlardaa yar›fl›rlar. ‹flte bun-

lar salih olanlardand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 114)

Onlar, bollukta da, darl›ktta da infak edenler, öfkelerini yenen-

ler ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenleer-

dir. Allah, iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yyi) haz›rlay›p iman› (gö-

nüllerine) yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara

verilen flfleylerden dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duy-

mazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k (ihtiyaç) olsa  bile (kardeflleri-

ni) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil

tutkular›ndan' koorunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtulufl) bulan-

lard›r. (Haflr Suresi, 9)

Kendileri, ona duyduklar› sevvgiye ra¤men yeme¤i, yoksula,

yetime ve esire yedirirler. "Biz size, ancak Allah'›n yüzü (r›-
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zas›) için yediriyoruz; sizden ne bir karfl›l›k istiyoruz, ne bir

teflekkür." (‹nsan Suresi, 8-9)

Vakar

Yabanc› yazarlar, araflt›rmac›lar ve gezginler Türkler'in vaka-

r›ndan oldukça etkilenmifllerdir. A¤›rbafll›l›¤›n, her kesimden ve

her yafltan Türk'ün ortak vasf› oldu¤u çeflitli eserlerde flöyle ifade

edilmifltir:

""Türkler a¤›rbafll› ve düflüncelidirler... Türkler'in umumi va-

s›flar› olan a¤›rbafll›l›kla vakar, nezzaket tezahürleriyle selam-

laflma merasimlerine büyük bir heybet izafe eder."69 (T.

Thornton) 

"Osmanl› Türkleri'nin milli seciyesini teflkil eden vakar›n,

a¤›rbafll›l›¤›n tasviri kollay de¤ildir. Dünyada huzur ve sükuna

bundan daha müptela millet yoktur... Biraz fevkalade bir fley

vee mesela bir ecnebi k›yafeti, garip bir fley, tuhaf bir hayvan

görecek olursa biraz durur, so¤ukkanl›ll›kla bakar, gülümser

ve daha fazla oyalanmaya lüzum görmeyerek yoluna devam

eder. Sokakta toplanmak,, birini kovalamak, sevinç veyahut

hayret taflk›nl›klar›na kap›lmak gibi haller hiçbir Müslüman

Türk flflehrinde halk aras›nda bile hiçbir zaman görülmeyen

hareketlerdir." 70 (Mouradgea d'Ohsson)

"Türk çocuklar› baflka memleketlerdekilere benzemezler. Ne

gürültü ederler, ne dee a¤lay›p dururlar. fiarkta geçirdi¤im üç

seneye yak›n zaman zarf›nda hiçbir Türk çocu¤unun ba¤›r›p

çaa¤›rd›¤›n› iflitmedim. Mektebe gittiklerini gördü¤üm yavrula-

r›n tav›rlar› sakin, yürüyüflleri t›pk› yyafll› bafll› Osmanl›lar gibi

vakurdu." 71 (A. Ubicini)
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KKonuflma Üslubu

Türkler'in konuflmalar›na flahit olan baz› Bat›l› gözlemciler,

Türkler'deki güzel hitap biçimini flöyle anlat›rlar:

""Bu milletin o kadar tatl› bir konuflma tarz› vard›r ki bütün me-

deni milletlere örnek olabilir."72 (Charles Mac Farlane)  

"Öfke ile intikam hissinin mahsulü oldu¤u kadar kumarbazl›-

¤›n da tabii bir  neticesi olan küfürbazl›k H›ristiyan memleket-

lerinde müthifl surette ve tamam›yla kafirce sarfediliip durdu-

¤u halde, Türkiye'nin ne sokaklar›nda duyulabilir, ne de evle-

rinde iflitilir. Bu halin bizzim yüzlerimizi k›zartacak ve bizi hay-

retler içinde b›rakacak taraf› da fludur ki, Türkler'in yaln›zz

a¤›zlar›nda de¤il, dillerinde de küfür kelimeleri yoktur. Onlar

yaln›z 'Vallah' diye Allah'a kasem  ederler." 73 (Du Loir)

Türkler'de Aile

Aile her zaman Türk toplumunun temeli olmufltur. Türk'ün üs-

tün karakterinin oluflumunda aile terbiyesinin özel bir yeri vard›r.

Aile ba¤lar› beflikten mezara kadar devam etmektedir. Evlada flef-

kat ve muhabbet ile ana-babaya sevgi, sayg› ve itaat Türkler'in ala-

metifarikas›d›r. 19. yüzy›lda ‹stanbul'da bulunan bir araflt›rmac›-

n›n konuyla ilgili gözlemleri flunlard›r:

""Erkeklerde de kad›nlarda da evlat sevgisi çok barizdir.

Türkler'in hafta tatiline tesadüf eden Cumaa günü ve bilhassa

Ramazan ve Bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk'ün

gö¤sünü kabartan o¤lunun eliinden tutup a¤›r a¤›r gezdirdi¤i,

çocuk yorulunca kuca¤›na ald›¤›, daima devam etti¤i kahve-
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de yan›na oturtup flefkatle hitap etti¤i, evlad›na tam bir ana

özeniyle bakt›¤›, ihtiyarlar›ndan genççlerine kadar bütün di¤er

Müslüman Türkler'in de çubuklar›n› b›rak›p çocu¤a alakayla

bakt›klar› ve illerde (‹nflallah) ihtiyarl›k deste¤i olacak bir

o¤ul sahibi oldu¤u için babay› tebrik ettikleri görülüür... Bu

flefkat tezahürlerine baflka memleketlerde de tesadüf edilir;

fakat arada da¤lar kadar fark vaard›r! Birtak›m bofl menfaat

kayg›lar›, e¤lence düflkünlükleri, çok defa kad›nlar›n da iflti-

rak ettiklleri ticari muamele gaileleri, k›sacas› baflka memle-

ketlerin herfleyleri çocuklara karfl› flefkatlerinii azaltt›¤› halde,

harem hayat› bilakis bütün bu hislerin bir merkezde toplan›p

artmas›n› temin etmekktedir. ‹flte bundan dolay› Türkiye'de

çocuklar yetiflip adam olduklar› zaman analar›yla babalar›n›

yannlar›nda bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlar-

dan gördükleri flefkate mukabele etmekle bbahtiyar olduklar›

halde, baflka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk ça-

¤›na girer girmez analarr›yla babalar›ndan ayr›lmakta, mali

menfaatleri hususunda onlarla çekifle çekifle münakafla et-

mekte vee hatta bazen kendileri refah içinde yaflad›klar› halde

onlar› sefalete yak›n bir hayat içinde b›rakmaakta ve zavall›la-

ra karfl› adeta yabanc›laflmaktad›rlar."74 (A. Brayer)

Çevreye Verilen De¤er

Avrupa'da hayvanlar ve a¤açlar›n k›ymeti bilinmezken, Türk-

ler'in bunlar› korumak için teflkilatlar, vak›flar ve hastaneler kur-

duklar› tarihi bir gerçektir. Bu durumu bizzat kendi gözleriyle gö-

ren Avrupal› araflt›rmac›lar hayretler içinde kalm›fllard›r:

""Türk flefkati hayvanlara bile flamildir. Bunlar› beslemek için

vak›flar ve ücretli adamlar vard›r; buu adamlar sokak baflla-
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r›nda köpeklerle kedilere et da¤›t›rlar. Bu hayvanlar o sada-

kaya al›flm›fl olduklar› için, besicilerrinin seslerini o kadar iyi

tan›rlar ki, iflitir iflitmez hemen sokak bafl›na üflüflmekte hiçbir

zaman kussur etmezler... K›s›r a¤açlar›n kurakl›ktan kuruma-

lar›na meydan vermemek üzere bir iflçiye ücret verrip sulan-

malar›n› temin edecek kadar hayrat ve hasenatta ileri gi-

den... Müslümanlara da tesadüf eedilir. Birçok Türkler de s›rf

azat etmek için kufl sat›n al›rlar... Kasaplar her gün muayyen

miktar kkedi ve köpek beslemekle mükellef k›l›n›r. fiam'da

hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine mahsus bbir hasta-

ne vard›r." 75 (Jean Antoine Guer) 

"Türkler'in tabiat güzelliklerine o kadar hürmetleri vard›r ki,
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e¤er bir a¤aç bulunan yerde ev yapacak olurlarsa, damlar›-

n›n en güzel ziyneti sayd›klar› bu a¤aca  kafi gelecek bir aç›k-

l›k b›rak›rlar. ‹flin do¤rusunu isterseniz, bir bacay› güzel bir

a¤açl›kla mukkayese edin de ondan sonra bana Türkler'in

hakl› olup olmad›klar›n› söyleyin." 76 (Lady Craven)  

"Türkler canl› ve cans›z mahlukat›n hepsiyle iyi geçinirler:

A¤açlara, kufllara, köpekklere, velhas›l Allah'›n yaratt›¤› her

fleye hürmet ederler; bizim memleketlerde bafl› bofl b›rak›lan

veeyahut tazib edilen bu zavall› hayvan cinslerinin hepsine flef-

kat ve merhametlerini teflmil ederler."" 77 (Lamartine)

Türkler'de Do¤a Sevgisi

Ünlü Frans›z flair Lamartine, Türkler'in tabiat güzelliklerine

olan sevgisini ve estetik duygusunu flöyle tasvir etmifltir:

""Bu saraylar›n hususiyeti, Türk Milleti'nin bir seciye hususi-

yetini gösterir: Tabiat› anlay›fl ve ttabiat aflk›... Güzel manza-

ralara, parlak denizlere, gölgeliklere, membalara, karl› da¤

tepeleriyle  çevrelenmifl muazzam ufuklara karfl› beslenen te-

mayül bu milletin en büyük meylidir.

Onun bu hissindde as›l ve menfleini hat›rlamaktan hofllanan ve

bütün zevkleri tabii ve sade olan bir milletin hat›ras›› sezilir.

‹flte bu millet padiflahlar›n›n saray›n›, yani payitaht›n merke-

zini bütün imparatorlu¤un vve belki de bütün dünyan›n en güzel

tepesinin yamac›na yerlefltirmifltir.

Bu sarayda Avrupa saraylar›n›n ne dahili ihtiflam›, ne o es-

rarengiz flehvanilikleri görülebilir. Bunda yaln›z a¤açlar›n

t›pk› bakkir bir ormanda oldu¤u gibi alabildi¤ine ve ebedi su-
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rette geliflti¤i, sular›n flar›ldad›¤› ve güvercinlerin dem çekti¤i

genifl bahçeler vard›r. Burada daimma aç›k tutulan birçok

pencereli odalar, bahçelerle, denizlere hakim eyvanlar ve

kafeslerinin arkas›nna oturan padiflahlar için hem tenhal›¤›n

tad›n›, hem o sihirli Bo¤az manzaras›n›n zevkini ayn› zaman--

da hissetmek imkan›n› temin eden kafesli köflkler vard›r.

Türkiye'nin her taraf›nda böyledir; hünkarrla halk, büyüklerle

küçükler meskenlerinin tanziminde hep ayn› ihtiyaca, ayn›

hisse tabidir: Güzel bbir ufuk manzaras›yla gözlerin ayd›nlan-

mas› istenir. Yahut da e¤er evlerinin vaziyetiyle yoksullu¤uu

müsait de¤ilse, harabelerinin etraf›ndaki topra¤›n bir köfle-

sinde hiç olmazsa bir a¤aç, bir koyun,, birkaç kufl ve befl on

güvercin olmas›n› isterler." 78
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Sa¤l›k ve Temizlik

Avrupa milletleri sa¤l›¤a zarar veren fleylerden kaç›nmay› ve te-

mizli¤i Türkler'den ö¤renmifllerdir. Avrupa'da salg›n hastal›k-

lar›n kol gezdi¤i ve Avrupal›lar›n temizli¤in ne oldu¤unu bil-

medikleri ça¤larda, Türkler'in temizli¤i ve s›hhati tarihi

belgelerle sabittir:

""Hem vücutlar›n› tertemiz tutmak, hem s›hhatlerini ida-

me etmek için Türkler hamama çok giderler. OOnun

için flehirlerde birçok güzel hamamlar mevcut oldu-

¤u gibi, hiç olmazsa bir tek hamam› olmayan hhiçbir

köy yoktur. Bütün hamamlar hep ayn› flekilde

yap›lm›flt›r ve aralar›nda baz›lar›n›n daha bü-
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yük ve mermerlerle daha fazla süslenmifl olmas›ndan baflka

hiçbir fark yoktur...

Türkler çok yaflarlar  ve az hasta olurlar. Bizim memleketler-

deki böbrek hastal›klar› ve daha bir sürü tehlikeli hastal›kklar›n

hiçbirini bilmezler. Öyle zannediyorum ki Türkler'in bu mü-

kemmel s›hhatlerinin bafll›ca sebepplerinden biri de s›k s›k ha-

mama gitmeleri ve yiyip içmedeki itidalleridir. Çünkü az ye-

mek yerlerr, H›ristiyanlar gibi karmakar›fl›k fleyler yemezler,

umumiyet itibar›yla içki alemleri yapmazlar ve daaima idman

yaparlar." 79 (M. Thevenot)

"Türk evlerinde temizlik azami derecededir: Döfleme tahta-

lar› hal›lar ve M›s›r has›rlaar›yla kapl›d›r; pabuçlarla kundura-

lar›n merdiven önünde b›rak›lmas› adet olmak itibar›yla, oda-

laarda, sofalarda çamurlara ve ayak izlerine pek nadir tesa-

düf edildi¤i halde, bütün evlerde her haftta muntazam tahta si-

linir." 80 (M. Thornton)

"... Sünnet olmak ve vücuttaki tüyleri izale etmek, saçlar› kes-

mek, genifl elbiseler ggiymek, günde befl vakit abdest almak,

her tabii ihtiyac›n defini ve en ehemmiyetsiz kirleri müteakip

yy›kan›p temizlenmek, yemekten sonra el ve a¤›z y›kamak, her

hafta ev temizlemek, haftada bir kere ve  hatta ekseriya bir-

kaç kere hamama gidip gayet ucuz y›kanmak gibi adetleriyle

Türkler'i görürüz." 81 (A. Brayer) 

Cömertlik

Türkler karfl›l›k beklemeksizin çeflmeler, yemekhaneler, misa-

firhaneler, hanlar, mektepler yapt›rm›fllar; bu amaçla vak›flar kur-

mufllar; üstelik yapt›klar› yard›mlarda din ve millet fark› gözetme-

mifllerdir. Türkler'in en fakirinden en zenginine cömert insanlar
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olduklar› Avrupal› seyyahlar›n kaleme ald›klar› eserlerde de ifllen-

mifltir. Konuk olduklar› Türkler'in kendilerinden paralar›n› ve mal-

lar›n› esirgememeleri yabanc›lar› bir hayli duyguland›rm›flt›r. 

Selçuklu Sultan› Melikflah ile büyük vezir Nizam-ül Mülk aras›n-

da geçen flu olay, Türkler'in cömertli¤ine güzel bir örnektir. Bir de-

fas›nda Nizam-ül Mülk, fakirlere ve sufilere y›lda 300.000 dinar ver-

mek suçlamas›yla sultana flikayet edilmifltir. Muhalifler bu kadar

yüksek mebla¤daki para ile ‹stanbul'un bile fethedilece¤ini iddia

ederek sultan›, vezirin aleyhine k›flk›rtmaya çal›flm›fllard›r. Melik-

flah durumu Nizam-ül Mülk'e sordu¤unda flu cevab› alm›flt›r:

""Ey alemin sultan›! Allah sana ve bana, kullar›ndan hiç kim-

seye nasip olmayan lütuf ve ihsanda bullunmufltur. Buna kar-

fl›l›k sen, Allah'›n dinini yükseltmeye çal›flan, O'nun Aziz Ki-

tab›'n› hamil bullunan kimselere y›lda 300 bin dinar sarf etsen

çok mudur?" 82

Osmanl› medeniyetinin güzel geleneklerinden biri, hali vakti

yerinde olan ailelerin Ramazan'da iftara davet ettikleri misafirleri

u¤urlarken "difl kiras›" ad› alt›nda bir miktar para veya k›ymetli efl-

yay› hediye etmeleriydi. Bu sayede ihtiyaç içinde olanlara, gurur-

lar›n› incitmeden yard›m edilirdi. Sözü edilen yard›mlar büyük

miktarlara ulafl›rd›. Mesela, R›fat Pafla'n›n bir Ramazan sonu difl

kiras› hesab› toplam›n›n 5000 alt›n oldu¤u bilinmekteydi.
83

TTürk-‹slam Medeniyeti

Türkler'in Müslümanl›¤› kabul etmeleri hem ‹slam alemi hem

de dünya tarihi aç›s›ndan önemli sonuçlar do¤urmufltur. Türkler,
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‹slamiyet'e girer girmez kar›fl›kl›k içinde bulunan ‹slam dünyas›n›n

koruyuculu¤unu üstlenmifllerdir. Selçuklular›n Abbasi halifelerini

himaye etmeleri; Türkler'in Bat›dan gelen Haçl› Seferlerine, do¤u-

dan gelen Mo¤ol ak›nlar›na karfl› set oluflturmalar›yla ‹slam dün-

yas› da¤›lmaktan kurtulmufltur. ‹slamiyet'e savafl açmaya yelte-

nenler, karfl›lar›nda hep Türk Milleti'ni bulmufl ve eriyip gitmifller-

dir. Bin y›la yak›n bir süre Türk Milleti, Müslümanl›¤›n bayraktarl›-

¤›n› yapm›fl; böylece ‹slam ülkeleri büyük tehlikelerden kurtul-

mufllard›r. Türkler bu yüce gaye u¤runa, gerekti¤inde canlar›n› se-

ve seve vermekten çekinmemifllerdir.

Türk Milleti ‹slam'› sadece d›fl düflmanlara karfl› de¤il, iç düfl-
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manlara karfl› da savunmufltur. ‹slam'› içten y›kmak isteyen ve bu

amaçla Müslümanlar aras›nda sapk›n inançlar yaymaya ve bölü-

cülük yapmaya çal›flanlara aman verilmemifltir. Türkler ‹slami de-

¤erlerin korunmas› için hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmam›fllard›r.

‹slamiyet'in dünyaya tebli¤ edilmesi görevini Türkler, Araplar-

dan devralm›fl; bunu da baflar›yla devam ettirmifllerdir. Önce As-

ya'da ‹slamiyet'in yay›lmas›na hizmet etmifller; daha sonra bat›ya

yönelmifllerdir. Anadolu'nun Türk ve ‹slam topra¤› olmas›n›n ar-

d›ndan Avrupa'da ve Afrika'daki faaliyetlerine h›z vermifllerdir.

Türk-‹slam tarihinin en büyük olaylar›ndan biri Malazgirt Zaferi di-

¤eri de ‹stanbul'un fethi olmufltur. Peygamber Efendimizin "‹stan-

bul elbette fetholunacakt›r. Onu fetheden kumandan ne güzel ku-

mandand›r. Onu fetheden asker ne güzel askerdir" fleklindeki müj-

desi, Fatih Sultan Mehmet ile onun askerlerine nasip olmufltur.
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Türk Milleti her gitti¤i yere ‹slam medeniyetini, ‹slam adaletini

ve ahlak›n› götürmüfl; Türkler'in idaresinde sadece Müslümanlar

de¤il, di¤er dinlere ve milletlere mensup insanlar da huzur ve gü-

ven içinde yaflam›fllard›r.

Gerçek anlamda Türk birli¤i, Türkler'in ‹slam'a s›k› s›k›ya sar›l-

malar›yla gerçekleflmifltir. Günümüzde dünyan›n her köflesindeki

Türkler Müslümand›rlar. Bununla birlikte Müslüman olmayan

Türk soyundan gelme topluluklar da vard›r; ancak bunlar baflka

dinlere girmekle Türklüklerini de tamamen unutmufllar; di¤er mil-

letlerin içinde asimile olmufllard›r.

Türkler ‹slam kültür ve medeniyetine önemli katk›larda bulun-

mufllard›r. Maturidi mezhebinin kurucusu Ebu Mansur Maturidi,

Peygamberimizin hadislerini Sahih-i Buhari adl› kitapta toplayan

Muhammed b. ‹smail Buhari, büyük ‹slam düflünürü ve bilgini

‹mam Gazali, Mevlana Celaleddin Rumi, Türk Milleti'nin yetifltirdi¤i

çok say›daki alimden sadece birkaç›d›r. Pek çok Türk alimi, yazd›k-

lar› k›ymetli eserlerle as›rlar

boyu insanlar› ayd›nlatm›fllar-

d›r.

11. yüzy›lda Selçuklu veziri

Nizam-ül Mülk taraf›ndan

Ba¤dat'ta kurulan Nizamiye

Medreseleri yepyeni bir ç›¤›r

açm›flt›r. Nizamiye Medrese-

leri modern üniversitelere ön-

cülük etmifltir. Bu ça¤larda

eski Yunan medeniyeti eserle-

ri de yayg›n olarak araflt›r›l-

m›flt›r. 
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Farabi, Biruni ve ‹bni Sina gibi Türk bilginleri kendilerinden sonra-

ki yüzy›llarda bilime öncülük edecek eserler b›rakm›fllard›r. Onlar›n

çal›flmalar›yla t›p, felsefe, matematik, fizik, astronomi, geometri ala-

n›nda çok de¤erli eserler ortaya ç›km›flt›r. Bunlar daha sonra H›risti-

yanlar taraf›ndan Avrupa'ya tafl›nm›flt›r. Günümüz bilimine giden yo-

lun tafllar› Müslüman Türk bilginleri taraf›ndan döflenmifltir.

Türk mimari üslubunun eflsiz örneklerini camiler, medreseler, sa-

raylar, kas›rlar, çarfl›lar, kervansaraylar ve çeflmelerde görmek müm-

kündür. Türk mimarlar› taraf›ndan yap›lan pek çok benzersiz sanat

eseri günümüzde ayakta durmaktad›r.

Yaz›, cilt, çini, minyatür sanatlar› ile seramik, dokumac›l›k, tafl ve

maden iflçili¤i gibi alanlarda da Türkler unutulmaz eserler vücuda ge-

tirmifllerdir. 
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SONSÖZ

f onsöz olarak flu gerçe¤i bir kere daha ha-

t›rlatmak yerinde olacakt›r: Müslüman

Türk Milleti, sahip oldu¤u üstün seciye-

siyle tarihe ad›n› alt›n harflerle yazd›rm›fl,

karfl›s›na ç›kan her türlü zorlu¤un üstesinden baflar›yla gelmifltir.

Gelecekte ortaya ç›kacak problemleri de Türklü¤ü'ne yak›fl›r bir

tav›rla çözece¤inden flüphe yoktur. Çünkü Türk Milleti çok büyük

bir tarihi mirasa ve tecrübeye sahiptir. Bu miras yeni girdi¤imiz

21. yüzy›lda, Türk Milleti'ni lider ülkeler s›ralamas›n›n bafllar›na

yerlefltirecek olan köklü ve flanl› bir mirast›r. 

Tarih boyunca Türkler her zaman medeniyetler kuran, çok ge-

nifl topluluklara liderlik yapan bir millet olmufllard›r. Türk Mille-

ti'nin bu lider karakteri, onun dünya liderli¤ini de baflarabilece¤ini

göstermektedir. Türk'ün tarihi bunun örnekleriyle doludur. Böyle

bir liderlik sadece Türkiye s›n›rlar›na de¤il, Osmanl› Devleti'nin

ard›ndan huzur ve istikrar bulmayan çok genifl topraklara da bar›fl

ve refah getirecektir. Balkanlar'da, Ortado¤u'da, Kafkasya'da, Or-

ta Asya'da dinmek bilmeyen kaosun çözümü de iflte bu büyük ül-

künün gerçekleflmesiyle çözüme kavuflacakt›r. Bugün birer savafl

merkezi konumundaki söz konusu bölgeler Türk Milleti'nin liderli-
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¤indeki bir birli¤in çat›s› alt›nda özledikleri huzuru bulacaklard›r.

Dünyan›n hem jeo-stratejik, hem de jeo-ekonomik aç›dan en

önemli bölgesi olan ve çok zengin do¤al kaynaklara sahip olan bu

topraklarda oluflturulacak bir Türk-‹slam birli¤i dünya siyasetinde

hak etti¤i yere kavuflacakt›r. 

‹flte Müslüman Türk Devleti tarih boyunca sahip oldu¤u bu li-

derlik görevine bugün de taliptir. Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de

Arnavutlar›, Boflnaklar›, Pomaklar›, Çeçenleri, Çerkezleri, Azerile-

ri, Gürcüleri ve hatta H›rvatlar›, S›rplar›, Romenleri, Yahudileri ve

Bulgarlar› bile yeni bir "Türk-‹slam Milletler Toplulu¤u" alt›nda

toplamay› hedeflemektedir. Nitekim tüm bu toplumlar›n ço¤u, flu

anda Osmanl› döneminde gördükleri huzur ve güveni yeniden ya-

flayacaklar› düzenin sa¤lanmas›n› hedeflemektedirler ve bunun

için de Türkiye'ye umutla bakmaktad›rlar.

Bunun için yap›lmas› gereken fley, Türk Milleti'nin milli ve ma-

nevi de¤erlerine, üstün seciyesine s›k› s›k›ya sar›lmas›; devrald›¤›

mirasa ciddi bir biçimde sahip ç›kmas›d›r. Bunlar›n bilinmesi, an-

lat›lmas› ve yaflat›lmas› zorunludur. Böylelikle iç ve d›fl düflmanla-

r›m›z›n bizleri milli benli¤imizden koparmak için kurduklar› tuzak-

lar bofla ç›km›fl olacakt›r. Ve yine böylelikle Türk Milleti, 21. yüzy›-

l›n milletleri aras›nda ön s›radaki yerini alacakt›r. 
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EVR‹M YANILGISI

W arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl

gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya

at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim

d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤il-

dir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bu-

lundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böyle-

ce Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim

taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak

için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel ger-

çeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü

alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bi-

lim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddi-

alar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek

çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, bi-

yoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok sa-

y›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n
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kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vard›r.

DDarwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olma-

s›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bi-

lim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Dar-

win'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Dar-

win bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr›

ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler

ortak bir atadan geliyorlard› ve za-

man içinde küçük de¤iflimlerle

farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut

bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sa-

dece bir "mant›k yürütme" idi. Hat-

ta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin

Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok

önemli soru karfl›s›nda aç›k veri-

yordu. 

g≤Ü~:≤Ç l≤~áx~ fxv|çxá|
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Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›n-

dan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim,

Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer

birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte

evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel

bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAfl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar

y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldikle-

rini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca

kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir

evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bu-

lunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm

bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerin-

de durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›fl-

t›r?
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Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve dü-

zenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak mey-

dana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesa-

düfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak

bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

""Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etme-

miflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok

basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri

inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddele-

rin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine

inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farele-

rin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatla-

mak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine

biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan fare-

lerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebil-

di¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etle-

rin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin

getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünya-

s›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

g≤Ü~:≤Ç l≤~áx~ fxv|çxá|

1114



Frans›z biyolog Louis Paste-

ur, evrime temel oluflturan bu

inanc› kesin olarak çürüttü.

Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma

ve deneyler sonucunda vard›-

¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

CCans›z maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddias› ar-

t›k kesin olarak tarihe gö-

mülmüfltür.84 

Evrim teorisinin savunucu-

lar›, Pasteur'ün bulgular›na

karfl› uzun süre direndiler. Ancak

geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›k-

ça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i da-

ha da aç›k hale geldi. 

220. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda orta-

ya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana ge-

lebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›k-

la sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

MMaalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan

en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r.85
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Oparin'in yolunu izleyen ev-

rimciler, hayat›n kökeni konusu-

nu çözüme kavuflturacak deney-

ler yapmaya çal›flt›lar. Bu deney-

lerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac›

Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›-

l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dün-

ya atmosferinde oldu¤unu iddia

etti¤i gazlar› bir deney düzene¤in-

de birlefltirerek ve bu kar›fl›ma

enerji ekleyerek, proteinlerin ya-

p›s›nda kullan›lan birkaç organik

molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya ko-

flullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.86 

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.87 

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Di-

ego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci

Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i

flöyle kabul eder:

BBugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi-

¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözüülmemifl problemle

karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›.88
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HHayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n

bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl›

hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha

karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›n-

da bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üreti-

lememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rast-

lant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap›

tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500

aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak mate-

matikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" sa-

y›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan

DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n

içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan

oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir.

Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusun-

da gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meyda-

na gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu

ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmak-

tad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof.

Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›-

s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:
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Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nük-

leik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde  ve ayn› zamanda

rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r.

Ama bunlar›n birisi oolmadan di¤erini elde etmek de mümkün

de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya

ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda

kalmaktad›r.89 

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan

evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 
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EEvrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da ger-

çekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl ol-

mas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al se-

leksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i

önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Köke-

ni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mü-

cadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta

kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›n-

dan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyik-

ler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü birey-

lerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefl-

tirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin

Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do-

¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.90

LLamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a daya-

narak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan

Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçir-
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dikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden

nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yor-

du. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi,

yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden ne-

sile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni

adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zaman-

la balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.91

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bili-

miyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki

nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al

seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekaniz-

ma olarak kalm›fl oluyordu.

NNeo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'la-

r›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiy-

le neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyo-

nun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani

canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama

hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan  mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca

canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z

kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara

dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama te-

oriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar
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canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verir-

ler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak za-

rar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

MMutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender ola-

rak meydana gelirler ve en iyi ihtimallee etkisizdirler. Bu üç

özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getire-

meyece¤ini gösteriir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir

organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim,

yaa etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana

gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini ggelifltirmeyecektir.

Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etki-

siz olacakt›r. Bir  deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m geti-

rir. 92

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›"

olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip

eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en

s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma

"evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de ka-

bul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do-

¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim

mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflan-

m›fl olamaz.
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FFosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤u-

nun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifller-

dir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüfl-

müfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre

bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini

kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar›

sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini

tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-

kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduk-

lar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geç-

miflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-

geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gere-

kir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›kla-

m›flt›r:

EE¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-

geçifl çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal››d›r... Bunlar›n yaflam›fl

olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulu-

nabilir. 93
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DDarwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›n-

da hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formla-

r›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde

edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›la-

r›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde orta-

ya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

SSorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤i-

mizde, türler ya da s›n›flar seviyesinnde olsun, sürekli olarak

ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il,

aniden yeryüzünnde oluflan gruplar görürüz.94 

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›r-

lar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türle-

rinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir

canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir

anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün

yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Fu-

tuyma taraf›ndan da kabul edilir:

YYarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›-

labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl››lar dünya üzerinde ya

tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllar-

d›r ya da böyle olmmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim

süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› ttürle-

rinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er
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eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yyarat›lm›fl olmalar› gere-

kir.95 

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani ""türlerin kökeni",

Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün

yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi-

¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte,

modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› id-

dia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden  baflka bir

fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi

‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithe-

cus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar,

bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduk-

lar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.96 
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Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl›

canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas›

olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n

aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim te-

orisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst

Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bu-

nu kabul eder.97 

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropolog-

lar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-

tus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n›

göstermektedir.98 

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neander-

talensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortam-

da yan yana bulunmufllard›r.99 

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi

paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci ol-

mas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›k-

lar:

EE¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid

(insan›ms›) çizgisi varsa, o halde biizim soy a¤ac›m›za ne ol-

du? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Daha-

s›, biri di¤eeriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme tren-

di göstermemektedirler. 100 
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K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf pro-

paganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senar-

yosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fo-

silleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve say-

g›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›-

na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek

bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel

olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i

bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi

dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en

"bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc›

his gibi "duyum ötesi alg›lama"  kavramlar› ve bir de "insan›n evri-

mi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

OObjektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak

varsay›lan bu alanlara -yani duyum öötesi alg›lamaya ve insa-

n›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teori-

sine inanan  bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görü-

rüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerrin çeliflki-

li baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.101  

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan

birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde

yorumlamalar›ndan ibarettir.
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DDarwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de

çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya ge-

lerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar

bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi

düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum

gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom

y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› olufltura-

maz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcile-

rin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri id-

diay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bu-

lunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördük-

leri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, iste-

dikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rast-

lant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›-

fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri

geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n

önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan

o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta tril-

yonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n

oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa
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hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o

varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›,

ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülle-

ri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elma-

lar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zey-

tinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk

kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini

oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›k-

lar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayyat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrim-

cilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki ör-

nekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er

konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna

k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya

ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik

sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme mer-

kezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir
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dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›la-

n›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kap-

karanl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z ka-

dar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›-

r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l

teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›fl-

t›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize ba-

k›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ü-

nüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz

mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› tele-

vizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi vere-

mez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmak-

tad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar

yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV

ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Ara-

da büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik,

TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyut-

lu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyut-

lu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan

üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur.

Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiç-

bir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz.

Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana ge-

lir. 
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‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size,

odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar

biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese

ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n›

fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan

alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntü-

nün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak

için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›ta-

s›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini

güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik

sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu-

¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürül-

tülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net

sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestra-

n›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsü-

nü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki

ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u gö-

rülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l

kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmek-

tedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi

alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak,

tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uz-

mana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›-

lamam›flt›r. 
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En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik seti-

ni düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur

veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›z-

da daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak

insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde ol-

du¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir

biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana

böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve

ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c›

olamam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n öte-

sinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

BBeynin ‹çinde Gören ve 
Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokim-

ya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair bir-

çok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe-

¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini

görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde

göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir

fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçek-
ler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n
hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntü-
ler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizde-
ki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m
de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 

Hareket

Dokunma

iflitme
Koku alma

Tat alma

Konuflma

Düflünme

Görme
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hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden iba-

ret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiç-

bir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl ol-

du¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak

için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için

beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyut-

lu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp,

O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

MMateryalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin

hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü

evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosil-

ler teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermek-

tedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir dü-

flünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca

dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin günde-

minden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündemin-

de tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu

çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwi-
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nizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama ol-

du¤u için benimsemektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da eder-

ler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda

önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist,

sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

BBizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden ka-

bul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir innanç bu. Bizi dünyaya

materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yön-

temleri ve kuralllar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a pri-

ori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir açç›klama

getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz.

Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una  göre de, ‹lahi bir aç›k-

laman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.102 

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa

yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de can-

s›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca fark-

l› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanla-

r›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n

maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, ça-

kan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan in-

sanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve
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tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

EEvrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolo-

jinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan

her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini an-

d›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu ko-

layl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran

ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufl-

lar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubb-

le gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sa-

natç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfil-

lerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya ina-

nanlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r.

Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etki-

li büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya ta-

rihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla

düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir per-

de çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka

inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemle-

re, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin

elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›k-

lar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir kör-

lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›l-
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s›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve ger-

çekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bil-

dirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fifiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›nn kalplerini ve kulaklar›n›

mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük

azab onlaradd›r. (Bakara Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri var-

d›r bununla görmmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler.

Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹fltte bun-

lar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

OOnlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yuka-

r› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz ddöndürüldü, belki biz

büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-

15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›,

insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu

büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar

hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkan-

s›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inan-

malar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n,

fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤a-

nüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir

sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e

sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›l-
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m›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka

bir aç›klamas› yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan ba-

z› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Mu-

sa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz.

Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi

"bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflma-

s›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere ön-

ce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›l-

d›¤› ayet flöyledir:

((Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n

gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehfleete düflürdüler ve (orta-

ya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyü-

leyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n

ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uy-

durduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

BBiz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rla-

t›verince) bir de bakt›lar ki, o büttün uydurduklar›n› derleyip-

toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün

yapmakta oldduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve

küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf SSuresi,

117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anla-

fl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde

de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saç-
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ma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar,

e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›-

¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düflecekler-

dir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir

felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Mugge-

ridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle

aç›klamaktad›r:

BBen kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda,

gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyyük espri malzemelerin-

den biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çü-

rük ve belirsiz biir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edil-

mesini hayretle karfl›layacakt›r.103 

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim

teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyü-

sü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dün-

yan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r.

Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmaca-

ya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 
(Bakara Suresi, 32)
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