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1 Ocak 1963 tarihli ULUS Gazetesinden: 

MODERN ZINDIK 

İkinci Me§rutiyetin birinci yılında, çuha şapkalanyla ünlü bir batı kasabasında doğ
du. Kasaba henüz · Trikopis'in teslim olduğu ııehir unvanını kazanmamıııtı. Babası, İstan
bul medreselerinde oku.muıı, bölgesinde itibar sahibi, camilerde imamlık, vaizlik yapan bir 
mahalle mektebi yöneticisiydi. Yedi yaııında Kur'anı Kerim'i hatmetmi§ sonra Rüııtiye'de 
okumaya baıılamıştı. Fakat dini eserlerle baııı ho§ değildi. Mızraklı İlmühal yerine mad
deellikle ilgili kitapları gizlice okuyordu. 

Birinci Cihan Savaıımm baıılangıç yıllarmda Mızraklı İlmühal'den tamamen yaka sil
kelediği sırada tası tarağı toplayıp,, ailesinin haberi olmadan gizlice İstanbul'a kaçtı. Sa
vaş yıllannda bazan öğretmen okulunda, bazan cephelerde dolaııtı durdu. Savaııı takiben 
öğretmen okulunu bitirip öğretmen oldu. Bir yandan öğretmenlik yaparken bir yandan da 
bir başka okula devam ediyordu. Elinde bir kerpetenle orayı da bitirdi. Hala doymamıştı; 
bir başka fakülteye yazıldı. Orası da bitti. Modern Zındık'm, henüz "zındık" olarak ta
nınınadığı bundan sonraki yıllarda ömrü çeşitli illerde öğretmenlik yapmakla geçmiştir. 
Bu yıllar boyunca içinde göreklenen yılan habire çalkanıyor, habire din müessesesini bü
tün gelenekleriyle ortadan kaldırmak niyetiyle plil.nlar kuruyordu. Sonunda emekliye ay
rılıp bütün gücü ile din müessesesine çullandı. 

Modem zındık'a sorarsanız, Türkiye'de en büyük Atatürkçü kendisidir. Aıına Atatürk
çülüğün "A" sından ha,berdar değildir. Atatürkçü görünmesi, din müessesesini yıkmak yo
lunda taraftar toplamak için adi bir . kumazlıktır. Atatürk, laiklik prensipinin koruyucu
sud ur. Laiklik, din düşmanlığı değildir. Laiklik, din müessesesini ortadan kaldırmak için 
değil, toplum hayatında eline kutsal mevkiini kazandırmak için kabul ediLmiştir. Aslına 

bakarsanız, Modem Zındık, olsa olsa din müessesesini tanımıyan bir rejimin yolcusu ola- , 
bilir. Onun Atatürkçülükle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 

Modem Zındık, son yıllarda, zaman zaman dağıttığı yazılarıyla milleti birbirine düşür
meı.in, dini yoketımenin, camileri konferans salonu haline getirmenin, orucu üç güne in
dirmenin, namazı iki vakte sığdırmanın, Kur'anı Kerim'i de.ğiı,ıtirip kendi dejenere kafa
sının mahsulü haline sokananın peşinde koı,ımaktadır. 

Bu yolda karıı,ıtıncılığını o derece ileri götürmüştür ki ihtilal sonrası aylarda dağıttığı 
bir broşürle bir büyük siyasi partinin aleyhinde geniı,ı ölçüde tahribata yol açmış, propa
garıda malzemesi meydana getirmiı,ı, bunlar yalancı, sahtekar dillerde alabildiğine iş~en

miştir. 

Mqdern Zındık, ı,ıimdi ellisini geçmiştir. Bugüne kadar ne yapmıı,ısa yapmış, fakat 
Modern Zındık olmaktan ileri gidememiı,ıtir. Ama gene de uslanmamıı,ı, hainlik yolundan 
bir santiım şaşmamıştır. En çok içeriediği kendinden "meçhul ı,ıöhret" diye bahsedilmesidir. 

O bir zındıktır, o bir din düşmanıdır. Fakat ne çare ve ne yazık ki öteki dünyayı 
boyladığı gün, O'na en yakın insanlar, gene din adamlan olacak, habis ruhunu gene din 
adamlan takdis edeceklerdir. 
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