




"Or du muz,Türk bir li ği nin, 
Türk kud ret ve

ka bi li ye ti nin,Türk
va tan se ver li ği nin 

çe lik leş miş
bir ifa de si dir."



2

YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA
Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı -

lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam -
la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar
Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim
gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da
pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te -
kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji -
ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu -
lun mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top lam
45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey -
gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve
Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa -
ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı
ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın
son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma -
sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı
ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar -
cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne
kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he -
def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın
müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya
ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te -
mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le -
rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te -
re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil -

ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya
ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta -

dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca,
Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça,

Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul -
gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha -
usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma -
uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek
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çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip
edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in -
sa nın iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta -
dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an -
la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser -
ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel -
lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in -
san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin
hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun -
sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü -
rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın -
da fik ren mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak -
lan mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir,
yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba -
sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni
gör me le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik
et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri
kar ma şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da
güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak
ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de,
ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me -
ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin
tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz -
met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka -
na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın
çek tik le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur -
tul ma nın yo lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta -
ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an -
la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm,
fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve
et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı,
Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve
ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.
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ta türk, Türk Mil le ti'nin ye tiş tir di ği en eş siz si ya si
de ha, en güç lü dev let ada mı ve hiç şüp he siz en
bü yük ku man dan dır. Ge rek do ğuş tan sa hip ol du -
ğu ye te nek ler, ge rek se ha ya tı bo yun ca ka zan dı ğı
özel lik ler açı sın dan, çok üs tün ve seç kin ni te lik le -

re sa hip tir. Onun üs tün as ke ri de ha sı, ile ri yi gö re bil me, her za -
man isa bet li ka rar lar ve re bil me, ce sa ret, çe lik gi bi bir ira de,
azim, ka rar lı lık ve güç lü bir so rum lu luk an la yı şı gi bi özel lik ler -
le ken di ni gös te rir. Onun as ke ri ve si ya si de ha sı tüm dün ya ta -
ra fın dan da tar tış ma sız ka bul gör müş tür. Ata türk, ha ya tı nın
uzun yıl la rı nı sa vaş mey dan la rın da ge çir miş, an cak hiç bir za -
man ye nil gi ta nı ma mış en der ko mu tan lar dan bi ri dir. İş te bu ne -
den le Türk Mil le ti, in san lık ta ri hin de na dir ola rak or ta ya çı kan
eş siz kah ra man lar dan bi ri ne sa hip ol ma ay rı ca lı ğı na sa hip tir.

Ata türk'ün biz le re mi ras ola rak bı rak tı ğı Tür ki ye Cum hu ri -
ye ti, onun as ke ri ve si ya si de ha sı nın bir ne ti ce si dir. Türk Mil le ti
ise Ata türk'ün kur du ğu bu Cum hu ri ye tin yıl maz bek çi si dir. An -
cak onun bu mi ra sı nın de ğe ri ni kav ra ya bil mek ve Tür ki ye Cum -
hu ri ye ti 'ni dün ya nın en güç lü dev let le ri ara sın da hak et ti ği ye re
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ulaş tı ra bil mek için her Türk fer di nin Ata türk'ü çok ya kın dan ta -
nı ma sı ge rek mek te dir. Ata türk'ü tak dir ede bil mek, onun dü şün -
ce ya pı sı nı, man tık ör gü sü nü, Türk Mil le ti 'ne olan ba kış açı sı nı
ve Türk Mil le ti için he def le ri ni tam ola rak an la mak la müm kün -
dür. Ata türk'ü ta nı ya bil mek için en doğ ru yol ise, yi ne onun söz -
le ri ne, uy gu la ma la rı na, onu ya kın -
dan ta nı yan ki şi le rin an la tım la rı na
ve yi ne dün ya si ya se ti ne yön ve -
ren ki şi le rin onun hak kın da ki yo -
rum la rı na baş vur mak tır. 

Bu ki ta bın ama cı, Ata türk'ün,
yı kıl mış bir im pa ra tor lu ğun yı kın -
tı la rı nın ara sın dan güç lü bir dev let
oluş tu ra bil me sin de en önem li et -
ken ler den bi ri olan as ker kim li ği ni
in ce le mek tir. "As ker Ata türk" hak -
kın da Türk in sa nı nı bi linç len dir -
mek, onun Türk Mil le ti'nin kal bin -
de ki vaz ge çi le mez ye ri ni an la ma -
mız da yar dım cı ola cak ve 21. yüz -
yı lın hız la de ği şen dün ya sın da
Ata türk'ün izin den ve onun il ke le -
riy le yü rü me mi zi ko lay laş tı ra cak -
tır. Ki tap ta ay rı ca Ata türk'ün ve
onun il ke le ri nin en ya kın ta kip çi si
ve ko ru yu cu su olan Türk Or du su -
nun üs tün se ci ye ve ka rak te ri de
ba zı dev let adam la rı nın ve ya ban -
cı ya zar la rın ka lem le rin den göz ler
önü ne se ri le cek tir. 
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ta türk'ün ön der li ğin de ki Kur tu luş Sa va şı, Türk
Mil le ti'nin ve onun göz be be ği olan Türk Ordu su -
nun kah ra man lı ğı nı tüm dün ya ya gös te ren bir
öz gür lük des ta nı dır. Türk Mil le ti düş man la rın
güç lü ve mo dern si lah la rı na ve yük sek do na nım -

lı or du la rı na kar şı tüm var lı ğıy la kar şı koy muş tur. Mus ta fa Ke -
mal Pa şa'nın ön der li ğin de ele le ve ren Türk Mil le ti bü yük bir za -
fer el de et miş ve şan ve şe ref le do lu olan ta ri hi mi ze yep ye ni bir
say fa ek len miş tir. Ata türk söz ko nu su ba şa rı la rın Türk Mil le -
ti'nin ese ri ol du ğu nu Kon ya Or du evi'nde yap tı ğı bir ko nuş ma -
da şöy le di le ge tir miş tir: 

Ar ka daş lar, tüm ta rih bi ze gös te ri yor ki, ulus lar yü ce he def le ri ne

ulaş mak is te dik le rin de bu coş ku la rı nın kar şı sın da üni for ma lı ço -

cuk la rı nı bul muş lar dır. Ta ri hin bu ge ne li için de bü yük bir is tis na

bi zim ta ri hi miz de, Türk ta ri hin de gö rü lür. Bi lir si niz ki, Türk

Ulu su ne va kit yük sel mek için bir adım at mak is te miş se önün -

de hep ön der ola rak, yük sek ulu sal ül kü yü ger çek leş ti re cek ha -

re ket le rin kı la vu zu ola rak ken di kah ra man ço cuk la rın dan olu -

şan or du su nu gör müş tür. Bu ne den le Türk Ulu su, elin de kı lıç

teh li ke le re kar şı yü rü me ye ha zır kah ra man ço cuk la rı na de rin bir
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gü ven bes le miş tir. Bu gü ve ni hep bes le ye cek tir. Bun dan son ra da

Türk Ulu su 'nun kut sal ül kü sü nün ger çek leş me si için kah ra -

man as ker ev lat la rı hep ön de gi de cek tir. Tüm Türk Ulu su, ba şa -

rı ya ulaş tı ğı her ya şam sal şe yin kah ra ma nı ola rak ken di or du su -

nu, or du su nu ko mu ta eden öz ev lat la rın dan oluş ma su bay lar top -

lu lu ğu nu, yük sek ko mu ta he ye ti ni gör mek te dir. Ulus ve kah ra -

man ev lat la rın dan olu şan or du öy le si ne bir bi riy le bir leş miş tir

ki, dün ya da ve ta rih te bu nun ör nek le ri çok az dır. Bu ulu sal ger -

çek le her za man övü ne bi li riz.1

Ata türk, Kur tu luş Sa va şı'nda kah ra man ca mü ca de le edip,

düş man or du la rı na bek len me dik bir kar şı lık ve ren Türk Mil le -

ti'nin her fer di nin ta şı dı ğı öne mi, bir baş ka ko nuş ma sın da şu

söz ler le ifa de et miş tir: 

Ge çir di ği miz bu na lım lı gün le rin şe ref li kah ra man la rı nı hep bir -

lik te kut sa ya lım:

On lar ara sın da sa vaş alan la rın da düş man si la hıy la gö ğüs le ri de -

lin miş bah ti yar lar ol du ğu gi bi, ateş ler de ya kıl mış ço cuk lar, ka -

dın lar ve ih ti yar lar var dır.

On lar ara sın da na mus la rı na sal dı rıl mış... kız lar var dır.

On la rın ara sın da, yurt la rı nı yi tir miş ai le ler, yav ru la rı nı göm müş

ana lar var dır. Ve ge ne on lar ara sın da, sa vaş ta ki na mus gö re vi ni

şe ref le ye ri ne ge ti re rek, bu gün mem le ket le ri ne dön müş ga zi ler

var dır. On lar dan, şe hit lik şer be ti ni iç miş olan la rın ruh la rı na fa ti -

ha lar ar ma ğan ede lim.

Bu ha re ke ti ya pan bir or du nun ba ba la rı ve ana la rın dan olu şan

ulu su muz, bü tün dün ya ya kar şı en say gın ve de ğer li ye ri ka -

zan mış tır. Ulu su muz çe kin me den övü ne bi lir ve ben, böy le bir

ulu sun, önem siz bir ki şi si ol mak la en bü yük mut lu lu ğu du yu -

yo rum. Bu sa vaş alan la rın da, ben zer siz kah ra man lık lar ve yi ğit -

lik ler gös ter miş olan su bay la rı mı zın, er le ri mi zin ve ko mu tan la rı -

mı zın her bi ri ay rı ay rı bi rer övünç say fa la rı, bir des tan oluş tu ran

ha re ket le ri ni, en ulu duy gu lar la ve say gıy la anı yo rum.2

11

H A R U N  Y A H Y A  -  A D N A N  O K T A R



Bü yük Ön der, Onun cu Yıl Nut ku'nda ise Türk Mil le ti'ne

olan gü ve ni nin ne de ni ni şöy le açık la mış tır: 

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

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

şüp hem yok tur. Çün kü, Türk Mil le ti'nin ka rak te ri yük sek tir...3

Bü tün dün ya Tür ki ye'nin mev cu di ye ti muh te re me si ne gıp ta ede -

cek ve mil le ti mi ze la yık ve müs te hak ol du ğu yük sek mev kii ayı -

ra cak tır. Böy le bir mil le te men su bi ye tim den do la yı çok bah ti -

yar ve müf te hi rim.4

Türk Mil le t i 'n in Şan l ı  Ta ri  hi
Kur tu luş Sa va şı Türk Mil le ti'nin ta ri hin de bir al tın say fa dır.

An cak Türk'ün ta ri hi bu nun gi bi da ha pek  çok kah ra man lık lar -

la do lu dur. Türk Mil le ti dün ya ta ri hi ne dam ga sı nı vur muş şan lı

bir mil let tir. Asır lar bo yun ca üç kı ta da eş siz dev let ler kur muş,

ayak bas tı ğı her ye re ba rış, ada let ve me de ni yet gö tür müş, dün -

ya mil let le ri ne ör nek ol muş tur. Türk Mil le ti'nin dev let kur ma ve

yö net me de ki ye te ne ği ni kav ra ya bil mek için Türk Mil le ti'nin

me de ni yet ve kül tü rü nü, üs tün ah la kı nı, va tan ve mil let an la yı -

şı nı, ida ri ve as ke ri ya pı lan ma sı nı iyi ta nı mak ge rek li dir. Türk

Or du la rı ta rih bo yun ca tüm mil let le re ör nek ol muş tur. Düş man -

la rı na kor ku, dost la rı na ise gü ven ve si le si olan Türk as ke ri bu -

gün de üs tün va sıf la rıy la tüm dün ya ya ör nek tir. 

Türk lerin ön pla na çık mış me zi yet le rin den bi ri do ğuş tan

as ker ol ma la rı dır. Türk as ke ri ce sur, fe da kar ve ita at kar dır. Ta -

rih bo yun ca ku ru lan Türk dev let le ri nin te me li dü zen li bir as ke -

ri teş ki la ta da yan mış tır. As ker lik, Türk lerde mil li bir gö rev ol -

muş tur. Türk lerin mü kem mel as ke ri ku ru luş la rı ve de ğer li ko -

mu tan la rı tüm dün ya nın hay ran lı ğı nı ka zan mış tır. Arap dü şü -

nür Ca hiz, "Türk'e kar şı hiç bir şey du ra maz. Hiç bir kim se onu,
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yu tu la cak bir lok ma ola rak ka bul ede mez"5 di ye rek Türk Or-

du la rı nın üs tün lü ğü ne işa ret et miş tir. Ka nu ni dev rin de 7 yıl bo -

yun ca (1555-1562) Avus tur ya se fi ri ola rak İs tan bul'da bu lu nan

Ogi er Ghi se lin de Bus becq, Türk lerin as ke ri yö nün den şöy le söz

eder: 

Türk ler, se fer es na sın da sa bır lı, ta ham mül lü ve ik ti sat lı ha re ket

eder ler. Türk sis te mi ni ken di sis te mi miz le mu ka ye se edin ce is tik -

ba lin ba şı mı za ge ti re ce ği şey le ri dü şü ne rek tit ri yo rum. Bu or du

ga lip ge le cek ve pa yi dar ola cak, biz ise mah vo la ca ğız. Çün kü

Türk ler hiç sar sıl ma mış kuv ve te sa hip ol duk la rı gi bi, ken di le -

ri ne has za fer iti yat la rı, me şak kat le re ta ham mül ka bi li ye ti, in ti -

zam, di sip lin, ka na at kar lık ve uya nık lık var.6
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Ta rih bo yun ca Türk Ordu la rı di ğer tüm mil let le rin hem im -

ren dik le ri hem de çe kin dik le ri bir güç ol muş tur. Türk as ke ri,

düş man la rı na kor ku, dost la rı na ise bü yük gü ven ver miş tir. Bu

gü ven İmam-ı Azam ta ra fın dan "Kı lıç, Türk lerin elin de bu lun -

du ğu sü re ce se nin di ni ne ze val yok tur"7 şek lin de di le ge ti ril -

miş tir. Bu söz le İmam-ı Azam, Türk as ke ri yer yü zün de bu lun -

du ğu sü re ce İs lam Di ni ne kim se nin za rar ve re me ye ce ği ne işa ret

et miş tir. 

Türk Mil le ti sa hip ol du ğu güç lü or du lar sa ye sin de ta rih bo -

yun ca çok güç lü dev let ler kur muş tur. Ya pı lan araş tır ma lar

Türklerin ta rih bo yun ca 180'e ya kın dev let kur du ğu nu gös ter -

mek te dir. Araş tır ma lar de vam et tik çe, bu sa yı nın ar ta ca ğı ve bu

dev let ler hak kın da ki bil gi le rin da ha ke sin lik ka za na ca ğı bek len -

mek te dir. Ta rih bo yun ca ya şa mış Türk dev let le ri nin ya şa dık la rı

dö nem le re ve böl ge le re ba kıl dı ğın da, Ja pon De ni zi'nden Ad ri -

ya tik De ni zi'ne ka dar uza nan ge niş top rak la rın "Türk Dün ya sı"

ola rak ka bul edil me si ge rek ti ği an la şı lır.

Söz ko nu su dev let le rin ço ğu ayak ta kal dık la rı sü re bo yun -

ca çok önem li dev let ler ol muş lar dır. Bu dev let ler den 16 ta ne si

ise dün ya ta ri hin de et ki li rol oy na mış tır. Türk Mil le ti bu dev let -

le rin yö ne ti min de gös ter di ği üs tün ka bi li yet le tüm dün ya mil let -

le ri ne ta rih bo yun ca ör nek ol muş tur. Bu nun en önem li ne den le -

rin den bi ri ise ha ki mi ye ti al tın da ya şa yan fark lı et nik kö ke ne

men sup top lu luk la rı, her bi ri nin dil ve din fark lı lık la rı na say gı

gös te re rek, ba rış, hu zur ve gü ven lik içe ri sin de, asır lar bo yun ca

bi ra ra da ya şat ma be ce ri si ni gös ter me si dir. Ay nı top rak lar üze -

rin de ha ki mi yet ku ran fark lı dev let ler ise bu ba şa rı yı sağ la ya ma -

mış, söz ko nu su top rak lar da bu ka dar uzun sü re li ha ki mi yet ler

ya şan ma mış tır. 
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Tür ki ye Cum hu ri ye ti' nin Cum hur -
baş kan lı ğı for sun da yer alan 16 dev le tin
ha ki mi yet sü re le ri ve ha ki mi yet al tın da
tut tuk la rı yer ler ise şöy le dir:

1. Hun Dev le ti:
Bü yük Hun Dev le ti Or ta As ya'da

ku ru lan ilk Türk dev le ti dir. MÖ 220'den
MS 216'ya ka dar hü küm sür müş tür. Bi li -
nen ilk hü küm da rı Te oman'dır. Me te
Han dö ne min de dev le tin sı nır la rı Ja pon
De ni zi'nden Ha zar De ni zi'ne ka dar ge niş
bir böl ge yi kap sa mış tır. 

2. Ba tı Hun İm pa ra tor lu ğu:
MÖ 53'de, Bü yük Hun İm pa ra tor lu -

ğu' nun iki ye bö lün me siy le, Ba tı Tür kis -
tan'da Ci ci Han ta ra fın dan ku ru lan Türk
dev le ti dir. Ya şa dı ğı dö nem bo yun ca en
bü yük böl ge sel güç ol muş tur.

3. Av ru pa Hun la rı (Ba tı Hun la rı):
Av ru pa Hun la rı MS 434'de Atil -

la'nın ba şa geç me siy le bü yük bir dev let
ha li ne gel di ler. Ha kim ol du ğu yıl lar da,
Av ru pa kı ta sın da en bü yük güç ol muş -
tur.

4. Ak hun lar:
5. yüz yı lın or ta la rın da, Amu der ya neh -

ri nin çev re sin de ku rul muş ve ge liş me gös ter miş bir Türk dev le -
ti dir. Ho ra san, Af ga nis tan ve İran top rak la rı na ka dar ya yıl mış -
tır. Kı sa bir dö nem hü küm sür me si ne rağ men, ha ki mi ye ti bo -
yun ca As ya'da bü yük bir güç ol muş tur.

A S K E R  A T A T Ü R K

16



17

H A R U N  Y A H Y A  -  A D N A N  O K T A R

16 Türk devletinin bayrakları soldan sa a,
Hun Devleti, Göktürk Devleti, Karahanlılar, Altınordu Hanlı ı, Batı Hun
‹mparatorlu u, Avar Devleti, Gazneniler, Timurlar Devleti, Avrupa Hunları,
Hazar Devleti, Büyük Selçuklu ‹mparatorlu u, Babûr Devleti, Akhunlar,
Uygur Hakanlı ı, Hârizm ahlar, Osmanlı ‹mparatorlu u.



5. Gök türk Dev le ti:
Gök türk Dev le ti, Türk ta ri hin de Türk adı ile ku ru lan ilk

dev let tir. Dev le tin ku ru cu su ve ilk hü küm da rı olan Bu min Ka -
ğan, Or ta As ya'da ki bü tün Türk boy la rı nı ege men li ği al tın da
top la mıştır. Bu min Ka ğan ölün ce ye ri ne oğ lu Mu rat Ka ğan hü -
küm dar ol muştur. Bu dö nem de İpek Yo lu Türk le rin de ne ti mi ne
gir miş ve Türk ler Çin'e üs tün lük le ri ni ka bul et tir mişlerdir. 

6. Uy gur Ha kan lı ğı:
Bü yük Hun la rın to run la rı olan Uy gur lar, çok sa yı da dev let

kur muş lar dır. Uy gur Ha kan lı ğı bun lar dan bi ri si dir. 744-840 yıl -
la rı ara sın da hü küm sür müş tür. Se len ga, Or hun ve To la ır mak -
la rı hav za la rın dan Bay kal Gö lü 'nün gü ne yin de ki boz kır la ra ka -
dar uza nan ge niş sa ha da ya şa mış lar dır. 100 yı la ya kın bir sü re
için de, As ya kı ta sın da, böl ge sel güç ol muş lar dır.

7. Avar Dev le ti:
Ma ca ris tan'da bü yük bir dev let ku ran Avar lar, za man za -

man İs tan bul'u ku şat mışlardır. O dö nem de Av ru pa kı ta sın da
böl ge sel güç oluş turmuşlardır. İs tan bul'u ku şa tan ilk Türk bo yu
Avar lar ol muş tur.

8. Ha zar Dev le ti:
Kaf kas lar'da ku rul muş olan Ha zar lar, Ha zar De ni zi'ne de

adı nı ver miş tir. 7. yüz yıl dan iti ba ren iyi ce güç le nen ve bü tün
Do ğu Av ru pa'yı eli ne ge çi ren Ha zar lar, 3 yüz yıl hü küm sür -
müşler ve yı kı la na ka dar böl ge de çok bü yük bir güç oluştur-
muşlardır.

9. Ka ra han lı lar:
10. yüz yı lın or ta la rın da Or ta As ya'da ku ru lan ilk Müs lü -

man Türk dev le ti dir. Ay nı za man da ilk Müs lü man Türk dev le ti
ola rak böl ge sel ha ki mi yet kur du lar.

10. Gaz ne li ler:
Ka ra han lı lar la ay nı dö nem de ya şa mış lardır. İlk Müs lü man
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Türk dev let le rin den dir. Sı nır la rı Af ga nis tan ve Hin dis tan’ı içi ne

alır. Ka ra han lı lar ile bir lik te As ya kı ta sın da, böl ge sel bir güç ol -

muşlardır.

11. Bü yük Sel çuk lu İm pa ra tor lu ğu:

Ön As ya'da ku ru lan ilk ve en bü yük Müs lü man Türk dev -

let le rin den bi ri dir. 1040-1157 yıl la rı ara sın da hü küm sür müş tür.

Gü ney ba tı As ya'nın ta ma mı na ya kı n bir bölümüne ha kim olan

Bü yük Sel çuk lu Dev le ti, böl ge nin en bü yük gü cü ol muş tur.

12. Hâ rizm şah lar Dev le ti:

Bü yük Sel çuk lu Dev le ti ile ay nı dö nem de, 1097-1231 yıl la rı

ara sın da Aral Gö lü'nün gü ne yin de ya şa mış lar dır. Or ta As ya'da

böl ge sel ha kim güç ol muş lar dır.

13. Ti mur lar Dev le ti:

1370-1507 yıl la rı ara sın da, Ege kı yı la rın dan Or ta As ya'ya ve
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Cumhurba kanlı ı for-
su 16 yıldızdan olu ur
ve her bir yıldız anlı
Türk tarihinde kurul-

mu  olan devletleri
temsil eder. 



Hint Ok ya nu su 'na ka dar uza nan ge niş top rak lar üze rin de hü -

küm sür müş bü yük bir Türk dev le ti dir. Ha kim ol du ğu top rak -

lar dan en bü yük böl ge sel güç ol du ğu an la şı lır. 

14. Bâ bur Dev le ti:

1494-1858 yıl la rı ara sın da Hin dis tan'da hü küm sür müş tür.

Ha kim ol du ğu ta rih ler de, As ya'da bü yük bir güç oluş tur muş tur.

15. Al tı nor du Han lı ğı:

1227-1502 yıl la rı ara sın da, Ka ra de niz ile Ha zar De ni zi ara -

sın da ya şa mış bir Türk dev le ti dir. Yak la şık üç asır As ya'da ha -

kim güç ol muş tur. 
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16. Os man lı İm pa ra tor lu ğu:

1299'da Sö ğüt ci va rın da ku rul muş ve 1923 yı lı na ka dar de -

vam et miş ve üç kı ta da ha ki mi yet kur muş bir ci han dev le ti dir.

Top rak ba kı mın dan en ge niş sı nır la ra ulaş tı ğı dö nem de Ana do -

lu, Kaf kas ya, Kı rım, Gü ney Uk ray na, bu gün kü Ro man ya, Yu -

gos lav ya, Bul ga ris tan, Yu na nis tan, Ma ca ris tan, Su ri ye, Ür dün,

Lüb nan, İs ra il, Irak, Su udi Ara bis tan, Ye men, Mı sır, Tu nus, Lib -

ya ve Ce za yir'i yö net miş tir. 

(Türk dev let le ri ko nu sun da de tay lı bil gi için bkz. Ha run

Yah ya, Türk'ün Yük sek Se ci ye si, Kül tür Ya yın cı lık)
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Os man lı lar üç kı ta ya ha kim ol mu , en ge ni  sı nır la ra ula  mı  bir im pa ra -
tor luk kur mu  lar dı. Orduları ta rih te ki en bü yük galibiyet leri kazan mı  tı. 



i ta bın ilk bö lü mün de Türk Mil le ti'nin şan lı ta -
ri hi hak kın da kı sa bil gi ver dik ve Türk'ün as -
ker yö nü nün ne ka dar güç lü ol du ğu üze rin de
dur duk. Va ta nı na, öz gür lü ğü ne ve şe re fi ne
düş kün olan Türk Mil le ti'nin, mil li var lı ğı ve

ba ğım sız lı ğı uğ ru na gös te re me ye ce ği kud ret ve fe da kar lık yok -
tur. Kur tu luş Sa va şı Türk'ün bu üs tün se ci ye si nin tüm açık lı ğıy -
la or ta ya kon du ğu çok şe ref li bir mü ca de le ol muş tur. Ata türk de
dün ya nın en do na nım lı or du la rı na kar şı Mil li Mü ca de le 'yi baş -
la tır ken Türk Mil le ti'ne olan gü ve ni ni sık sık di le ge tir miş ve
Türk Ordu su nu en bü yük des tek çi si ola rak gör müş tür. Ata -
türk'ün bu ko nuy la il gi li ba zı söz le ri şu şe kil de dir: 

Or du, Türk Ordu su, iş te bü tün mil le tin göğ sü nü iti mat (gü ven),

gu rur duy gu la rıy la ka bar tan şan lı adı. Or du muz, Türk bir li ği -

nin, Türk kud ret ve ka bi li ye ti nin, Türk va tan se ver li ği nin çe lik -

leş miş bir ifa de si dir. Or du muz; Türk top rak la rı nın ve Tür ki ye

ide ali ni ta hak kuk et tir mek (ger çek leş tir mek) için sar fet mek te

ol du ğu muz sis tem li ça lış ma la rın ye ni len me si im kan sız te mi na -

tı dır.8
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Mil let, ke mal-i azim le iç ti mai ve fik rî te kâ mül le ça lı şır ken, onu

bun dan alı ko ya cak da hi lî ve ha ri cî ma ni ala rın kar şı sın da kuv vet -

li, kud ret li ve bü yük gö re vi ni müd rik kah ra man Or du mu zun ha -

zır bu lun du ğu nu dü şü ne rek müs te rih ola bi lir.9

Si zin gi bi ku man dan la rı, su bay la rı ve er le ri olan bir mil let için

yâd el le ri al tın da kö le ol mak müm kün de ğil dir.10

Va tan ev lat la rı nın va ta nın bö lün mez bü tün lü ğü için birara -

ya gel di ği, ma zi si şan lı, ge le ce ği par lak Türk Ordu su nu Ata türk

şu söz le riy le ta nım la mak ta dır:

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si'nin or du su, is ti la lar yap mak ve ya

sal ta nat lar kur mak için şu nun bu nun elin de ih ti ras ale ti ol mak tan

mü nez zeh tir (şu nun bu nun elin de tut ku ara cı ol ma ya cak ka dar

te miz dir). İn san ca ve müs ta kil (ba ğım sız) ya şa mak tan baş ka ga -

ye si (ama cı) ol ma yan mil le tin ay nı ide ale bağ lı ve yal nız onun

em ri ne ta bi (onun em rin de) ve sa dık öz ev lat la rın dan mü rek kep

(olu şan) muh te rem ve kuv vet li bir he yet tir (say gın ve güç lü bir

ku ru luş tur).11

Ata türk Türk Ordu su na her za man çok bü yük bir gü ven

duy muş, Kur tu luş Sa va şı'ndan bü yük bir za fer ile çı kı la ca ğı nı

her fır sat ta di le ge tir miş tir. Mus ta fa Ke mal Ata türk bir ko nuş -

ma sın da bu dü şün ce le ri ni şu şe kil de di le ge tir miş tir:

Ulu su mu zun ve onun yö ne ti mi ni üst len miş olan Bü yük Mil let

Mec li si'nin, bü yük sa va şım da ke sin lik le ba şa rı lı ola ca ğı na ina -

nı yo rum. Bu hu sus la rın sağ lan ma sı için et kin ne den ler ve araç lar

var dır. Bu ra da yal nız ca şu nu be lirt mek is te rim; bu et men ve ne -

den le rin ba şın da en et ki li si, Ordu muz dur. Or du muz, ya şam ve

onur sa va şın da, ulu sun ve ulu sun amaç la rı nın tek da ya na ğı dır.

Or du ken di si ne dü şen bu yü ce gö re vin de, hak kıy la ba şa rı lı ola -

bil me si için, ge re ken ni te li ğin bi rin cisi, de mir gi bi gü ven lik tir.

Or du da gü ven li ğin tek olu şum ara cı ay dın, kah ra man, öz ve ri li

su bay lar dır. Bu gün Or du mu zun su bay la rı, say dı ğım ni te lik le re
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ta ma men sa hip tir. Fa kat bu na bir şey ek le mek ge re kir ki, bu

için de bu lun du ğu muz ola ğa nüs tü du rum lar ve ko şul la rın coş -

ku la rıy la, is tek le riy le ye ti şe cek olan genç su bay la rı mız, bi ze,

ge le cek için da ha güç lü umut lar ve re cek ler dir.12

Ata türk'ün bü yük bir gü ven ve say gı duy du ğu, mil li ege -
men li ği tek amaç edin miş Türk Ordu su, ka nı nın son dam la sı na
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Kanı nın son dam la -
sı na ka dar va tan
top rak la rı nı sa vun -
mak tan çe kin me yen
kah ra man as ker le re
sa hip olan Türk Or-
du su, tüm dün ya
ulus larına ör nek ol -
mu  tur.



ka dar va tan top rak la rı uğ run da mü ca de le et me az mi gös ter miş -

tir. Gü ve ne ve öv gü ye la yık olan kah ra man Türk Ordu su, bü yük

bir za fer le düş man dan arın dı rıp, kan la rıy la su la dı ğı Türk top ra -

ğı nı yü ce Türk Mil le ti'ne ar ma ğan et miş tir. Baş ko mu tan Ata türk

kah ra man Türk Ordu su nun bü yük za fe ri ni şu söz le riy le Türk

hal kı na müj de le miş tir:

Bü yük Türk Mil le ti, Or du la rı mı zın ka bi li yet ve kud re ti, düş -

man la rı mı za deh şet, dost la rı mı za gü ven ve re cek bir mü kem -

mel li yet tey di. Mil let or du la rı on  dört gün için de bü yük bir düş -

man or du su nu yok et ti. Dört yüz ki lo met re ara lık sız bir ta kip

yap tı. Ana do lu'da ki iş gal edil miş bü tün top rak la rı mı zı ge ri al dı.13

Türk Ordu su nun, düş man sün gü sü ne gö zü nü kırp ma dan,

va tan uğ ru na gö ğüs ge re rek kah ra man ca sa vaş ma sın dan duy -

du ğu bü yük gu ru ru ise Ata türk şöy le ifa de et miş tir:

Ta rih te, bü tün bir va ta nı, çok üs tün düş man kuv vet le ri kar şı sın -

da son top rak par ça sı na ka dar ka rış ka rış kah ra man ca ve na mus -

ka ra ne mü da faa et miş ve yi ne var lı ğı nı ko ru ya bil miş or du lar gö -

rül müş tür. Türk Ordu su, o cev her de böy le bir or du dur. Ye ter ki,

ona ku man da eden ler, ku man da ede bil mek ev sa fı na ha iz bu lun -

sun.14

Kah ra man Türk Ordu la rı nın ka zan dık la rı bü yük za fer ler den,

şah sı ma düş müş olan va zi fe le ri ya pa bil miş sem çok bah ti ya rım.

Yal nız bu nok ta da bir ger çe ği açık la mak için söy le me li yim ki: Be -

nim or du la rı mı ve sevk ve tev cih et ti ğim (gön der di ğim ve yö nel -

ti ğim) he def ler, esa sen or du la rı mın her eri nin, bü tün su bay la rı nın

ve ku man dan la rı nın gö rüş le ri nin, vic dan la rı nın, azim le ri nin,

mef ku re le ri nin (ül kü le ri nin) yö nel miş ol du ğu he def ler idi.15

Baş ko mu tan lı ğı nı yap tı ğı Kur tu luş Sa va şı za fe ri nin tek sa -

hi bi ola rak Türk Ordu su nu gös te ren Ata türk, Türk erin den duy -

du ğu mem nu ni yet ve gü ve ni şu söz le riy le di le ge tir miş tir:
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Türk ne fe ri kaç maz, kaç mak ne dir bil mez.16

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

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

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

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

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

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

zan dı ran bu yük sek ruh tur.17

Ata türk, Türk as ke ri nin, va tan sev gi si ni ve ima nı nı an la ta -

rak, eş siz özel lik le rin ta ri fi ni bu söz le rin de yap mış tır. Türk as -

ker le ri nin bir lik olup oluş tur du ğu üs tün gü cü ise şöy le ta rif et -

miş tir:

Be nim için Ordu mu zun kıy me ti ni ifa de de öl çü şu dur: Türk Ordu -

su nun bir kı ta sı mu adi li ni be he ma hal mağ lup eder. İki mis li ni

dur du rur ve tes pit eder (ve ye ri ne çi vi ler).18

Va ta nın her ye rin de des tan lar ya zan, şa nı nı tüm ulus la ra

du yu ran bü yük Türk Ordu su na Ata türk şu söz ler le hi tap et miş -

tir.

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

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

ma ya sı sen de dir. Her za fe rin en bü yük pa yı se nin dir. Ka na atin le,

ima nın la, ita atin le hiç bir kor ku nun yıl dır ma dı ğı de mir gi bi te -

miz kal bin le düş ma nı so nun da alt eden bü yük gay re tin için gö -

nül bor cu mu ve te şek kü rü mü söy le me yi ken di me aziz bir borç bi -

li rim.19

Ata türk her za fe rin al tın da ki im za nın Türk Mil le ti 'ne ve

Türk Ordu su na ait ol du ğu nu çok iyi bi li yor ve her ko nuş ma sın -

da bu nu mut la ka vur gu lu yor du. 1925 yı lın da ki bir ko nuş ma sı

onun üs tün ki şi li ği nin, te va zu su nun ve Türk Mil le ti'ne olan güç -

lü sev gi si nin de bir ifa de si ni te li ğin de dir:
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Mustafa Kemal Arıburnu'nda...



Bu de fa Bü yük Mil let Mec li si'nin, hak kım da ye ni bir rüt be ve ün -

va nıy la te cel li eden il ti fat ve te vec cü hü doğ ru dan doğ ru ya si ze

râ ci dir. Mil le tin ver di ği bu rüt be ile yük se len or du, en ulu bir ga -

zâ ile müm taz olan ye ni bir or du dur. Si zin kah ra man lı ğı nız la, si -

zin gös ter di ği niz ni ha yet siz fe da kâr lık pa ha sı na ka za nı lan bü yük

mu vaf fa ki ye tin mil let ta ra fın dan tak di ri ne de lâ let eden bu rüt be

ve ün va nı, an cak iza fe ede rek bü yük as ker lik ha ya tı mın en bü yük

if ti har ser ma ye si ola rak ta şı ya ca ğım. Ce na b-ı Hak, gi riş ti ği miz

kur tu luş mü ca de le sin de şe ref li si lah ar ka daş la rı ma ken di le ri ni

tem yiz eden asa le tin, ci van mert li ğin, kah ra man lı ğın hak kı olan

ka ti kur tu lu şu na sip et sin.20

Ata türk'ün, mem le ke tin bü yük bir sı kın tı için de ol du ğu dö -
nem de bi le bü yük bir za fer ka za nan Türk Ordu sun dan, Türk
Mil le ti adı na bir de bek len ti si var dır. Bu bek len ti, zor za man lar -
da gös te ri len ça ba nın Cum hu ri yetin ha kim ol du ğu dö nem de de
sür dü rül me si dir. Ata türk, ile ri gö rüş lü bir li der ola rak, ge le ce ği
dü şü ne rek, Türk Ha va Kuv vet le ri ve Do nan ma sı ile il gi li şu gö -
rüş le ri ni di le ge tir miş tir:

Pi lot lar, şu nu unut ma yı nız ki, ya rı nın en bü yük teh li ke le ri se ma -

lar dan ge le cek tir. Bu se bep le siz ler ani ge le bi le cek teh li ke le re kar -

şı koy mak için da ima ha zır bu lun ma ya ve o şe kil de ye tiş me ye

gay ret ede cek si niz.21

Hu dut la rı nın mü him ve bü yük ak sa mı de niz olan Türk Dev le -

ti'nin do nan ma sı nın da mü him ve bü yük ol ma sı ge re kir. O za man

Tür ki ye Cum hu ri ye ti da ha müs te rih ve emin ola cak tır.22

Va ta nın bö lün mez bü tün lü ğü nün ko run ma sı na, hal kın her
tür lü kar ga şa ve anar şi den uzak, re fah için de ya şa ma sı na yö ne -
lik gös te ri le cek bu ça ba yı, Ata türk, Cum hu ri yetin 15. yıl dö nü -
mü ne de niy le yap tı ğı ko nuş ma sı ra sın da şöy le ifa de et mek te dir: 

Za fer le ri ve ma zi si in san lık ta ri hi ile baş la yan, her za man za fer -

le be ra ber me de ni yet nur la rı nı ta şı yan kah ra man Türk Ordu su!
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Mem le ke ti, en buh ran lı ve müş kül an lar da zu lüm den, fe la ket

ve mu si bet ler den ve düş man çiz me le rin den na sıl ko ru muş ve

kur tar mış san, Cum hu ri yetin bu gün kü ve rim li dev rin de de as -

ker lik tek ni ği nin bü tün çağ daş si lah ve araç la rıy la do nan mış

ola rak gö re vi ni ay nı ba şa rı lı lık la ya pa ca ğı na hiç kuş kum yok -

tur.23

Bu gün, Cum hu ri ye tin on  be şin ci yı lı nı mü te ma di yen ar tan bü yük

bir re fah ve kud ret için de id rak eden bü yük Türk Mil le ti 'nin hu -

zu run da kah ra man or du, sa na kal bi şük ran la rı mı be yan ve ifa de

eder ken bü yük ulu su mu zun if ti har his le ri ne de ter cü man olu yo -

rum.

Türk va ta nı nın ve Türk ca mi ası nın şan ve şe re fi ni, da hi li ve ha -

ri ci her tür lü teh li ke le re kar şı ko ru mak tan iba ret olan va zi fe ni

her an ifa ya ha zır ve ama de ol du ğu na be nim ve bü yük ulu su -

mu zun tam inanç ve iti ma dı mız var dır. Bü yük ulu su mu zun or -

du ya bah şet ti ği en son sis tem fab ri ka lar ve si lah lar ile bir kat da -
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Tahsin Bey'in müttefiklerin Çanakkale Bo azı'na denizden
saldırısını anlatan ya lıboya tablosu.
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ha kuv vet le ne rek bü yük bir fe ra ga ti nefs ve is tih ka ri ha yat ile her

tür lü va zi fe yi ifa ya mu hay ya ol du ğu na emi nim. Bu ka na at  ile Ka -

ra, De niz ve Ha va Or du la rı mı zın kah ra man ve tec rü be li ko mu -

tan la rı ile su bay ve era ti ni se lam lar ve tak dir le ri mi bü tün ulus

mu va ce he sin de be yan ede rim.24

Hiç şüp he siz şan lı Ordu muz, Atamızın bu is te ği ni, hal kı na

ver di ği gü ven ve gu rur la ye ri ne ge ti re rek, dün ya da Türk Si lah lı

Kuv vet le ri ola rak şan lı ta ri hiy le ye ri ni al mak ta dır. Bü yük bir gö -

rev aş kıy la bu ema ne ti alan Türk Si lah lı Kuv vet le ri, Ata türk'ün

çiz di ği yol da emin adım lar la ta viz ver me den şe ref le yü rü mek te,

Türk Mil le ti 'nin be ka sı na ve ba ğım sız lı ğı na kar şı ge li şen, giz li ve

açık her tür lü teh dit le mü ca de le et mek te dir. 

Ata türk 'ün Şan l ı  Türk Or du su

Hak kın da ki   Di ğer Söz le ri

◆ Or du, Türk Ordu su. İş te bü tün mil le tin göğ sü nü iti mat,

gu rur duy gu la rıy la ka bar tan şan lı ad.25 (1937)

◆ Bü yük mil li di sip lin oku lu olan or du nun; eko no mik, kül -

tü rel, sos yal sa vaş la rı mız da bi ze ay nı za man da en lü zum lu ele -
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man la rı da ye tiş ti ren bü yük bir okul ha li ne ge ti ril me si ne, ay rı ca

iti na ve him met edi le ce ği ne şüp hem yok tur.26 (1937)

◆ Hiç bir mil let ve mem le ke te kar şı te ca vüz fik ri bes le me -

yiz. Fa kat var lı ğı mı zı ve is tik lâ li mi zi ko ru mak için, em ni yet için -

de ça lı şa rak mü ref feh ve me sut ol ma sı nı te min için her va kit

mem le ket ve mil le ti mi zi mü da fa aya gü cü ye ten bir or du ya sa -

hip ol mak da eme li mi z dir.27 (10 Ara lık 1922)

◆ En yük sek as ker lik bu dur: Muh te lif ih ti mal le ri çok iyi he -

sap et me li, en iyi gö rü ne ni cü ret ve ka ti yet le tat bik et me li dir.28

(1924)

◆ Dış si ya se ti miz de; ül ke nin do ku nul maz lı ğı nı, gü ven li ği -

ni, yurt taş la rın hak la rı nı her han gi bir sal dı rı ya kar şı biz zat sa vu -

na bil mek kud re ti de özel lik le gö z ö nün de tut tu ğu muz nok ta -

dır.29

◆ Türk Ordu su nun bir par ça sı eş de ğe ri ni ke sin lik le ye ner.

İki ka tı nı dur du rur ve kı pır da ya maz ha le ge ti rir. Şim di lik bun -

dan faz la sı nı is te mi yo rum. Çün kü faz la sı nı ulu su mu zun ya ra -

dı lış tan sa hip ol du ğu cen ga ver lik za ten sağ la mak ta dır. An cak,

bu de ğe ri ne ya pıp ya pıp ko ru ma mız ge re kir. Bu nu tüm ar ka -

daş la rım dan özel lik le is ti yo rum. Bu de ğer sak lı kal dık ça ör gü tü -

mü zün, ta lim ve ter bi ye mi zi, yö ne tim ve gü dü mü mü zü bu he -

def ve amaç yö nün de yü rüt tük çe Tür ki ye her tür lü sal dı rı dan

uzak ka la cak tır, bun dan kim se nin kuş ku su ola maz... Tür ki ye

Cum hu ri ye ti sa de ce iki şe ye gü ve nir. Bi ri ulu sun ka ra rı, öbü -

rü de en acı lı ve zor ko şul lar da dün ya nın öv gü sü nü hak lı ola -

rak ka za nan Ordu mu zun kah ra man lı ğı dır. Bu iki şe ye gü ve -

nir... Ar ka daş lar, ko mu ta mız da ki or du lar kah ra man lı ğı na ger -

çek ten gü ve ni lir or du lar dır. Bu or du lar ta rih te ben ze ri gö rül -

me miş kah ra man lık lar, öz ve ri ler gös ter miş tir. Şan lı za fer ler

ka zan mış lar dır. Ulu sun ve ül ke nin min net ve şük ran la rı nı

hak et miş ler dir...
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◆ Ar ka daş, Tür ki ye en za yıf ol du ğu sa nı lan bir za man da en

güç lü ol du ğu nu ka nıt la mış tır. Bu, or du su sa ye sin de ol muş tur.

Or du muz va tan için za fer ka zan mış tır. Bu olay Tür ki ye'nin ola -

ğa nüs tü can lı lı ğı na, kut sal ka rar lı lı ğı na ve ölüm süz var lı ğı na en

açık se çik bir ka nıt tır.30

◆ Bir or du nun de ğe ri, su bay ve ko mu ta he ye ti nin de ğe riy -

le öl çü lür.31

◆ Ko mu tan, ya ra tı cı gü cü olan kim se de mek tir.32

◆ Or du muz ba ba la rı na ve so yu na la yık ev lat lar dan oluş tu -

ğu nu gös ter miş tir.33

◆ Türk Ordu la rı, ta rih te ben ze ri gö rül me miş kah ra man lık -

lar, fe da kar lık lar gös ter miş tir.34

◆ ... Ulu su yön len di ren ve yö ne ten le rin da ya na ğı or du ol -

muş tur. Öbür ulus lar da or du ile ulus da ima bir bi riy le kar şı kar -

şı ya dır. Oy sa biz de ta ma miy le ter si ne dir. Bun dan son ra ki yük -

sel me ve iler le me de si zin bi linç li gü cü nüz le ola cak tır...35

◆ Bü yük Türk Ordu su! Dün ya nın hiç bir or du sun da yü re ği

se nin kin den da ha te miz ve da ha sağ lam bir as ke re rast ge lin me -

miş tir.36

◆ Ar ka daş lar, or du dan söz eder ken bu ulu sun ger çek sa hi -

bi olan Türk Ulu su 'nun ay dın ev lat la rın dan söz edi yo rum. Bu

ev lat la rı mız ara sın da ya rı nın kah ra man la rı nı ye tiş ti ren eğit men -

le ri miz de var dır. Ge rek ti ğin de he men giy si le ri ni de ğiş ti re rek

ge re ken yer de ba şı nı ve ren ve or du ile bir lik te yü rü yen öğ ret -

men ar ka daş la rı mız da var dır. Ben bü yük Ordu mu zun su bay -

la rın dan ve on lar la bir lik te Tür k'ün ay dın ev lat la rın dan söz

et ti ğim de, on lar la bir lik te olan, fik riy le, vic da nıy la ve bi lim

an la yı şıy la ulu sal kah ra man lı ğa ka tıl ma ya ha zır Türk genç le -

rin den söz et miş olu yo rum...37

35

H A R U N  Y A H Y A  -  A D N A N  O K T A R



◆ Türk Ulu su
or du su nu çok se -
ver, onu ken di ül -

kü sü nün bek çi si sa -
yar.38

◆ He ye ti iç ti ma -
iye mi zi, he de fi ha ki ka te,

he de fi sa ade te ulaş tır -
mak için iki or du ya ih ti -

yaç var dır. Bi ri va ta nın
ha ya tı nı kur ta ran as ker or -

du su, di ğe ri mil le tin is tik ba -
li ni yo ğu ran ir fan or du su:
Bu iki or du nun her iki si de

kıy met li dir, ali dir, fe yiz li dir,
muh te rem dir, fa kat bu iki or -
du dan han gi si da ha kıy met li -
dir, han gi si yek di ğe ri ne mü -
rec cah tır. Şüp he siz böy le bir
ter cih ya pıl maz, bu iki or du -
nun iki si de ha ya ti dir.39

(24.03.1923)
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◆ Türk ne fe ri kaç maz, kaç mak ne dir bil -
mez. Eğer Türk ne fe ri nin kaç tı ğı nı gör -

müş se niz, der hal ka bul et me li dir ki,
onun ba şın da bu lu nan en bü yük ku -

man dan kaç mış tır.40

◆ ... Or du mu zun hiç bir eri
müs tes na ol mak sı zın tü mü nün iz -
le di ği miz kut sal da va yı bi linç li ola -
rak al gı la dı ğı na ina na bi lir si niz. Or -
du la rı mız Tür ki ye'nin düş man la rı -

nı an la mış tır, dost la rı nı da an la mış -
tır. Ne için sa vaş tı ğı nı bi li yor ve han -

gi so nu ca ula şın ca ya ka dar sa vaş ma sı
ge rek ti ği ni de sü ku net için de, vic da nın -

da du ya rak bi li yor... Kur ma yı ba şar dı ğı mız
or du lar ger çi Vi ya na sur la rı na da ya nan es ki Os -

man lı or du la rın dan bi ri de ğil dir. An cak sa hip ol du ğu yü ce ve
in san cıl ül kü ba kı mın dan on lar dan da ha yu ka rı dü zey de er -
dem li lik te ve de ğer de bir çe lik par ça sı dır. Tür ki ye Bü yük Mil let
Mec li si Hü kü me ti' nin Ordusu is ti la lar yap mak ya da sal ta nat lar
yık mak ya da kur mak için şu nun bu nun buy ru ğun da hırs ara cı
ol mak tan uzak tır. İn san ca ve ba ğım sız ya şa mak tan baş ka bir
ama cı ol ma yan ulu sun ay nı ül küy le duy gu lu ve yal nız onun
buy ru ğu na bağ lı öz ev lat la rın dan olu şan say gın ve güç lü bir
top lu luk tur... Ya kın dan te mas ve in ce le me le ri me da ya na rak
inanç la arz ede bi li rim ki, Or du la rı mı zın gü cü ve iç du ru mu ve
çok yük sek olan ah lak ve ma ne vi ya tı Yü ce Mec li si ni zin her
tür lü so ru nu sü kun için de göz den ge çi re rek ulu sun ger çek
amaç la rı na ve ger çek çı kar la rı na uy gun bi çim de so nuç lan dır -
ma sı nın so rum lu lu ğ unu üst len me si ne ye ter li dir.41
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Ülkemizin Varlığının En Büyük 

Teminatı :Türk Ordusu

Bü yük Ön der Ata türk’ün, "Or du muz; Türk top rak la rı nın

ve Tür ki ye ide ali ni ta hak kuk et tir mek için sar fet mek te ol du -

ğu muz sis tem li ça lış ma la rın ye nil me si im kan sız te mi na tı dır"

ifa de siy le de dik kat çek ti ği gi bi, Or du muz var lı ğı mı zın en

önem li gü ven ce si dir. Şan lı Or du muz, mil li var lı ğı mı zı ko ru mak

için yüz bin ler ce şe hit ver miş, ta ri hi şan lı za fer ler le do lu bir or -

du nun mi ras çı sı dır. Ve bu mu kad des or du, Türk Mil le ti'nin sa -

hip ol du ğu üs tün se ci ye yi bü yük bir gu rur ve li ya kat la en gü zel

şe kil de üze rin de ta şı mak ta dır.  
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Şe ref li Or du muz yük sek ka rak te ri ni ta ri hin her dö ne min de

tüm dün ya ya is pat la mış tır. Or du muz bu gü ne ka dar, hiç bir kar -

şı lık bek le mek si zin mem le ke ti mi zin ve mil le ti mi zin hay rı nı, gü -

ven li ği ni ve bü tün lü ğü nü gö zet miş; tüm ku rum la rıy la Cum hu -

ri ye ti mi zin sa vu nu cu su ol muş tur. 

Türk Or du su, ül ke miz üze rin de sin si emel ler bes le yen ül -

ke le rin ve ör güt le rin  fa ali yet le ri ni hep bo şa çı kar mış tır. Bu gün

de yük sek ka rak te ri ve üs tün se ci ye si ile tüm düş man la rı üze rin -

de çok bü yük bir cay dı rı cı lık oluş tur mak ta dır. Or du muz, top -

rak la rı mı zı iş gal ci le rin elin den kah ra man ca kur tar mış, düş man

ne ka dar güç lü olur sa ol sun hiç bir za man Türk Or du su nu ge çe -

me miş tir. Bal kan Sa vaş la rı'nda, I. Dün ya Sa va şı'nda, Ça nak ka -

le'de, Sü veyş'te, Kaf kas ya'da dün ya nın en güç lü or du la rıy la mü -

ca de le et miş tir. Kur tu luş Sa va şı ise dün ya mil let le ri ne Türk'ün

gü cü nü ve az mi ni gös ter miş tir. Or du muz Ana do lu'yu iş gal

eden Yu nan or du suy la sa vaş mış, Av ru pa'nın ya yıl ma cı güç le ri -

ni fren le miş ve va tan top rak la rı mı zı tek bir düş man bı rak ma ma -

ca sı na sa vun muş tur. Şan lı Or du mu zun cay dı rı cı lı ğı, Tür ki ye

Cum hu ri ye ti’ni 2. Dün ya Sa va şı'ndan ko ru muş, tüm Av ru pa'yı

iş gal eden fa şist li der Hit ler'i ül ke miz den uzak tut muş tur.

1980'le rin ba şın dan bu ya na, Or du muz ül ke mi zin bü tün lü ğü ne

kas te den te rö re kar şı en zor ve çe tin mü ca de le le ri ver miş ve bu

mü ca de le den de ba şa rıy la çık mış tır. Bu gün te rör ör gü tü nün bir

çö zül me ve da ğıl ma sü re ci ya şa ma sı nın en bü yük ne de ni, Or du -

mu zun ve kah ra man as ker le ri mi zin yak la şık 15 yıl dır azim le

sür dür dük le ri mü ca de le dir. 

Türk Or du su kah ra man dır, va tan se ver dir ve as ke ri de ha -

sıy la tüm dün ya nın hay ran lı ğı nı ve say gı sı nı ka zan mış tır. Bu

ise, kuş ku suz va ta nı nı ve dev le ti ni se ven her Türk'ün göğ sü nü

ka bart mak ta dır. Mil le ti mi zin Or du mu za olan inan cı ve gü ve ni

tam dır. 
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Ata türk 'ün Ça nak ka le 'de 

Gös ter di ği  Üs tün Ba şa rı
15 Şu bat 1915, Ça nak ka le sa vaş la rı nın baş lan gı cı dır. Mus -

ta fa Ke mal ilk gün den be ri elin de ki kuv vet ler ile sa va şın ba şın -

da ve için de dir. Var güç le riy le Ça nak ka le Bo ğa zı' na sal dı ran

düş man kuv vet le ri 18 Mart 1915'de de niz de ki sa vaş ta ye ni lir.

Fa kat, İs tan bul'a ulaş mak is te yen İti laf Dev let le ri bu kez de ka -

ra dan şans la rı nı de ne me ye kal kar lar. 

Bu ara da 25 Ni san 1915 sa ba hı il ginç bir olay olur. Os man -

lı Hü kü me ti ve Ge nel kur ma yı Ge li bo lu ve Ege De ni zi ta ra fın -

dan ge le cek bir ka ra sa va şı nı dü şün me mek te dir. Bu ko nu da ha -

zır lık lı da de ğil dir. An cak Mus ta fa Ke mal, düş ma nın, ölü bir ko -

nu mu olan Arı bur nu'ndan çı kart ma ya pa ca ğı nı an la dı ğı için,

em ri al tın da ki 57. Ala yı Ko ca çi men mev ki ne ge ti rir. Mus ta fa

Ke mal Conk ba yı rı'na var dı ğı sı ra da 9. Tü me ne bağ lı 27. Ala yın

as ker le ri nin Conk ba yı rı'na doğ ru kaç tık la rı nı gö re rek ön le ri ni

ke ser ve so rar: 

- Ne re ye gi di yor su nuz? 

- Düş man gel di. 
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- Ne re de?

Ka çan as ker ler 261 Ra kım lı te pe yi işa ret eder ler. Ger çek ten

de, düş man önün de hiç bir en gel ol ma yan te pe ye doğ ru yak laş -

mak ta dır. Mus ta fa Ke mal'in ya nın da ise bir, iki su bay ve ka çan

er ler den baş ka kim se yok tur. Ken di ala yı ha la Ko ca çi men'de dir.

He men ku man da yı ele ala rak emir ve rir: 

- Düş man dan ka çıl maz. 

- Cep ha ne miz yok. 

- Cep ha ne niz den da ha güç lü sün gü nüz var. 

- Sün gü tak, hü cum!

He men ar ka sın dan "Al lah Al lah" ses le ri bü tün ova ya ya yı -
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lır. Kah ra man Türk as ke ri şim di sün gü süy le, bo ğaz bo ğa za

çar pış mak ta dır. Bu mü ca de le ne ti ce sin de bi raz za man ka za -

nıl mış ve 57. Alay sa vaş ala nı na ye tiş mi şir ve Mus ta fa Ke -

mal'in em riy le tek rar hü cu ma ge çmiştir. Bu sa va şı Türk Ordu -

su ka zan mıştır. An cak 57. Alay tü müy le şe hit düş müştür. 1

Ha zi ran 1915'de Mus ta fa Ke mal Al bay lı ğa yük selmiştir. 

Bu ye nil gi ye rağ men İti laf Dev let le ri 6-7 Ağus tos ge ce si

Ana far ta lar'a as ker çı kar mış ve şid det li çar pış ma lar baş la -

mıştır. Bu sı ra da ku ru lan Ana far ta lar Grup Ko mu tan lı ğı nı

üst le nen Mus ta fa Ke mal 10 Ağus tos'ta ki çar pış ma lar da düş -

ma na bü yük ka yıp lar ver miş, düş ma nın Conk ba yı rı'na yer -

leş me si ni en gel le miştir.42

Bu sa vaş lar için, İn gi liz Kuv vet le ri Ku man da nı Ha mil -

ton, yaz dı ğı Ge li bo lu Sa vaş la rı ad lı ki ta bın da şöy le der: 

Türk ler bir bi ri ar dın ca "Al lah, Al lah" hay kı rış la rıy la ha ki ka -

ten pek yi ğit çe sa vaş tı lar. Bu sa va şı ya zı ile an lat mak müm -

kün de ğil dir.43

İn gi liz ler, bü tün çır pın ma la rı na rağ men, kah ra man Meh -

met çi ğin sa vun ma hat la rı nı aşıp, Ça nak ka le Bo ğa zı 'nı ge çe -

mez ler ve 20 Ara lık 1915 gü nü Ça nak ka le'den çe kil me ye baş -

lar lar. 

Bu sa vaş ta Mus ta fa Ke mal'in oy na dı ğı rol ise, İn gi liz ya -

zar Alan Mo ore he ad'in Ge li bo lu ad lı ki ta bın da şöy le an la tı lır: 

O genç ve da hi Türk şe fi nin, o es na da ora da ol ma sı müt te fik -

ler ba kı mın dan en acı dar be ler den bi ri dir.44
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mal, Albay Fahrettin, Yüzba ı ‹zzettin, Yarbay Nazmi, Yarbay Rü tü
ve Albay Kemal.
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İn gil  te re Kra l ı  5.  Ed ward: 

"Mus ta fa Ke mal Bir Mil yon

As ke re Be del dir."
"Yıl 1936, İn gil te re Kra lı VI II. Ed ward, Ata türk'ü zi ya re te

ge lir. 4 Ey lül 1936 gü nü Ata türk mi sa fi ri nin şe re fi ne bir ye mek
ve rir. Dol ma bah çe Sa ra yı' nın sa lo nun da ye nen ye mek sı ra sın da
İn gil te re Kra lı, Ata türk'e so rar:    

-Tür ki ye bir sa vaş anın da ne ka dar as ker çı ka ra bi lir Ek se -
lans? 

Mus ta fa Ke mal'in ce va bı şu dur: 
-Bu düş ma na ve sa va şa gö re de ği şir. İca bın da ka dın lı er -

kek li bü tün Türkler as ker dir. Fa kat ta lim gör müş bir mil yon... 
Kral bi raz dü şün dü:    
-De mek bir sa vaş çık tı ğın da der hal iki mil yon luk bir kuv -

ve te sa hip tir ler. 
Ata türk dü zel tir. 
-Ha yır ... Umu mi yet le ye tiş miş as ker, nü fu sun yüz de ye di-

se ki zi he sap la nır. 
Kral hay ran lık la Mus ta fa Ke mal'e ba kar, gü lüm se ye rek ba -

şı nı sal lar. 
-Ben doğ ru he sap yap tım, Ek se lans. Bir mil yon or du nuz,

BİR MİL YON DA ŞAH SEN SİZ... Top la mı be nim de di ğim dir."45

Sa kar ya Mey dan Mu ha re be s i
5 Ağus tos 1921 gü nü Baş ku man dan lık gö re vi ni üst le nen

Mus ta fa Ke mal, 15 Ağus tos 1921'de Fev zi (Çak mak) Pa şa ile bir -

lik te Po lat lı'da Baş ku man dan lık ka rar ga hı na git ti. 23 Ağus tos

1921 gü nü, Yu nan or du su tek rar tüm cep he ler de sal dı rı ya geç ti.

Sa kar ya Mey dan Sa va şı, ge ce li gün düz lü tam 22 gün sür dü.
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Mus ta fa Ke mal Pa şa em rin de ki kah ra man Meh met çik ta ri hin al -
tın say fa la rı ara sı na ye ni bir des tan ek le di. Des tan Mus ta fa Ke -
mal'in şu söz le ri ile baş lı yor du: 

Sa vun ma hat tı yok tur, sa vun ma sat hı var dır. O sa tıh bü tün va -

tan dır. Va ta nın her ka rış top ra ğı va tan da şın ka nıy la ıs lan ma -

dık ça terk olu na maz.

26 Ağus tos 1921: Des ta nın son say fa sı da 1922'de Dum lu pı -
nar Mey dan Mu ha re be si'nin ka za nıl ma sın dan son ra 1 Ey lül
1922'de ge ne Baş ku man da n'ın şu söz le riy le ka pa nı yor du: 

Or du lar ilk he de fi niz Ak de niz'dir. İle ri!
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Sa kar ya Mey dan Mu ha re be si'nin ne ti ce si ni, 12 Ey lül 1921

gü nü nün ka ra ran fec rin de, Ge nel kur may Baş ka nı Fev zi (Çak -

mak) Pa şa, Ba si ret te pe'den An ka ra'ya şu telgrafla bil di ri yor du:

"-Ana do lu'nun Yu nan or du su için me zar ola ca ğı hak kın da ki

ka na ati mi zin ger çek leş mek te ol du ğu nu arz ede rim."46

Sa kar ya Za fe ri'n den son ra Ata türk Türk Ordu su na şu şe kil -

de ses len miş tir:

Ar ka daş lar, mil le ti mi zi ya ban cı la rın el le rin de kö le ol muş gör me -

mek için gi riş ti ği miz bu mu ha re be de Sa kar ya Za fe ri gi bi adı da -

ima anı la cak ye ni ve bü yük bir za fer ka zan dı nız. Be nim gi bi

öm rü nü se ne ler den be ri saf la rı nız ya nın da ge çir miş olan bir si lah

ar ka da şı nız; ezil miş, kah re dil miş düş ma nın çe ki li şin den son ra

hak kı nız da duy du ğu muz tak dir ve hay re ti, min net ve şük ra nı or -

du nun her fer di ve mem le ke tin her ta ra fın da du yu la cak ka dar

yük sek ses le söy le me ye lü zum gör düm.

Sa kar ya bo yun da biz bü tün mem le ket, bü tün var lı ğı mız ve is tik -

lâ li miz pa ha sı na de ne cek ka dar ehem mi yet li bü yük bir mu ha re -

be ye gi riş tik. 21 gün, 21 ge ce bir mil le tin is ti lâ ve yağ ma fik ri bir -

bi riy le bo ğuş tu.

Maz lum mil le ti mi zi ta ri hin en teh li ke li bir za ma nın da ye ni den ışı -

ğa ve ne ca ta ka vuş tu ran bu mu ha re be de si zin baş ku man da nı nız

ol mak tan do la yı bir in san kal bi için mu kad der ola bi le cek en de rin

sa adet ve if ti ha rı duy dum. Dün ya nın hiç bir ta ra fın da ve or du sun -

da yü re ği se nin kin den da ha te miz ve da ha sağ lam bir as ke re ras -

ge lin me miş tir. Her za fe rin ma ya sı sen de dir. Her za fe rin en bü yük

pa yı se nin dir. Ha ya tın la, ima nın la, ita atin le, hiç bir kor ku nun yıl -

dır ma dı ğı de mir gi bi pâk kal bin le düş ma nı ni ha yet alt eden bü -

yük gay re tin için min net ve şük ra nı mı söy le me yi nef si me en aziz

bir borç bi li rim.47

Sa kar ya Mey dan Mu ha re be si'n den son ra 19 Ey lül 1921 ta ri -

hin de TBMM ta ra fın dan Mus ta fa Ke mal Pa şa'ya Ga zi ün va nı ve
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Ma re şal rüt be si ve ril di. Mus ta fa Ke mal'in ken di si ne "Ga zi"lik

ün va nı ve "Ma re şal"lik rüt be si ve ril me si do la yı sıy la ay nı gün

TBMM'de yap tı ğı ko nuş ma ne den li te va zu sa hi bi ol du ğu nun

çok gü zel bir ör ne ği dir:

... Ka za nı lan bu ba şa rı, yük sek he ye ti ni zin ira de siy le kuv vet

bu lan Ordu mu zun ira de si sa ye sin de, düş man or du su nun ira de -

si nin kı rıl ma sı su re tiy le be lir til miş tir. Bu se bep le ödül len di ri -

şi ni zin ger çek mu ha ta bı yi ne or du dur.48

Dum lu pı  nar,  Türk Mil le t i 'n in Ta ri hin de 

Bir Dö nüm Nok ta s ı  dır
26 Ağus tos 1922 sa ba hı sa at 04.30: 

Top çu la rı mı zın ku lak la rı çın la tan atış la rı ile bü yük ta ar ruz

baş la dı. 

26 Ağus tos sa ba hı baş la yan sal dı rı, 29 Ağus tos gü nü ne ka -

dar çok kan lı geç ti. Ni ha yet Yu nan or du su ay nı gün kaç ma ya

baş la dı. Ama Dum lu pı nar'da kıs tı rıl dı. 

30 Ağus tos 1922 ak şa mı Yu nan or du su nun ana bö lü mü yok

edil miş ti. Esir ler ara sın da Yu nan or du la rı nın ko mu ta nı Ge ne ral

Tri ko pis de var dı. 

Dum lu pı nar Sa va şı ye ni bir dev le tin ta rih sah ne si ne çı kı şı -

nın bel ge si dir. Ga zi Mus ta fa Ke mal, 31 Ağus tos 1922 ak şa mı

mu ha re be mey da nın da gör dü ğü man za ra yı şöy le an la tı yor: 

Ye ni den bu sa vaş mey da nı nı do laş tı ğım za man Ordu mu zun ka -

zan dı ğı za fe rin bü yük lü ğü, bu na kar şı lık düş man or du su nun

uğ ra tıl dı ğı fe la ke tin kor kunç lu ğu be ni çok duy gu lan dır dı. O

kar şı ki sırt la rın ge ri le rin de ki bü tün va di ler, bü tün de re ler, bü -

tün ko run muş ve ka pan mış yer ler, bı ra kıl mış top lar la, oto mo -

bil ler le ve sa yı sız araç ve ge reç ler le ve bü tün bu bı ra kı lan la rın
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ara la rın da yı ğın lar mey da na ge ti ren ölü ler le, top la nıp ka rar -

gah la rı mız la gön de ril mek te olan sü rü sü rü esir ka fi le ler, ge çek -

ten bir mah şe ri an dı rı yor du...

Ga zi Mus ta fa Ke mal, sa va şın ne ti ce si ni yü ce Türk Ulu su' na

şu söz le riy le ilan edi yor du: 

BÜ YÜK VE ASİL TÜRK MİL LE Tİ, Garp cep he sin de 22 Ağus tos

1922'de baş la yan ta ar ruz ha re ke ti miz, Af yon ka ra hi sar'ı, Al tın taş,

Dum lu pı nar ara sın da bü yük bir mey dan mu ha re be si ha lin de, beş

gün beş ge ce de vam et ti.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Or du la rı nın, yi ğit li ği şid det ve sü -
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ra ti, Al lah'ın yar dım et me si ne se bep ol du. Acı ma sız ve gu rur lu

düş man or du su nun esas öğe le ri, akıl la ra deh şet ve re cek ka ti -

yet le yok edil di. Teş ki lat ve do na nım gi bi ge le cek ve za fer le ri ve

is mi, yal nız mil le ti mi zin ak lın dan, eze li ve ede bi ima nın dan mey -

da na ge len Or du la rı mı zı, fe da kar lık la ra la yık ola rak si ze tak dim

edi yo rum. 

En bü yük ku man da nın dan, en genç ne fe ri ne ka dar Or du la rı mı -

za ha kim olan fi kir, mil le tin gös ter di ği va zi fe uğ ru na şe hit ol -

mak tır. Mil le ti mi zin ya pı sın da ki kud ret ve ül kü yü, üç  bu çuk

se ne ev vel, ça lış ma ar ka daş la rım la ifa de et me ye baş la ya rak, da -

ya nıl maz müş kü lat için de de vam eden mü ca de le le ri mi zin ne ti -

ce le ri ar tık mey dan da dır.

Mil le ti mi zin rey ve ida re si ne da ya nan her işin ne ti ce si, mil let için

ha yır ve se la met ol du ğu sa bit, ge le ce ğe emin dir. Ve söz ve ri len

za fe ri or du la rı mı zın el de et me si mu hak kak tır.

Bü yük za fe ri ön ce Mu dan ya Kon fe ran sı (3 Ekim 1922) son -

ra da Lo zan Kon fe ran sı (20 Ocak 1922) ta kip eder. 11 Ekim 1922

ta ri hin de "Mu dan ya Ateş kes Ant laş ma sı" İs met Pa şa'nın baş -

kan lı ğın da ki Türk he ye ti ile, İn gil te re (Ge ne ral Har ring ton),

Fran sa (Ge ne ral Chappy) ve İtal ya (Ge ne ral Mo bel li) de le ge le ri

ara sın da im za la nır. An laş ma nın im za lan ma sın dan he men son ra

16 Ekim 1922 ta rih li New York Ti mes ga ze te si şöy le ya zı yor du: 

Kü çük ve son su za ka dar uza nı yor muş gi bi gö rü nen top rak yo lun

ni ha ye tin de ki Mu dan ya ka sa ba sı na, ba rış ant laş ma sı nı, Türk de -

le ge si İs met Pa şa'ya dik te et tir me ye ge len müt te fik kuv vet le ri nin

tem sil ci le ri, İs met Pa şa ta ra fın dan ken di le ri ne dik te et ti ri len an -

laş ma yı im za la dık tan son ra, rıh tım da ken di le ri ni bek le yen ge mi -

le ri ne, Türk Ordu su nun çal dı ğı ha re ket li bir marş eş li ğin de bi ni -

yor lar dı.49
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Mus ta fa Ke mal Ce sur Bir As ker di

Mus ta fa Ke mal ce sur, atak, isa bet li ka rar lar alan ve

hiç bir zor luk kar şı sın da yıl ma yan, son de re ce ka rar lı bir

as ker di. Özel lik le de sa vaş alan la rın da ki dav ra nış ve ko -

nuş ma la rı onun bu üs tün özel lik le ri ni ka nıt lar dı. Bu güç -

lü ka rak te ri onun la bir lik te sa va şan ve onu ya kın dan ta nı -

yan in san lar üze rin de çok bü yük bir et ki mey da na ge ti ri -

yordu. Onun la ta nı şan ya ban cı si ya set çi ve ga ze te ci le r

ken disi ne hay ran kalıyorlardı. Onun ce sa re ti ni ta rif et mek

için bin ler ce ha tı ra an lat mak ve bin ler ce ör nek ver mek

müm kün dür. An cak aşa ğı da ak ta ra ca ğı mız bir kaç ör nek

bu ce sa re tin bo yut la rı nı an la mak için ye ter li dir:

Mus ta fa Ke mal her za man ateş al tın da do la şı yor du. As ker -

le rin ma ruz kal dı ğı her tür lü teh li ke yi pay laş tı ğı, et ra fın da

yüz ler ce in san öl dü ğü hal de ona bir şey ol mu yor du. Bir se -

fe rin de ye ni ka zı lan bir si pe rin önün de otu rur ken, bir İn gi -

liz ba tar ya sı üst le ri ne ateş aç tı. Top men zi li ni bul ma ya ça -

lı şır ken, gül le ler de git tik çe yak la şı yor du. Vu rul ma sı, ma -

te ma tik sel bir ke sin lik arz edi yor du. Ya nın da ki ler si pe re

gir me si için yal var ma ya baş la mışlar dı. O; 

-Ha yır, di ye iti raz edi yor du. Si pe re giz le ne cek olur sam, as -

ker le ri me kö tü bir mi sal olu rum. Ge ri de si per de bu lu nan -

lar kor ku ve hay ret le ken di si ni sey re der ken, o si ga ra sı nı

yak mış, hiç bir şey yok muş ça sı na ga yet sa kin ko nu şu yor -

du. Düş man top çu su men zi li bi raz da ha yak laş tır dı. Pat la -

yan şa rap nel yağ mu ru al tın da üs tü ba şı toz için de kal dı ğı

hal de, Mus ta fa Ke mal'e bir şey ol ma mış tı.50
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Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı (25 Aralık
1906) 
Dördüncü Rütbeden Osmanlı Nişanı (6

Kasım 1913)
Fransa Legion D'honneur Nişanı (11 Mart 1914)

Üçüncü Rütbeden Osmanlı Nişanı (1 Şubat 1914) 
Bulgaristan ST. Alexander Nişanı Komandor Rütbesi (23 Mart
1915)
Gümüş İmtiyaz Madalyası (30 Nisan 1915)
Harp Madalyası (15 Temmuz 1915)
Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası (1 Eylül 1915)
Alman Demir Haç Nişanı (28 Aralık1915)
Muharebe Altın Liyakat Madalyası (17 Ocak 1916)
Avusturya-Macaristan üçüncü Rütbeden Muharebe Liyakat
Madalyası (27 Temmuz 1916)
İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı (12 Aralık 1916)
İkinci Rütbeden Osmanı Nişanı (1 Şubat 1917)
Alman Birinci, İkinci Demir Haç Nişanları (9 Eylül 1917)
Avusturya Macaristan İkinci Rütbeden Muharebe Liyakat
Madalyası (9 Eylül 1917)
Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı  (16 Aralık 1917)
Birinci Rütbeden Alman Kron Dö Prus Nişanı (19 Şubat 1918)
Fahri Yaver Payesi verilmesi (23 Eylül 1918)
TBMM tarafından Gazilik Ünvanı verilmesi  (19 Eylül 1921)
Aliyülala Nişanı Verilmesi (Afganistan tarafından) (27 Mart
1913)  
Yeşil (Cephe Gerisi Hizmet) ve Kırmızı (Cephe Hizmeti) Şeritli
İstiklal Madalyası  (21 Kasım 1923)

Atatürk 'ün Nişan, Madalya
ve Takdirnameleri
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Ata türk as ke ri ya a mı sü re sin ce pek çok e ref li gö rev de bu lun -
mu , her bi ri nde de bü yük ba a rılara im za at mı  tır.
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◆ 11 Ocak 1905/Kur may Sta jı için 5. Or du 30. Sü va ri Ala yı'na.
◆ 13 Ekim 1907/Se la nik 'te ki 3. Or du Ka rar ga hı 'na,
◆ 22 Ha zi ran 1908/Ru me li Şark De mir yol la rı Mü fet tiş li ği'ne
ge ti ril di
◆ 13 Ocak 1909/3. Or du Re dif, 17. Se la nik Tü me ni Kur may lı -
ğı'na ve bu ara da "Ha re ket Or du su"nun 1. ka de me sin de Kur -
may Baş kan lı ğı na,
◆ 5 Ka sım 1909/3. Or du Ka rar ga hı'na,
◆ 6 Ey lül 1910/3. Or du Su bay Ta lim ga hı Ko mu tan lı ğı'na,
◆ 1 Ka sım 1910/Tek rar 3. Or du Ka rar ga hı' na,
◆ 15 Ocak 1911/5. Ko lor du Ka rar ga hı'na, son ra dan Kı dem li
Yüz ba şı rüt be siy le 38. Pi ya de Alay Ko mu tan lı ğı' na ,
◆ 13 Ey lül 1911/Ge nel Kur may Ka rar ga hı'na,
◆ 1 Ocak 1912/Bin ga zi ve Der ne Şark Gö nül lü le ri Ko mu tan lı -
ğı'na,
◆ 11 Mart 1912/Der ne Ko mu tan lı ğı'na getirildi.
◆ 24 Ekim 1912/İs tan bul'a dön dü,
◆ 21 Ka sım 1912/Ge nel Ka rar gah em ri ne ve ril di. Ak de niz Bo -
ğa zı Kuv vei Mü ret te be Ko mu tan lı ğı Ha re kat Şu be si Mü dü rü,
da ha son ra da Bo la yır Ko lor du su Kur may Baş ka nı,
◆ 27 Ekim 1913/Sof ya As ke ri Ate şe si,
◆ 11 Ocak 1914/Sof ya gö re vi ne ek ola rak Belg rad Ate şe  mi li te -
ri,
◆ 20 Ocak 1915/19. Tü men Ko mu ta nı,
◆ 28 Tem muz 1915/15. Ko lor du Ko mu ta nı,
◆ 8 Ağus tos 1915/Ana far ta lar Grup Ko mu ta nı,
◆ 19 Ağus tos 1915/Ana far ta lar Grup Ko mu tan lı ğı' na ek ola rak
16. Ko lor du Ko mu ta nı,
◆ 27 Ocak 1916/Ka rar ga hı Edir ne'de olan ve 25 Ka sım 1916'da
Di yar ba kır'a nak le di len 16. Ko lor du Ko mu tan lı ğı,

Başkumandan Mustafa Kemal
Atatürk 'ün Askeri Görevleri
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◆ 7 Mart 1917/2. Or du Ko mu ta nı,
◆ 5 Tem muz 1917/7. Or du Ko mu ta nı,
◆ 9 Ekim 1917/Be ca yi şen 2. Or du Ko mu ta nı,
◆ 7 Ka sım 1917/Ge nel Ka rar gah em ri ne,
◆ 20 Ara lık 1917/Ve li aht la bir lik te Al man ya ge zi si ne git ti.
◆ 7 Ağus tos 1918/7. Or du Ko mu ta nı,
◆ 31 Ekim 1918/7. Or du Ko mu tan lı ğı ile bir lik te  Yıl dı rım Or du -
la rı Grup Ko mu tan lı ğı' na, 
◆ 7 Ka sım 1918/Yıl dı rım Or du la rı
Gru bu'nun lağ ve dil me si üze ri ne
Har bi ye Ne za re ti em ri ne,
◆ 30 Ni san 1919/As ke ri ve
Mül ki yet ki ler le, 9. Or du
Kı ta atı Mü fet tiş li ği' ne (15
Haziran 1919'dan son raki
adı  3.)
◆ 8 Tem muz 1919/Er -
zurum Kong resi ön cesi or -
du müfet tiş liğin den ve as -
ker lik mes leğin den is tifa et ti.
◆ 5 Ağus tos 1921/TBMM Or -
duları Baş komutanı (Bu görevi
üçer ay lık süreler le uzatılarak
29 EKİM 1923'e kadar sür dür -
müş tür.)
◆ 30 Haziran 1927/As ker -
lik ten emek liye ay rıl dı.51



us ta fa Ke mal Ata türk'ün as ke ri de ha sı nın ya -
nın da bir di ğer önem li vas fı, dün ya si ya se ti ne
va kıf bir li der ol ma sıy dı. Dün ya üze rin de ki po -
li tik ge liş me le ri çok ya kın dan ta kip edi yor ve
her ko nu da son de re ce isa bet li tah lil ler ya pı yor -

du. Si ya si ko nu lar da ki ön gö rü le ri, onun bu ile ri gö rüş lü lü ğü nü
tüm açık lı ğıy la or ta ya koy mak ta dır. Ve fa tı nın üze rin den 60 yıl -
dan faz la bir za man geç me si ne rağ men, onun söy le dik le ri nin bi -
rer bi rer ger çek le şi yor ol ma sı, bu açı dan son de re ce önem li dir.
Bu ko nuy la il gi li bir ör nek Ata türk ile Ame ri kan ge ne ra li
Ma cArt hur ara sın da ge çen bir gö rüş me dir:

Son har bin kah ra ma nı ve Ja pon ya fa ti hi Ge ne ral Ma cArt hur 1932

yı lın da Tür ki ye'yi zi ya ret et miş ti. Bu ve si le ile, Tür ki ye'nin li de ri

ve re form cu su Ata türk ile ta nış ma fır sa tı da ken di si ne ve ril miş ol -

du. Her iki bü yük as ker kar şı laş tık la rı an da bir bir le ri ne kar şı bü -

yük ya kın lık duy du lar. Sı cak bir at mos fer ve sa mi mi yet için de de -

vam eden bu uyum lu gö rüş me es na sın da; dün ya ko nu la rı na te -

mas la; hem ümit, hem kor ku do lu ola rak ge le cek hak kın da ki dü -

şün ce le ri ni ifa de et ti ler. 
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Ata türk, Av ru pa'nın du ru mu ko nu sun da Ma cArt hur'un so ru su -

nu şöy le ya nıt la mış tı:

Ver sa il les An laş ma sı, 1. Dün ya Sa va şı ne den le rin den hiç bi ri ni

kal dır ma mış tır. Ter si ne, dü nün baş lı ca düş man la rı ara sın da ki

uçu ru mu büs bü tün de rin leş tir miş tir. Ga lip ler, ye ni len le re ba rış

ko şul la rı nı zor la onay la tır ken bu ül ke le rin et nik, je opo li tik ve

eko no mik özel lik le ri ni gör me miş, yal nız ca düş man lık duy gu la -

rıy la gi ri şim ler de bu lun muş lar dır. Böy le ce bu gün için de bu lun -

du ğu muz ba rış dö ne mi sa de ce "si lah la rı bı rak ma" ol muş tur. Eğer

siz Ame ri ka lı lar, Av ru pa iş le riy le uğ raş mak tan cay ma say dı nız,

bu "si lah la rı bı rak ma" dö ne mi uzar ve bir gün ba rı şa va rı la bi lir di. 

Ben ce, dün ol du ğu gi bi, ya rın da Av ru pa'nın ge le ce ği, Al man -

ya'nın dav ra nış la rı na bağ lı gö rü nü yor. Bü yük bir di na miz me sa -

hip olan 70 mil yon luk ça lış kan ve di sip lin li bir mil let, ulu sal tut -

ku la rı nı kam çı la ya cak bir si ya sal akı ma ken di le ri ni kap tı ra cak

olur sa, Ver say Söz leş me si 'ni or ta dan kal dı ra cak tır."

Ata türk, "Al man ya'nın çok kı sa sü re de, İn gil te re ve Rus ya dı şın -
da bü tün Av ru pa'yı ege men li ği al tı na ala cak güç te or du ku ra bi le ce ği -
ni, sa va şın en geç 1940-45 yıl la rın da pat la ya ca ğı nı, Fran sa'nın güç lü
bir or du kur ma ye te ne ği ni yi tir di ği ni ve İn gil te re'nin ada la rı nı ko ru -
mak için Fran sa'ya gü ve ne me ye ce ği ni"52 söy le miş, bu tah min ler
iler le yen yıl lar da ay nen ger çek leş miş tir. 

Ata türk'ün İtal ya ko nu sun da ki gö rü şü ise şöy le dir :

İtal ya, Mus so lini'nin yö ne ti min de unu tul ma ya cak aşa ma lar yap -

mış tır. Eğer Mus so li ni, ge le cek te ki sa va şın dı şın da ka la bil mek ba -

şa rı sı nı gös te re bi lir se, ba rış ma sa sı na güç lü bir dev let ola rak otu -

ra bi lir. Ama kor ka rım ki, İtal ya'nın bu gün kü li de ri Se zar ro lü nü

oy na mak tan ken di ni ala ma ya cak tır. Bu da İtal ya'nın as ke ri bir

gü cü ol ma dı ğı nı he men or ta ya çı ka ra cak tır.

İtal ya hak kın da ki bu tah min de doğ ru çık mış, Mus so li -
ni'nin or du la rı nın hiç de güç lü ol ma dı ğı II. Dün ya Sa va şı'nın ilk
yıl la rın da açık ça or ta ya çık mış tır. 
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Ata türk, Ge ne ral Ma cArt hur ile yap tı ğı ko nuş ma da, Ame -

ri ka'nın ge çen sa vaş ta ol du ğu gi bi ta raf sız ka la ma ya ca ğı nı ve sa -

va şa ka tıl ma sıy la Al man ya'nın ye ni le ce ği ni de be lir te rek, söz le -

ri ni Sov yet ve Ja pon teh li ke le ri ne dik kat çe ke rek şöy le sür dür -

müş tür :

Av ru pa'da çı ka cak sa va şı ka za nan ne İn gil te re, ne Fran sa, ne de

Al man ya ola cak tır. Sa va şı Bol şe vik Rus ya ka za na cak tır. Rus -

ya'nın ya kın kom şu su ve on lar la en çok sa vaş mış bir ulus ola rak

biz Türk ler, ora da ki olay la rı ya kın dan iz li yo ruz. Teh li ke yi bü tün

çıp lak lı ğıy la gö rü yo ruz. Uya nan do ğu halk la rı nın duy gu la rı nı

pek gü zel kul la nan, on la rı ok şa yan ve kin le ri ni di le ge tir me si ni

bi len Bol şe vik ler, yal nız Av ru pa'ya de ğil, As ya'ya da göz da ğı

ve ren bir güç ha li ne gel mek te dir.

Av ru pa dev let adam la rı baş lı ca an laş maz lık ko nu la rı nı her tür lü

ben cil lik ten uzak, yal nız ca ge nel çı kar lar yö nün den ele al maz lar -

sa, kor ka rım ki, fe la ket ön le ne me ye cek tir. Av ru pa'nın so ru nu ar -

tık İn gil te re, Fran sa ve Al man ya ara sın da ki an laş maz lık de ğil dir.

Bu gün Av ru pa'nın do ğu sun da bü tün uy gar lı ğı, üs te lik in san lı ğı

teh dit eden ye ni bir güç be lir miş tir. Bü tün mad di ve ma ne vi ola -

nak la rı nı top lu ca, bir dün ya dev ri mi için se fer ber eden bu kor -

kunç güç, üs te lik Av ru pa ve Ame ri ka lı la rın bil me dik le ri yep ye ni

po li ti ka yön tem le ri uy gu la mak ta ve kar şıt la rı nın en kü çük ha ta la -

rın dan bi le ya rar lan mak ta dır. Ka na ati me gö re Av ru pa'da çı ka -

cak bir harp, he men As ya'ya sıç ra ya cak ve Ja pon ya, As ya üze -

rin de ki ar zu la rı için lü zum suz kah ra man lık la ra kal kı şa cak tır.53

II. Dün ya Sa va şı, tam da Ata türk'ün 1932 yı lın da ki bu ana -

li zi ne gö re ge liş miş, Av ru pa'da ki sa va şın en bü yük ga li bi, Al -

man ya'nın ye nil gi sin de en bü yük pay sa hi bi olan Sov yet Rus ya

ol muş tur. Bu nun ar dın dan Sov yet Rus ya tüm Do ğu Av ru pa ve

Or ta As ya üze rin de ha ki mi yet kur muş tur. Ja pon ya ise tam Ata -

türk'ün ön gör dü ğü gi bi "As ya üze rin de ki ar zu la rı için lü zum suz
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kah ra man lık la ra kal kış mış", Çin'i iş gal et miş, ar dın dan Pa si fik'te

ya yıl ma ya ça lış mış tır. 

Yu ka rı da alın tı ola rak ak tar dı ğı mız bu söz le ri, Türk Mil le -

ti'ne mo dern Tür ki ye Cum hu ri ye ti' ni he di ye eden Mus ta fa Ke -

mal Ata türk'ün dün ya po li ti ka sı nı ve dün ya üze rin de ki si ya si

ge liş me le ri çok ya kın dan ta kip eden ve son de re ce isa bet li tah lil -

ler ya pıp de ğer len di re bi len bü yük bir dev let ada mı ol du ğu nu

da or ta ya koy mak ta dır. Ata türk Al man ya'nın ve İtal ya'nın 2.

Dün ya Sa vaş la rı'n da ki ro lü nü, Rus ya'nın ka za na ca ğı gü cü yüz -

de yüz isa bet le tah min et miş, ön lem alın maz sa sa va şın ka çı nıl -

maz ola ca ğı nı or ta ya koy muş tur. 

Ata türk'ün ge rek Tür ki ye, ge rek se dün ya ya iliş kin yar gı la -

rı hep doğ ru çık mış tır. Dev rim Ta ri hi ve Top lum bi lim Açı sın dan

Ata türk ad lı eser de Ata türk'ün bu yö nü şu şe kil de an la tı lır:
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... Bi rin ci Dün ya Sa va şı'nı kay be de ce ği miz, İkin ci Dün ya Sa va -

şı'nın çı ka ca ğı, Kral Ed ward'ın Ma dam Simp son için tah tın dan

ay rı la ca ğı, Mus so li ni'nin hal kı ta ra fın dan linç edi le ce ği, İkin ci

Dün ya Sa va şı'nda Ro man ya'nın ka de ri, Ha tay ko nu sun da Fran -

sa'nın tu tu mu hep doğ ru tah min et ti ği olay lar dır... Özel lik le ulus -

la ra ra sı iliş ki ler de be lir gin le şen bu ile ri gö rüş lü lük 1935 yı lın da

Gladys Ba ker'ın ağ zın dan ak ta rı lan şu öy kü de iyi ce vur gu la nır: 

"Sa vaş çık tı ğı tak dir de Ame ri ka ta raf sız lık si ya se ti ni ko ru ya bi le -

cek mi?"  "Ola nak yok" de di. "Ola nak yok. Eğer sa vaş çı kar sa,

Ame ri ka'nın mil let ler top lu lu ğun da iş gal et ti ği yük sek du ru mu

her hal de et ki li ola cak tır. Coğ ra fi du rum la rı ne olur sa ol sun, mil -

let ler bir bir le ri ne bir çok bağ lar la bağ lı dır lar."54

Ata türk Kur tu luş Sa va şı sı ra sın da yap tı ğı tah min ler le de

çok iyi bir ko mu tan ol du ğu nu, ileri  gö rüş lü lü ğü nü ve üs tün as -

ke ri bil gi si ni or ta ya ko yu yor du. Yu nus Na di'nin ak tar dı ğı aşa ğı -

da ki olay onun, düş ma nı nı ne ka dar iyi ta nı dı ğı nı da or ta ya koy -

mak ta dır:

Sa kar ya Mu ha re be si'n den son ray dı. Er kan-ı harp za bi ti cep he den

alı nan ma lu ma tı Baş ku man dan Mü şir Ga ze Mus ta fa Ke mal'e

oku yor du. Ma lu mat me ya nın da cep he ku man dan la rın dan bi ri nin

Se yit Ga ze ve ya Dö ker'in bil mem ne ka dar şark ve ya şi ma lin de

bir düş man fır ka sı gö rüld üğün den bah se di yor du. Pa şa kaş la rı nı

ça ta rak, "Ha yır, ora da düş man fır ka sı ola maz ve yok tur. Ya zı nız,

iyi bak sın lar!" de di. Er kan-ı harp za bi ti git tik ten son ra ora da iki

sa at da ha kal dı. Biz öğ le ye me ği yer ken, za bit tek rar gel di. "Ha ber

al dım, fil ha ki ka (ger çek ten) ora da düş man fır ka sı yok muş efen -

dim" de di. Cep he de ki ku man dan göz le gö rü len bir düş man fır ka -

sın dan bah se der ken, Ga zi Pa şa, al tı  yüz ki lo met re uzak tan ora da

düş man fır ka sı ol ma dı ğı nı gö rü yor ve ih tar edi yor du.55
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ta türk bir as ker ola rak, aman sız ve hat ta ba zı an la rın da

ümit siz gö zü ken bir mü ca de le den mu zaf fer çık mış ve

son ra da dev let so rum lu lu ğu nu üze ri ne al mış tır. 29

Ekim 1923'te Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ilâ nı, onun dip -

lo ma tik de hâ sı nın bir ese ri dir. Türk Dev le ti 'nin de mok -

ra tik ge liş me si ni en gel le yen, mâ zi den kal ma ba zı ge le nek, örf ve

âdet le rin de ğiş ti ril me si ve ya kal dı rıl ma sı ge re ki yor du. O ce su râ -

ne ve azim kâ ra ne ide al le re sa hip ti, yıl mak bil me yen bir ya ra tı cı -

lık la eser le ri ni ger çek leş tir me ğe baş la dı... Ata türk, Al man lar la ge -

le nek sel, yü rek ten ve kar şı lık lı gü ve ne da ya nan iliş ki ler kur muş

ve sür dür müş tür.56

Lud wig ER HARD
Ba tı Al man Cum hur baş ka nı

Türk Ulu sal Or du su güç lü ve et kin dir. İn gil te re Hü kü me ti bu nu

kav ra ya bil miş de ğil dir. Yep ye ni bir Tür ki ye doğ muş tur. Bu da in -

gil te re'de he nüz an la şıl mış de ğil dir. Türk'ü Av ru pa dı şı na, Ana -

do lu'ya it me ye ça lış mak, çıl gın lık tır!57

İn gi liz Ge ne ral Towns hend
27 Tem muz 1922
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Mus ta fa Ke mal Bey, so rum lu luk yük len mek ten kork ma yan do -

ğuş tan bir şef idi. 25 Ni san sa ba hı 19. Tü me niy le ken di li ğin den

düş ma na sal dır ma ya ka rar ver di. Onu kı yı ya sür dü ve üç ay bo -

yun ca ken di si ne ya pı lan çe tin sal dı rı la ra inat çı ve sar sıl maz bir

kar şı koy ma da bu lun du. Onun az mi ne tam ola rak gü ve ne bi li rim.

Li man Von SAN DERS
Al man Ge ne ra li

Mil lî Kah ra man Ata türk, mem le ke ti ni kur tar ma yı ve mil lî bir ge -

le ce ğin te mel le ri ni at ma yı ba şar dı. Mem le ke ti ni gö rüş me ler le ve

Ce nev re me tod la rıy la kur ta ra ma ya ca ğı na ina na rak mü ca de le yo -

lu nu seç ti. Bun da yal nız çe lik bir ira de ve kuv vet ba şa rı sı ola bi lir -

di. Mem le ket için de ki ese ri, da ha az hay ran lı ğa lâ yık de ğil dir. Al -

man ya, ATA TÜRK'ün ese ri ne ve mü ca de le si ne hay ran dır. On da,

ta ri hi ese ri, öz gür lü ğü se ven bü tün mil let ler için bir sem bol ola -

rak ka la cak kud ret li bir ki şi lik gör mek te dir.

Ber lin, Al man Ajan sı

Ata türk, ye ni Tür ki ye'nin ya ra tı cı sı ol du ğu ka dar, ulu su nun eği -

ti ci si ve ye tiş ti ri ci si ol muş tur. Ata türk, ki şi li ği nin kuv ve tiy le mil -

let le ri iç ten ve dış tan de ğiş ti ren sa vaş şef le ri ara sın da özel bir yer

tu ta cak tır. O, ye ni Tür ki ye'nin ya ra tı cı sı ve ku ru cu su ol muş tur.

Ya kın do ğu nun şim di ki çeh re si ni bu adam tes pit et ti.

Al man Ger ma nia Ga ze te si

Ken di si nin ta ri hi bü yük lü ğü, ese ri olan ye ni Tür ki ye'ye ba kı la rak

bu gün den öl çü le bi lir. Çe lik gi bi azim ve gay re ti, uza ğı gö ren akıl

ve hik met le bir leş miş olan bu ger çek halk ön de ri ve dev let ada mı;

Ana do lu dağ la rı nın en uzak ve ıs sız kö şe sin de ki köy le re bi le baş -

ka bir ruh aşı la mış tır.

Al man Il lust ri er te Der gi si
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Ata türk'ün ha ya tı ve Türk Mil le ti'nin ye ni den uya nış ve kal kı nış,

Türk Mil le ti'nin ru hu nun ilk evi ni he nüz yir min ci asır da kur muş

ol ma dı ğı ka na ati ni gös te ri yor. Ke mâl Ata türk ile yüz ler ce as rın

de rin li ğin den kah ra man bir ruh ay dın lı ğa yük se li yor ve bu ruh,

dün ya nın esa re te düş müş kı sım la rın da ki mil let le re hür ri yet ve

kur tu luş yo lu nu gös te ri yor. Onun hü vi ye ti, Nil sa hil le rin den es ki

Çin de niz le ri ne ka dar uza nan bir ef sa ne ol muş tur. Bu nun la be ra -

ber o ge ne mil le ti nin or ta sın da dır. Ol gun ve ke mâ le er miş ze kâ -

sıy le, mü nev ver ve ebe di genç li ğin yo rul mak bil mez kud ret ve

cid di ye ti ne maz har olan, o, ken di mil le ti ve be şe ri yet âle mi için

bes le di ği mu hab bet le, bir dâ hi nin ne ler ya rat tı ğı na da ir, ci ha na

fev kâ lâ de he ye can lı bir sah ne sey ret tir mek te dir.

Mus ta fa Ke mâl, hır pa lan mış, si la hı elin den alın mış olan mil let le

ele le ve re rek ta ri he ye ni bir de vir aç mak için mü ca de le ye atıl dı ve

mü ca de le sin de, ruh kud re ti nin dün ya yü zün de ki bü tün si lah lar -

dan üs tün ol du ğu nu is pat et ti.

Mus ta fa Ke mâl'i yük sek ku man dan la rın ço ğu na üs tün kı lan ni te -

lik, ölü mü kü çüm se mek ve yi ğit lik gös ter mek ba kı mın dan as ker -

le ri ne en bü yük ör nek ol ma sı dır.58

Pro fe sör Her bert MEL ZIG, 

Al man Ta rih çi si

Ata türk bu yüz yı lın bü yük in san la rın dan bi ri nin ta ri hi ba şa rı la rı -

nı, Türk hal kı na il ham ve ren li der li ği ni, mo dern dün ya nın ile ri

gö rüş lü an la yı şı nı ve bir askeri li der ola rak kud ret ve yük sek ce -

sa re ti ni ha tır lat mak ta dır.

Çö kün tü ha lin de bu lu nan bir im pa ra tor luk tan öz gür Tür ki ye'nin

doğ ma sı, ye ni Tür ki ye'nin öz gür lük ve ba ğım sız lı ğı nı şe ref li bir

şe kil de ilân ve o za man dan be ri ko ru ma sı, Ata türk'ün Türk hal kı -

nın işi dir. Şüp he siz ki, Tür ki ye'de gi riş ti ği de rin ve ge niş in kı lâp -
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lar ka dar bir kit le nin ken di si ne olan gü ve ni ni da ha ba şa rı ile gös -

te ren bir ör nek yok tur.59

John F. KEN NEDY, 

ABD Baş ka nı, 10 Ka sım 1963

As ker-dev let ada mı, ça ğı mı zın en bü yük li der le rin den bi ri idi.

Ken di si, Tür ki ye'nin, dün ya nın en ile ri mem le ket le ri ara sın da hak

et ti ği ye ri al ma sı nı sağ la mış tır. Ke za o, Türk le re, bir mil le tin bü -

yük lü ğü nün te mel ta şı nı teş kil eden, ken di ne gü ven me ve da yan -

ma duy gu su nu ver miş tir. Ben, Ata türk'ün sa dık ar ka daş la rın dan

bi ri ol mak la bü yük bir if ti har du yu yo rum.

Ge ne ral Ma cART HUR

Ke mâl hak kın da al mış ol du ğum ma lû mat çok ta ze dir. Bu hu sus -

ta ki bil gi le ri mi ken di si ni çok iyi ta nı yan bi ri sin den te min et tim.

68

A S K E R  A T A T Ü R K

5 fiubat 1923, Ba kumandan Gazi Mustafa Kemal Pa a ve e i Latife Hanım ‹zmir'-
den Akhisar'a do ru giderken u radıkları bir istasyonda halkla beraber...



Sos ya list Sov yet Cum hu ri yet le ri Bir li ği Hü kü me ti'nin ta nın ma sı

hak kın da Sov yet Rus ya Ha ri ci ye Nâ zı rı Lit vi nof ile gö rü şür ken

ken di si ne onun fik rin ce bü tün Av ru pa'nın en kıy met li ve en zi ya -

de dik ka te de ğer dev let ada mı nın kim ol du ğu nu sor dum. Ba na

ver di ği ce vap ta: Av ru pa'nın en kıy met li dev let ada mı nın bu gün

Av ru pa'da ya şa ma dı ğı nı, bu nun Tür ki ye Cum hur re isi Mus ta fa

Ke mâl ol du ğu nu söy le di.

Frank lin D. Ro ose velt'in bu söz le ri ne kar şı, Dis ra eli'nin İn gil te -

re'yi ida re et ti ği za man dan be ri, Av ru pa'da o ırk tan gel miş bü tün

dev let adam la rı için de en ma ha ret li si olan Lit vi nof ta ra fın dan

söy len miş olan bu mü ta le ânın çok kıy met li ol du ğu nu be yan et -

tim.60

Ro ose velt, Frank lin D. 

ABD Baş ka nı, 1928

Ke mal Ata türk'ün ça ğı mı zın ye tiş tir di ği en bü yük dev let adam la -

rın dan bi ri ol du ğu hak kın da en ufak bir kuş kum yok tur. Be nim

ül ke min en bü yük adam la rın dan bi ri olan Wins ton Churc hill,

"Ata türk"ü 1. Dün ya Sa va şı ve son ra sı nın en bü yük dört-beş si -

ma sın dan bi ri" ola rak an la tır. Churc hill on dan "Türk Mil le ti 'nin

ön de ri, bü yük bir as ker ola rak Sa vaş çı Prens" di ye söz et miş ti.

Ger çek de bu dur. Ata türk her şey den ön ce, bü yük bir as ker di; fa -

kat za man la, bü yük bir dev let ada mı ol du. Ta ri hin bi ze an lat tı ğı

pek çok bü yük as ker ler ve bü yük dev let adam la rı nın ya nın da, bu

iki özell li ği ken din de top la yan pek az ki şi var dır ve Ata türk, bu

sey rek gö rü lür ki şi ler den dir. O bü yük bir as ker-dev let ada mı dır.

Ata türk, bir ta raf tan sa vaş ada mı, öte yan dan da ba rış ada mı dır.

İçin de ki bü yük as ke ri de ha, mil le ti ni çök mek ten kur tar mış ve yi -

ne için de ki dev let ada mı özel li ği, ha ya tı na ışık saç tı ğı mil le ti nin

ye ni den do ğu şu nu sağ la mış tır. Bu bü yük ba şa rı, in san lar da az

rast la nan ye te nek bir le şim le ri nin ese ri dir.61
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Mus ta fa Ke mal, son ra ki adıy la Ke mal Ata türk, yir min ci yüz yı lın

ilk ya rı sı nı ola ğa nüs tü ki şi li ğiy le et ki le miş bü yük bir as ker ve

dev let ada mıy dı. Onu ça ğı nın dik ta tör le rin den ayı ran iki önem li

nok ta var dı: Dış po li ti ka sı, sı nır la rı ge niş let mek ye ri ne da ralt mak

esa sı na; iç po li ti ka sı ise  ken di ölü mün den son ra da ayak ta ka la bi -

le cek bir si ya sal sis tem kur mak dü şün ce si ne da ya nı yor du. Bu

ger çek çi ruh la dır ki, mem le ke ti ni ye ni den can lan dır ma yı ve yı -

kık, da ğı nık Os man lı İm pa ra tor lu ğu'n dan ye ni, ka tık sız bir Tür ki -

ye Cum hu ri ye ti ya rat ma yı ba şa ra bil di.62

Lord Kin ross, İn gi liz Yazar ve Gazateci

Mus ta fa Ke mal'e asi de mek ko lay. Ama, Tür ki ye'nin ye rin de İn -

gil te re'yi var sa yın, böy le bir adam asi de ğil, ger çek bir yurt se ver

olur du: Va ta nı için dö vü şen, onun bö lün me si ni ve bir im pa ra tor -

lu ğu ne kur ma ya, ne de yö net me ye gü cü ye ten bu mis kin Yu nan -

lı la ra ve ril me si ni ka bul et me yen bir yurt se ver.63

Lord Derby, İngiliz Devlet adamı

Mus ta fa Ke mal haz ret le ri her şey den ön ce tam an la mıy la sa vaş çı

bir ko mu tan, me tin, ge niş si ma lı, de rin ve mü te kâ şif dü şün ce li,

sert ve can lı söz lü bir zat tır... 

Ge ne ral Char les Sher rill

ABD An ka ra es ki Bü yük el çi si

Unut ma ma lı dır ki Ke mâl, Dum lu pı nar'da par lak bir stra te ji ka bi -

li ye ti gös ter miş ve düş man dan çok az  olan Türk kuv vet le rin den

ge re ğin ce ya rar lan ma yı bil miş tir.

Dün ya üze rin de is ti lâ or du la rı, Yu nan lı ların uğ ra dık la rı bü yük

boz gun gi bi bir ye nil giy le pek az kar şı laş mış lar dır.64

Ge ne ral Char les Sher rill

ABD An ka ra es ki Bü yük el çi si
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An ka ra'da bu lun du ğum za man Gü neş'e ba kar, fa kat bu Gü neş'i

ufuk ta de ğil, Çan ka ya'da gö rür düm. Sa mi mi yet le di ye bi lir dim ki,

ha ki ki Gü neş, Çan ka ya'da ki Gü neş'ti. Ata türk'ün acı kay bı dün ya

için bü yük bir ka yıp tır. Onun yük sek de hâ ve azim kâr ka rak te ri -

ne kar şı bü yük bir hay ran lık bes li yen Bel çi ka Kra lı, bu duy gu la rı -

nı ey lem de de gös ter mek için be ni, Bü yük Ölü'nün ce na ze tö re -

nin de bu lun ma ya me mur et ti.
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Bü tün Bel çi kalı lar, ya sı nı za iç ten lik te ka tı lı yor lar. Me bu san Mec -

li si'nde Ata türk'ün anı sı nı an mak için ya pı lan gös te ri bu nun bir

de li li dir.65

De RAY MOND
Bel çi ka'nın Es ki An ka ra El çi si

Bü yük As ker, ce sa ret li ıs la hat çı ve müs tes na dev let ada mı "Ata -

türk" adı nı hak lı ola rak ta şı mış olan adam, ar tık ya şa yan lar ara -
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sın da de ğil dir. Ye ni Tür ki ye'nin ta ri hi son on  beş yıl için de, onun

adı na ay rıl maz bir su ret te bağ lı dır. O, Os man lı İm pa ra tor lu -

ğu'nun en teh li ke li an la rın dan bi rin de po li tik sah ne de gö zü ke rek

mem le ke tin ener ji si ni can lan dır ma yı ve mil lî ge le cek için iman il -

ham et me yi ba şar mış tır. O an da dev le tin var ol ma sı söz ko nu suy -

du ve Türk Mil le ti ye nil miş ti, ümit siz lik için de bu lu nu yor du. Gö -

re vi ko lay de ğil di. Uzun ve çe tin bir sa vaş tan son ra, Türk top rak -

la rı nın üç te iki si ya ban cı as ker ler ta ra fın dan iş gal edil miş ti ve

ken di si iki cep he de sa vun ma ya mec bur bu lu nu yor du: Dış ta düş -

man la, iç te Sul tan'la...

Ata türk, ver di ği ör nek le hep si ken di fi kir le ri ne bağ lı genç ve

ener jik dev let ada mı, as ker, yö ne ti ci ve bil gin ya rat mış tır.

B. PAV LOF

Bul ga ris tan, An ka ra Orta el çi si

Hiç bir mem le ket, Ye ni Tür ki ye'nin Ata'sı ta ra fın dan ba şa rı lan ye -

ni lik ka dar ça buk ve o ka dar de rin bir ye ni leş me gör me miş tir. O,

her ta raf ta dâ hi bir as ker, müs tes na bir ıs la hat çı ve yur dun kur ta -

rı cı sı ola rak bi lin mek te dir. Bu de re ce de in san lar, yüz yıl lar için de

yal nız bir de fa gö rü lür. Şim di ki Tür ki ye'nin ta ri hi bu müs tes na

dev let ada mı nın ta ri hi dir.66

Dness Ga ze te si

Bul ga ris tan

Ese ri ni O, bir sa vaş çı ve bir de dev let ada mı ola rak mey da na ge -

tir miş tir. Ata türk'ün as ker lik ese ri ni iyi ce an la ya bil mek lâ zım dır:

Yı kıl mış bir dev let, boz gu na uğ ra mış bir or du, bit kin ve umut suz

bir mil let!

Bu na rağ men Ata türk, kar şı sı na çı ka rı lan bü tün or du la rı ez dik ten

son ra, Lo zan'da 1923 Ha zi ranı'n da ye nil miş le re mil lî Tür ki ye

Dev le ti'ni dik te et miş tir. Ata türk, hu dut la rı nı çiz miş ol du ğu Tür -
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ki ye'nin ona ön ce kin den da ha bü yük gö rev ler yük le ye ce ği ni kav -

ra mış tı. O, ar ka sın da mo dern bir dev let bı rak mış tır.67

Ber lins ke Ti den ce Ga ze te si

Da ni mar ka

Ata türk, şah si yet ve ye te ne ğin dev gi bi bir sim ge si idi, O, yir min -

ci yüz yı lın en mu az zam ola yı nı ya ra tan adam dı. Ger çek ten mey -

da na ge tir miş ol du ğu eser, ya rı Do ğu lu olan ve ha li fe nin şah siy le

di ni tek kuv vet ola rak ta nı yan bir mil le ti mo dern, lâ ik ve mil lî bir

dev let ha li ne ge tir me si dir. Ha ki kat te, Do ğu nun ru hu na kök sal -

mış sem bol le rin atıl ma sı nı ye ni bir ha yat için ra di kal bir de ğiş me -

yi ifa de edi yor du.

Ata türk'ün dış po li ti ka sı, ta rih te bir ör nek ola rak ka la cak tır. Dost -

ça an laş ma lar la dış borç lar so ru nu nu dü zelt miş, Bo ğaz la rı tek rar

sağ lam laş tır mış, kan dök me den Ha tay so ru nu nu çöz müş tür.

Bir çok is lâ hat ara sın da iş çi ye ye ni bir ha yat stan dar dı sağ la mış

olan Ata türk, ar ka sın da ma nen ve mad de ten ken di izi üze rin de

yü rü ye bi le cek kud ret te do na tıl mış bir Tür ki ye bı rak mış tır.

Na ti onal Ti den ce Ga ze te si

Da ni mar ka

"Ta rih te bü yük bir dip lo ma tın ve ya ün lü bir ku man da nın ha ya tı -

nı oku du ğu muz onun yü zü nü, sö zü nü, ba kış la rı nı ha yal et mek -

ten zevk du yar ve ken di ken di mi ze: "Onu gör sek ve ta nı sak ne iyi

olur du" de riz.

"Bu gün Tür ki ye'nin yaz gı sı nı yö ne ten bü yük dip lo mat, bü yük as -

ker ve bü yük in kı lâp çı Ke mal Ata türk'ün he ye can lı ha ya tı nı yıl lar

geç tik ten son ra hay ran lık la öğ ren dik le ri za man, hiç kuş ku suz ço -

cuk la rı mız da böy le dü şü ne cek ler dir. Ku man dan lık yap tı ğı za -

man ga lip ge le rek ül ke si ne ba ğım sız lı ğı nı ka zan dı ran, Dev let

Baş ka nı sı fa tıy la Cum hu ri yeti ilân edip ku rum lan dı ran Ata -
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türk'ün ha ya tı el bet te  ki

he ye can lı dır.

... Fa kat Ke mâl Ata -

türk'ün ka rak te ri nin bir

cep he si ni gös ter mek iti -

ba riy le bir nok ta yı ha tır -

lat mak is te rim. Bi ze sa -

vaş la rın dan bi ri ni an la tı -

yor du. Bir den bi re dur du:

'Gö rü yor su nuz ya' de di:

'Bir çok za fer ler ka zan -

dım. Fa kat bun la rın en

bü yü ğün den son ra bi le

her ak şam, sa vaş alan la -

rın da ölen bü tün as ker le -

ri dü şü ne rek içim de de -

rin bir ke der du yu yo -

rum."

Ce sa ret ve ze kâ sın dan

baş ka yü re ği bu ka dar

yü ce olan böy le bir Şef'in,

yur du için mu ci ze ler ya -

rat mış ol ma sı na şa şı la bi -

lir mi?...68

Ge or ge BEN NES, 
Fransa, 
Vu Ga ze te si - 1938

Ke mâl or ta ya çı kın ca ya ve önü mü ze, ya şa yan bu gü nü ölü geç mi -

şin za fer le ri ni ha tır la tan ye ni bir As ya çı ka rın ca ya ka dar Tür ki ye,

Av ru pa'nın "Has ta Ada m"ı di ye ad lan dı rı lı yor du. Bu ör nek bi ze
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Do ğu'da ye ni bir ya şam umu du ver di ve bu açı dan Ke mâl'in ru -

hu bi zim say gı lı hay ran lı ğı mı za lâ yık ol muş tur. Ölü mü Tür ki ye

için ol du ğu ka dar bü tün dün ya için de bü yük bir ka yıp tır. Ke mâl

Pa şa'nın kah ra man lı ğı sa de ce sa vaş alan la rın da de ğil dir. Bel ki de

bir hal kın sa vaş ma sı ge re ken en öl dü rü cü düş man olan bi linç siz

boş in san la rın zul mü ne kar şı, bık maz bir sa vaş sür dür dü. Ken di

hal kı için bü yük bir kur ta rı cıy dı. Bi zim için bü yük bir ör nek ol -

ma lı dır.

Ra bind ra nath,

Hint li Dü şü nür

Ata türk, yal nız Türk Mil le ti'nin de ğil, öz gür lü ğü uğ ru na sa va şan

bü tün mil let lerin ön de riy di. Onun di rek tif le ri al tın da siz ba ğım -

sız lı ğı nı za ka vuş tu nuz. Biz de o yol dan yü rü ye rek öz gür lü ğü mü -

ze ka vuş tuk.69

Suc he ta KRI PA LA NI

Hint Par la men to He ye ti Baş ka nı

Ça ğı mız da, uzak gö rüş lü, ce sur, si ya sî, sos yal ve eko no mik re -

form lar la Tür ki ye'yi, bu gün kü mo dern cum hu ri yet ha li ne ge ti ren

Ke mâl Ata türk'tür. Ay nı za man da bu gün Tür ki ye'nin Av ru pa Or -

tak Pa za rı 'na gi re bi le cek dü ze ye gel me si ni sağ la yan mo dern eko -

no mi nin te me li ni ha zır la yan da yi ne odur. Ata türk, ki şi li ğiy le, so -

rum lu luk duy gu su ve me de ni ce sa re tiy le ör nek ol muş tur. Bu me -

zi yet le rin, va tan daş la rı nı zın bir ço ğun da da var ol du ğu nu göz le -

miş bu lu nu yo rum. Ata türk ve ar ka daş la rı, Tür ki ye Cum hu ri ye -

ti'nin ku ru lu şun dan bu gü ne ka dar el de et ti ği iti ba rın te me li ni at -

mış lar dır.

Ke mâl Ata türk'ün de di ği gi bi, Türk Mil le ti, dur ma dan ve kork -

ma dan uy gar lık yo lun da iler le me ye ha zır ve ka rar lı dır. Ben de
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iler le me nin eko no mik kuv vet ve zen gin lik ala nın da da ay nen

göz len di ği ni ek le mek is te rim.70

LUNS

Hol lan da Dı şiş le ri Ba ka nı

1. Ci han Sa va şı'n da, Ge li bo lu Ya rı ma da sı'n da ki kah ra man lık des -

ta nı olan mü ca de le de ve Kur tu luş Sa va şı'da ki da va da yük sek de -

hâ sı ken di si ne tam ve par lak za fer ler ka zan dır mış tır.

Yük sek ru hu ve se ba tı sa ye sin de her han gi bir ko mu tan, si ni ri ni

kı ra cak zor luk la rı ve ta lih siz lik le ri sar sıl mak sı zın at lat mış tır.

The Ti mes Ga ze te si

İn gil te re 
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Ata türk'ün ölü mü ne bu gün ha ya tın ar tık ha tı ra dan baş ka bir şey

ol ma dı ğı bir âlem de bü yük bir dev let ada mı, bü yük bir as ker, bü -

yük de re ce de şe ref li bir şah si yet ola rak ağ lan mak ta dır. İn gil te re

ön ce, ce sur ve asil bir düş man, son ra da sa dık bir dost ola rak ta -

nı dı ğı bü yük ada mı se lam la mak ta dır.71

Sun day Ti mes Ga ze te si
İn gil te re

"Çok mü kem mel ko mu ta edi len ve ce sa ret li dö vü şen Türk Ordu -

su na kar şı sa va şı yo ruz."

Ha mil ton,
Ge li bo lu Ya rı ma da sı nın İn gi liz Baş ko mu ta nı
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Ta rih te bir tü men ko mu ta nı nın üç ay rı cep he ye, du ru ma nü fuz

ede rek, yal nız bir har bin gi di şi ne de ğil, bir cep he nin aki be ti ne,

hat ta mil le tin ka de ri ne te sir ede cek bir va zi yet ya rat ma sı nın bir

eşi ne çok na dir rast la nır.72

Ge ne ral As pi nal

Ata türk'ün adı biz de he men he men 50 yıl ön ce par lak bir Türk as -

ke ri ku man da nı ola rak bi li ni yor du. Ba rı şı ta ki ben ona bü yük mil -

lî li der ler ara sın da ta rih te ki sü rek li ye ri ni ka zan dı ran dev let çi lik

ni te lik le riy le Ata türk'ü ta nı dık. Bu gün, Tür ki ye-Ba tı bağ laş ma sı

için de İn gil te re or tak lık yap mak ta dır. İn gil te re ve Tür ki ye ay nı

ge nel po li ti ka yı uy gu la mak ta ve çe şit li alan lar da fay da sağ la yan

iş bir li ğin de bu lun mak ta dır lar. Mut lu iş bir li ği, bü yük an lam da
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Ata türk'ün ça lış ma la rı nın ne ti ce si dir.

Ata türk'ün ölü mü nün 25. yıl  dö nü mün de, onu kah ra man as ker

ola rak say gı ile anar, mo dern Tür ki ye'nin Ata' sını, dev let ada mı

Ata türk'ü tak dir ve şük ran la ana rız."73

Sir A. Do ug las HU ME

İngiltere Başbakanı

Ge ne ral Mus ta fa Ke mâl'in Ata türk adı ile ad lan dı rıl ma sı, ken di si -

nin Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun Bi rin ci Dün ya Sa va şı'nı kay bet -

me sin den son ra, Türk Dev le ti'nin onu ru nu kur tar mak ama cıy la

atıl mış ol du ğu cü ret kâr sa vaş tan son ra, ye ni Tür ki ye'nin kal kın -

ma sı nın Ata'sı ol du ğu nu gös te rir.

Yir min ci yüz yıl ta ri hi nin Ata türk'ün şah sı na önem ve ril me si ka -

dar do ğal bir şey ola maz, zi ra Ata türk mil le ti nin ye nil gi si ni za fe -

re, çö kü şü nü yük sel me ye, ge ri le me si ni iler le me ye çe vir mek yo -

lun da yurt gö re vi nin ken di le ri ne yük let miş ol du ğu ödev le ri ye ri -

ne ge tir mek için, du ru mu mem le ket le ri le hi ne çe vir me ye ha zır

bu lu nan ce sur su bay la rın can lı bir ör ne ği dir.74

Ab düls se lâm ARİF

Irak

Ata türk gi bi in san lar bir ne sil için doğ ma dık la rı gi bi bel li bir dev -

re için de doğ maz lar. On lar ön der lik le riy le yüz yıl lar ca mil let le rin

ta ri hin de hü küm sü re cek in san lar dır.

Tah ran Ga ze te si

İran

Mus ta fa Ke mal Ata türk, kuş ku suz 20. yüz yıl da dün ya sa va şın -

dan ön ce ye ti şen en bü yük dev let adam la rın dan bi ri, hiç bir mil le -

te na sip ol ma yan ce sur ve bü yük bir in kı lâp çı ol muş tur.75

Ben Gu ri on

İs ra il Baş ba ka nı (1963)
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"Bü yük adam lar, ku şak la rı nın ba şın da dır. Türk Mil le ti'nin ba şın -

da ki bü yük ve da hi Ata türk, po li ti ka ve sa vaş alan la rın da yıl ma -

yan bü yük ve yurt se ver bir in san dı.

Onun çev re sin de top la nan kah ra man Meh met çik ler le, par ça lan -

mış olan mem le ke ti bir leş tir di ve ümit le ya şı yan mil le te mu ci ze -

le riy le za fer ler ka zan dır dı. 

Kah ra man Ata türk, mil let le rin kur tu luş la rı na ken di le ri ni ada mış

olan kur ta rı cı la rın ve on la rı ıs lah eden ki şi ler ve mil li yet çi adam -

la rın bir sem bo lü ola rak da ima ya şı ya cak tır.76

KE RA MA

Lüb nan Baş ba ka nı, 10 Ka sım 1963

Üs tün ira de si, tü ken mez ce sa re ti ve eş siz se ziş ile ha sım la rı nı di -

ze ge tir di. Fa zi let ve cid di ye ti, üç yıl da mem le ke ti ne yal nız as ke -

ri, ay nı za man da tam ve do yu ru cu bir si ya si za fer ka zan dır dı.77

F. Per ro ne Di San Mar ti no

İtal yan Ya zar

... Açık la na ma ya cak ve ya lan la na ma ya cak olan şey; di ren me fik -

ri nin, Tür ki ye'nin da ha iyi bir ge le ce ğe la yık ol du ğu an la yı şı nın,

güç lü ve dost la rı nın say gı gös ter di ği, düş man la rı nın da kork tu ğu

Tür ki ye'nin, geç miş ten kal ma her şey le ba ğı nı ko par mış Tür ki -

ye'nin ku rul ma sı fik ri nin, Mus ta fa Ke mal'in ru hun da doğ du ğu,

onun ze ka sı ile iş len di ği ve onun el le riy le ger çek leş ti ril di ği dir.78

Tho mas Va idis

Yu nan lı Fi kir Ada mı

Ke mal Ata türk, yal nız bu yüz yı lın en bü yük adam la rın dan bi ri

de ğil dir. Biz Pa kis tan'da, onu geç miş bü tün çağ la rın en bü yük

adam la rın dan bi ri ola rak gö rü yo ruz. As ke ri bir de ha, do ğuş tan

bir li der ve bü yük bir yurt se ver olan Ke mal Ata türk, mem le ke ti -
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ni zi ye ni den bü yük lük yo lu na koy du. O yal nız si zin mil le ti ni zin

sev gi li li de ri de ğil di. Dün ya da ki bü tün Müs lü man lar göz le ri ni

sev gi ve hay ran lık his le riy le ona çe vir miş ler di. O, Müs lü man

dün ya sın da ye ni den si ya si uya nış yö nün den ile ri ye doğ ru ce sur

bir adım atan bir avuç in san dan bi riy di.79

Eyüp HAN

Pa kis tan Cum hur baş ka nı, 10 Ka sım 1938

Sul tan la rı ko van, or du la rı ta rü mar eden, Ça nak ka le kah ra ma nı,

Sa kar ya'nın ya ra tı cı sı Mus ta fa Ke mal öl dü. Tür ki ye'yi en kuv vet -

li dev let ler dü ze yi ne çı kar tan; va ta nı kö le lik ten öz gür lü ğe, hor -

lan mak tan şe re fe gö tü ren Ata türk öl dü. Zul mün en bü yük düş -

ma nı öl dü. Kalb le ri miz bu bü yük acı kar şı sın da tit ri yor.80

Eba bil Ga ze te si

Bey rut, 1938 

Mo dern dev let adam la rı ara sın da, ye ni Tür ki ye'nin şe fi yük sek

bir yer tut mak ta dır. Gö re vi Türk ta ri hin de en na zik olan lar dan bi -

ri idi ve bu nu şa ya nı hay ret bir şe kil de ba şar ma ya mu vaf fak ol du.

Bu hay ret ve ri ci ba şa rı, mü ca de ler le çe lik leş miş olan ka rek ter ve

sar sıl maz ira de si sa ye sin de müm kün ol muş tur. Ölü mü, Tür ki -

ye'nin sar sıl ma sı de mek ol ma ya cak, zi ra bü tün genç ne sil, şe fi ta -

ra fın dan çi zi len yo lu iman ve şevk le ta ki p et mek te dir.81

Uj mag yar Ga ze te si

Bu da peş te, 1938

Mil le ti miz Ga zi'nin öl mez ese ri için en bü yük hay ran lı ğı onun sa -

ha sın da, sa vaş mey dan la rın da, bü yük as ker ol du ğu nu tes bit et -

tik ten son ra, her şe yin ta ma men kay bol du ğu zan ne dil di ği bir an -

da, mil le tin den ümi di ni kes me yi ve ye nil gi yi ka bul et me yi şid det -
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le red de den Tan rı'nın seç ti ği bü yük in sa nı anı yo ruz. O, güç le ri

bir leş tir me yi, kı rıl mış ce sa ret le ri yük selt me yi bil miş ve ta li hi zor -

la ya rak, mil lî ül ke nin bü tün lü ğü nü tek rar kur muş ve mem le ke ti -

nin ba ğım sız lık ve ege men li ği ni ka zan ma sı nı ba şar mış tır. Ata -

türk böy le ce, ölü mü esir li ğe ter cih eden bir mil le tin ne ler ya pa bi -

le ce ği ni hay ret ler için de bu lu nan dün ya ya gös ter miş tir. Bu ör nek

unu tul ma ya cak tır. 

Biz mem le ke tin ege men li ği nin mi ma rı ola rak Ata türk'ün şah sı na,

par ça lan mak yo lun da olan bir im pa ra tor lu ğun yı kın tı sı üs tün de

hay ran lık duy mak ta yız. 

Onun öl mez ese ri, ege men lik le ri ni el de et miş mil let le rin ka der le -

ri ne hük me den ler için ışık lı bir ör nek ve bir il hâm kay na ğı ola rak

ka la cak tır.82

Ha bib BUR GIBA

Tu nus Cum hur baş ka nı

Ata türk ye ni Tür ki ye'yi kı lı cı ile mey da na ge tir miş ve de hâ sı ile

dü zen le miş tir. Onun ya ra tı cı ru hu nun ve ateş li yurt se ver li ği nin

ha re ke te geç me miş ol du ğu hiç bir alan yok tur. Es ki Tür ki ye'nin

bü tün fe lâ ket le ri nin kay na ğı Os man lı Dev le ti'nin içiş le ri ne ya -

ban cı dev let le rin ka rış ma la rı ol du ğu nu an la yan ilk adam ol muş -

tur. Ata türk, Tür ki ye'yi ufal ma ve bö lün me ye uğ ra mak tan kur -

tar mış tır. Şim di ki Tür ki ye, hem ken di ya kı nın da, hem de bü tün

Av ru pa'da bir çok dost la ra mâ lik tir. Bü tün dün ya nın hay ran lı ğı nı

ka za nan ve Tür ki ye'nin ha ya tı nın en şe ref li dev re si ni teş kil eden

iş te ıs la hat ay rık sız, si ya si, ik ti sa di iç ti maî, fik ri, ilâh... bü tün alan -

la rı kap sar.

Bu dü zen le me nin ta ri hi 1923'tür. Ya ni Lo zan An laş ma sı'nın im za -

lan ma sı ta ri hi dir. Bu an laş ma yı di ğer dev let ler den ev vel, Tür ki -

ye'ye 150 yıl dan be ri ge le nek sel dost luk lar la bağ lı olan Po lon ya

ka bul et miş tir. Mil lî onur duy gu su na sa hip olan Türk Mil le ti' nin,

ba ba sı olan Ata türk'ü, sar sıl maz bir aşk la sar ma sın da hay ret edi -
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le cek hiç bir şey yok tur. Ye ni Tür ki ye mil let le ra ra sı si ya set te he sa -

ba ka tıl ma sı ge re ken bir ele man ol muş tur. Tür ki ye'nin mo dern -

leş me ve ye ni leş me ha re ke ti de vam edi yor. Os man lı la rın "Has ta

Ada m"ı iyi leş miş tir. İler le me si ve ener ji si ye rin de dir. Ata türk, bu -

nu yap mak la ger çek ten bir mu ci ze gös ter miş tir.83

Ga ze ta Pols ka

Var şo va, 1938

Ata türk'ün de ha sı, ta rih te Türk Mil le ti'nin ta şı dı ğı ru hun ve fa zi -

le tin en yük sek ör nek le rin den bi ri ni teş kil ede cek tir. 

Bran ko Ac ze mo viç

Yu gos lav ya El çi si
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Ta rih, si lin mez harf ler le bu dev let ada mın

is mi ni ha k e de cek tir. Ata türk bir halk

ada mı dır. Kı rıl maz az mi, kes kin ze -

kâ sı ve kud re ti ken di si ni yen di ği

alın ya zı sı nın önü ne ge tir miş, böy -

le ce ye ni Tür ki ye'nin ya ra tı cı sı ol -

muş tur.84

Po li ti ka Ga ze te si 
Yu gos lav ya

Türk Mil le ti'nin öz gür lük ve Tür ki -

ye'nin mil lî kal kın ma sı için çe tin mü ca de -

le le re adı ka rı şan Ke mal Ata türk'ü mem le ke ti -

miz çok iyi ta nır.

Ata türk Türk Mil le ti'ni, kış kır tı cı kuv vet le re, em per ya list le re ve

si lah zo ru ile Türk Mil le ti'ni eze rek mem le ke ti bü yük dev let le rin

bir sö mür ge si ha li ne ge tir mek is te yen kuv vet le re kar şı sa va şa gir -

me si için uyan dır mış tır. Ya kın ve Or ta Do ğu 'da ilk cum hu ri yet,

do ğu şu nu ona borç lu dur. Bu cum hu ri yet bir çok mil le tin ulu sal

öz gür lük ha re ket le ri ne ışık tut muş tur. Ata türk'ün kut sal say dı ğı

em per ya lizm le sa va şı nı, yal nız Türk Mil le ti de ğil, di ğer do ğu ül -

ke le ri de tak dir le kar şı lı yor du.

Tür ki ye'nin yüz yıl lık ge ri li ğin den kur tul ma sı için Ata türk pek

çok şey yap mış tır. Ger çek leş tir di ği re form lar mem le ke tin eko no -

mik ha ya tı nın, si naî ta rım sal kal kın ma nın hız la iler le me si ni he def

tut muş tur. Ata türk yö ne ti mi za ma nın da, Tür ki ye'nin mil let le ra -

ra sı oto ri te si yük sel miş ve mem le ket, dün ya si ya se tin de önem li

rol oy na ma ya baş la mış tır.85

N. S. KRUŞ ÇEFF
Sov yet ler Bir li ği Baş ka nı, 10 Ka sım 1938
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Ata türk; mil le tin ata sı, kı lıç, fi kir, kalb ve ira de ada mı idi. Mil le tin

bu bü yük ev la dı, ay nı za man da yir min ci yüz yı lın en bü yük yurt -

ta şı dır. 

Slo vo Gazetesi

Bul ga ris tan

Onun ida re si al tın da Tür ki ye, Av ru pa'nın kıy met li bir üye si ol -

du.86

Lon don Ti mes Ga ze te si

İn gil te re

Bir an için ta hay yül edi niz ki: Ba tı dün ya sın da ki rö ne sans, re for -

mas yon, bi lim ve dü şün ce ih ti la li, Fran sız İn kı la bı ve Sa na yi Dev -

ri mi'ni, Ata türk, bir in san öm rü ne sığ dır mış tır.

Ar nold Toyn bee

Ata türk ol ma say dı, Türk bel ki Öz be kis tan'da olur du, ama Trak ya

va Ana do lu'da kal maz dı. 100 yıl da tüm ci var bü yük coğ raf ya dan

sü rül müş ve kat le dil miş Türk lerin Kon ya Ova sı’ndan sü rül me le -

ri ve atıl ma la rı ne ka dar sü rer di sa nı yor su nuz? Ne Türk ne de

Tür ki ye ka lır dı. Mus ta fa Ke mal sa de ce ül ke yi kur tar ma dı; Türk

nes li ni de kur tar dı. Türk Ba ğım sız lık Sa va şın da bir şey ol du ve

plan ar tık yü rü me di. Yu nan lı lar boz gu na uğ ra yın ca, ka çar ken her

ya nı yak tı lar, yık tı lar, her ke si öl dür dü ler. Ame ri kan El çi si ve

Ame ri kan kay nak la rı bu ola yı doğ ru lu yor lar. Sa de ce ba tı da Rum -

lar ta ra fın dan bir mil yo nun üze rin de Türk öl dü rül dü, 1.2 mil yo -

nu da sür gü ne zor lan dı. Çok kö tü bir yüz yıl ol muş tur. Müs lü man

ül ke si yok edil miş tir. 1800-1922 ara sın da Yu nan lı lar 950 bin göç -

men, 320 bin ölü ver di ler. Er me ni ler 910 bin göç men ve 580 bin

ölü ver di. So nuç? Bu ib ret tab lo su nun kar şı sın da, kim suç lu di ye
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sor mak ge re ki yor. Mus ta fa Ke mal'in itil di ği Kon ya Ova sı’nı göz -

ler önü ne ge ti rin. Bir yüz yıl da ne re den ne re ye ge lin miş. Ben si ze

di yo rum ki, Ata türk ol ma say dı, Türk kal maz dı. Yüz yıl lık ta rih te

Türk ler hak kın da ki ya lan la rın iki kay na ğı var. Mis yo ner ler ve İn -

gi liz ler, pro pa gan da bü ro la rı ara cı lı ğıy la, bu gün bi le ina nı lan ya -

lan lar ya yı yor lar. Be nim söy le dik le ri mi bir Türk söy le se, kim se

inan maz. İn san lar dı şa rı da Türk lere kar şı ön yar gı lı lar.’87

Prof. Jus tin McCarty
Ame ri ka lı Ta rih çi 

Ül ke ler ba şa rı ya bir leş ti ri ci ef sa ne ler yar dı mıy la ula şır lar.

ABD'nin Ame ri kan Dev ri mi ve Ge or ge Was hing ton'u, Fran sız

Dev ri mi ve Fran sız kül tür kav ra mı, İn gi -

liz ler'in Mag na Car ta ile Kra li yet

Ai le si, Yu na nis tan’ın de mok ra -

si nin doğ du ğu yer ef sa ne le ri

ör nek ler dir. Tür ki ye'yi bir -

leş ti ren ef sa ne ise, Tür ki -

ye Cum hu ri ye ti'nin ku -

ru lu şu ve Ke mal Ata -

türk'tür. Bun lar sız Tür -

ki ye da ğı la bi lir... So nuç

ola rak; dün ya da çok az

ül ke nin Ata türk gi bi bir

mil li kah ra ma nı var.88

Nick Lu ding ton
Ro bert Ko lej 
Mü te vel li He ye ti 
Üye si 
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Ya kın la rı  nın ve Ça l ış  ma 

Ar ka daş la rı  nın Ağ zın dan Ata türk

Mus ta fa Ke mâl Ata türk, he men her za man ne re de du ru la ca ğı nı

bil miş tir. Bu, onun pek hay ran ol du ğum me zi yet le rin den bi riy di.

Da ima ile ri si ni dü şün mek, da ima dik kat, onun mem le ket yo lun -

da ki iş le rin de hâ kim ol muş tur.89

Ma re şal Fev zi ÇAK MAK

Öy le şart lar için de Mus ta fa Ke mal'in yap tı ğı nı ya pa bi le cek ce sa -

ret te de mi yo rum, bel ki on dan gö zü pek ler var dı; az min de de mi -

yo rum, bel ki onun ka dar azim li olan la rı var dı; bil gi de demi yo -

rum, şüp he siz on dan da ha bil gi li olanları var dı; fa kat kırk yıl lık

öm rüm de onun "li der lik de ha sın da" hiç kim se yi ta nı ma dım.90

Fa lih Rıf kı Atay

Bü tün dün ya ya ken di si ni dâ hi ola rak ka bul et ti ren bu in sa nın, her

ko nu da şüp he siz dâ hi ya ne fi kir le ri ola cak tı. Bu fi kir le ri pe şi nen

bil me ye im kân gö re mi yo rum. Ata türk du rum la ra gö re ge rek li

ted bir le ri al ma sı nı çok iyi bi len bir in san dı.

An cak şu ve si le ile halk ef kâ rı na şu nu açık la mak is te rim; Ata -

türk'ün en çok kız dı ğı cüm le "Az ge liş miş ül ke" cüm le siy di.

Prof. Afet İNAN

Sa vaş mey dan la rı nın mu zaf fer ku man da nı, ba rış ma sa la rı nın

ateş li sa vu nu cu su, hür ri yet ve ba ğım sız lık aşı ğı; de mok ra si, mil lî

ege men lik ve mil lî hâ ki mi ye tin ateş li ta raf ta rı K. ATA TÜRK, bi -

lim ve tek ni ğin ay dın lı ğın da çağ daş Tür ki ye'yi kur ma yı, Cum hu -

ri ye ti ema net et ti ği genç li ğe esas he def ola rak gös ter miş tir.

Fet hi BO LA YIR
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Türk is tik lâl ve hür ri yet des ta nı nın, hem en bü yük kah ra ma nı ve

hem de baş ya za rı Ata türk'tür.

Fet hi BO LA YIR

Ata türk, özel lik le bu lun du ğu top lum da kö tüm ser lik duy gu la rı nı

der hal yı ka yan ve mem le ket te ça lış mak için, güç lü, ile ri ve mut lu

ol mak için ge re ken ne şe ve kud re ti der hal çev re si ne aşı la yan bir

var lık tır.

İs met İNÖ NÜ

Mus ta fa Ke mâl Pa şa mü ca de le ye atıl ma sıy dı, bu mem le ket kur tu -

la maz dı. Ana do lu'nun teh li ke ye dü şen yer le rin de, ba tı da, do ğu -

da ve gü ney de baş la yan ve bir yurt se ver dü şün ce nin mah su lü

olan za yıf, fa kat mil lî kar şı koy ma ha re ket le ri Mus ta fa Ke mal Pa -

şa ta ra fın dan bir leş ti ril me siy di, her bi ri ay rı ay rı ko lay ca bas tı rı la -

bi lir di. Nur için de yat sın bü yük kur ta rı cı.

Ra uf OR BAY

Yu nan or du la rı, An ka ra üze ri ne yü rü yor du. Bir sa bah er ken, Mil -

let Mec li si'nde top lan dık. Ondan bil gi ala cak tık.

Bir Ana do lu ha ri ta sı is te di, ge tir dik. Kır mı zı ka lem le, Sa kar ya ar -

ka sın da ge niş, uzun bir hat çiz di ve bu hat tı bi ze gös te re rek:

-Düş ma nı bu ra da te pe le ye ce ğiz de di. İnan dık, ni çin inan dık, na -

sıl inan dık, hâ lâ bil mi yo rum.

Bu işi üze ri ne al dı ve düş ma nı çiz di ği hat üze rin de te pe le di. O,

Sa kar ya'dan An ka ra'ya bir ço cuk gü lüm se me siy le dön müş tü. Ye -

nil gi miz le bit ti ği tak dir de Türk ba ğım sız lı ğı nın mut lak ve mut lak

so nu ola cak bir çar pış ma yı ki şi sel ça ba la rıy la ka zan mış tı.

Ham dul lah Sup hi TAN RI ÖVER
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Ata türk, di na mik bir ru ha sa hip tir. Ona tu tu lan in san ol du ğu yer -

de kal maz. Ata türk, ge liş ti ri ci ve ge niş le ti ci bir dü şün ce ye sa hip -

ti. Onun ar ka sın dan gi den ler ge ri de kal maz. 

Ata türk bu gün için de ön de ri miz dir, ışığımız dır, yarın için de.91

Cemal GÜR SEL
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ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, ya ra tı lış ger çe ği -
ni red det mek ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak
ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir saf sa ta dan baş -
ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız mad de -
ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te -

ori, ev ren de ve can lı lar da çok mu ci ze vi bir dü zen bu lun du ğu -
nun bi lim ta ra fın dan is pat edil me siy le çü rü müş tür. Böy le ce
Allah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim
ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut -
mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel
ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün -
tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya -
lı dır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim
te ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30
yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril -
mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar -
wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve
bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir.
Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı
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alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer -

siz li ği ni gör mek te, can lı la rın kö ke ni ni ar tık "ya ra tı lış ger çe ğiy le"

açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer

pek çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al -

ma ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne -

de niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win ' i  Yı kan Zor luk lar
Ev rim te ori si, ta ri hi es ki Yu nan'a ka dar uza nan bir öğ re ti

ol ma sı na kar şın, kap sam lı ola rak 19. yüz yıl da or ta ya atıl dı. Te -

ori yi bi lim dün ya sı nın gün de mi ne so kan en önem li ge liş me,

Char les Dar win'in 1859 yı lın da ya yın la nan Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bıy dı. Dar win bu ki tap ta dün ya üze rin de ki fark lı can lı tür le -

ri ni Al lah'ın ay rı ay rı ya rat tı ğı ger çe ği ne kar şı çı kı yor du. Dar -

win'e gö re, tüm tür ler or tak bir ata dan ge li yor lar dı ve za man

için de kü çük de ği şim ler le fark lı laş mış lar dı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı -

yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt -

me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş -

lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru

kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra -

fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re -

ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li -

şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id -

di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık -

ta in ce le ne bi lir:
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1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı

as la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger -

çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi -

lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce -

ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya t ın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil -

yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den

gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil -

yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten

bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka -

yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır.

An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba -

sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl

or ta ya çık mış tır?

Ev rim te ori si, ya ra tı lı şı red det ti ği, hiç bir do ğa üs tü mü da ha -

le yi ka bul et me di ği için, o "ilk hüc re"nin, hiç bir ta sa rım, plan ve

dü zen le me ol ma dan, do ğa ka nun la rı için de rast lan tı sal ola rak

mey da na gel di ği ni id dia eder. Ya ni te ori ye gö re, can sız mad de

te sa düf ler so nu cun da or ta ya can lı bir hüc re çı kar mış ol ma lı dır.

An cak bu, bi li nen en te mel bi yo lo ji ka nun la rı na ay kı rı bir id di -

adır.

94

A S K E R  A T A T Ü R K



"Ha yat Ha yat tan Ge l ir"
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et -

me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la -
rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -
çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,
can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş -
tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek
ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü -
şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.
Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek -
len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye -
bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa
da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le -
rin üze rin de ki kurt lar ken di -
lik le rin den oluş mu yor lar,
si nek le rin ge ti rip bı rak -
tık la rı göz le gö rül me -
yen lar va lar dan çı kı -
yor lar dı.

Dar win'in Tür -
le rin Kö ke ni ad lı ki -
ta bı nı yaz dı ğı dö -
nem de ise, bak te ri -
le rin can sız mad de -
den olu şa bil dik le ri
inan cı, bi lim dün ya -
sın da yay gın bir ka bul
gö rü yor du. 
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Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -
sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log
Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran
bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur
yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so -
nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet -
le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat
oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin
ola rak ta ri he gö mül müş tür."92

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı,
Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun
sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim,
can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta -
ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu -
şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da
açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl  da ki  So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,

ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar -
da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen
mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -
lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -
run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin
tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."93

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu -
su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de -
ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan
1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du -
ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve
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bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan
bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu
de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger -
çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or -
ta ya çı ka cak tı.94

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra
Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -
mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma -
dı ğı nı iti raf et ti.95

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu
açık la mak için 20. yüz yıl bo -
yun ca yü rü tü len tüm ev rim ci
ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so -
nuç lan dı. San Di ego Scripps
Ens ti tü sü'nden ün lü je okim -
ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci
Earth der gi sin de 1998 yı lın da
ya yın la nan bir ma ka le de bu ger -
çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır -

ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül -

me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la -

dı?96

Ha ya t ın Komp leks Ya pı  s ı  
Ev rim te ori si nin ha ya tın kö ke ni ko nu sun da bu den li bü yük

bir aç ma za gir me si nin baş lı ca ne de ni, en ba sit sa nı lan can lı ya pı -
la rın bi le ina nıl maz de re ce de kar ma şık ya pı la ra sa hip ol ma sı dır.
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Rus bi yo log
Ale xan der Opa rin



Can lı hüc re si, in sa noğ lu nun yap tı ğı bü tün tek no lo jik ürün ler -

den da ha kar ma şık tır. Öy le ki bu gün dün ya nın en ge liş miş la bo -

ra tu var la rın da bi le can sız mad de ler bi ra ra ya ge ti ri le rek can lı bir

hüc re üre ti le me mek te dir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast -

lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya -

pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li;

500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak

ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan -

sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi
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Ev rim ci le rin en bü yük ya nıl gı la rın dan bir ta ne si de yu ka rı da tem si li res mi gö rü len
ve il kel dün ya ola rak ni te len dir dik le ri or tam da can lı lı ın ken di li in den olu a bi le ce -
i ni dü ün me le ri dir. Mil ler de ne yi gi bi ça lı  ma lar la bu id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça lı  -

mı  lar dır. An cak bi lim sel bul gu lar kar ı sın da yi ne ye nil gi ye u  ra mı  lar dır. Çün kü
1970'li yıl lar da el de edi len so nuç lar, il kel dün ya ola rak ni te len dirilen dönem deki at -
mos ferin ya amın olu  ması için hiç bir ekil de uy gun ol madı ını kanıt lamı  tır.



sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn -

san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl -

sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı

he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız

bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne -

bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler

doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş -

le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol -

ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo -
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den bir ta ne si, can lı lı ın ina nıl maz de re ce de ki
komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le ri nin çe kir de in de yer alan DNA mo le kü lü, bu nun bir
ör ne i dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün fark lı di zi li min den olu an bir tür bil gi ban ka sı dır.
Bu bil gi ban ka sın da can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin if re le ri yer alır. n san
DNA'sı ka ı da dö kül dü ün de, or ta ya yak la ık 900 cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ı he sap -
lan mak ta dır. El bet te böy le si ne ola a nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de
ge çer siz kıl mak ta dır.



su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te -

si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi -

si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi -

ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy -

la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm -

kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır.97

Kuş ku suz eğer ha ya tın do ğal et ken ler le or ta ya çık ma sı im -

kan sız ise, bu du rum da ha ya tın do ğa üs tü bir bi çim de "ya ra tıl dı -

ğı nı" ka bul et mek ge re kir. Bu ger çek, en te mel ama cı ya ra tı lı şı

red det mek olan ev rim te ori si ni açık ça ge çer siz kıl mak ta dır. 

Ev ri min Ha ya l i  Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori -

nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da

ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış

ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek -

si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği

önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke -

ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar

ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -

len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve

güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -
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yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at -

la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş -

ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı

sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da

kal mış tı.98

La marck ' ın Et ki  s i

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win,

ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a

da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış

olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da

ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne -

sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya

çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re -

miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken

ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti.99

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi -

li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son -

ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce

do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir

me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay -

gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do -

ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -

tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler

ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la dün ya da ev rim adı na ge çer li li ği ni ko ru yan

mo del neo-Dar wi nizm'dir. Te ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon -

lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın, ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi

sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo -

zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da oluş tu ğu nu id dia et mek -

te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir bi lim sel ger çek var dır:

Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler, ak si ne her za man için

can lı la ra za rar ve rir ler.

102

A S K E R  A T A T Ü R K

Lamarck zü ra fa la rın cey lan
ben ze ri hay van lar dan tü re dik -

le ri ne ina nı yor du. Ona gö re
ot la ra uzan ma ya ça lı an bu

can lı la rın za man için de bo yun -
la rı uza mı  ve zü ra fa la ra dö -

nü ü ver mi  ler di. Men del'in
1865 yı lın da ke  fet ti i ka lı tım

ka nun la rı, ya am sı ra sın da ka -
za nı lan özel lik le rin son ra ki ne -
sil le re ak ta rıl ma sı nın müm kün
ol ma dı ı nı is pat la mı  tır. Böy -
le ce La marck'ın zü ra fa ma sa lı

da ta ri he ka rı  mı  tır.



Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne
sa hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi ras ge le bir et ki
an cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu
şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni

gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey -

da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da

za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol

sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve -

ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir -

mez, ona yı kım ge ti rir. 100

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi
ge liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın
za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me -
ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa -
de ce tah rip eden, sa kat bı ra -
kan ge ne tik olay lar dır. (İn -
san lar da mu tas yo nun en sık
gö rü len et ki si de kan ser dir.)
El bet te tah rip edi ci bir me ka -
niz ma "ev rim me ka niz ma sı"
ola maz. Do ğal se lek si yon ise,

103

H A R U N  Y A H Y A  -  A D N A N  O K T A R

Rast ge le mu tas yon lar in san -
la ra ve di er tüm can lı la ra

her za man za rar ve rir ler.
Yandaki re sim de mu tas yo na
u  ra dı ı için be  ayak lı do  -

mu  bir ku zu görülüyor. 



Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz."

Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı -

nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev -

rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil  Ka yıt  la rı :  Ara 
Form lar dan Eser Yok
Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du -

ğu nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si ne gö re bü tün can lı lar bir bir le rin den tü re miş -

ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö -

nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye

gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di -

li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa -

yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men,

bir yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba -

lık-ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen

özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan -

mış sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş

sü re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı -

dır. Ev rim ci ler geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu te -

orik ya ra tık la ra "ara-ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la -

rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol -

ma sı ge re kir. Ve bu ucu be can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil

ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde

bu nu şöy le açık la mış tır:
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Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı -

nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. 101

Dar win ' in Yı kı  lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir

ya nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar -

da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si -

ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz -

de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger -
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Solda, 150-200 mil yon yıl lık yu suf çuk fo si li (Ju ras sic-Re cent
dö nem), sa da ise günümüzde ya ayan ve bu fosil ile bire-
bir aynı özelliklere sahip olan yusufçuk. 



çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü -

zün de olu şan grup lar gö rü rüz. 102

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir
ge çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık -
mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı,
bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil -
dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir
ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın
tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -
rim ci Bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel

bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl

ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. 103

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel
bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö -
ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa l ı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
bugün yaşayan  insanın maymunsu birtakım yaratıklardan gel-
diğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu sü-
reçte, günümüz insanı ile ataları arasında bazı "ara form"ların
yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryo-
da dört temel "kategori" sayılır:
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Ev rim yan lı sı ga ze te ve
der gi ler de çı kan ha ber ler -
de yan da ki ne ben zer ha -
ya li "il kel" in san la rın re -
sim le ri sık lık la kul la nı lır.
Bu ha ya li re sim le re da ya -
na rak olu  tu ru lan ha ber -
ler de ki tek kay nak, ya zan
ki i le rin ha yal gü cü dür.
An cak ev rim bi lim kar ı -
sın da o ka dar çok ye nil gi
al mı  tır ki ar tık bi lim sel
der gi ler de ev rim le il gi li
ha ber le re da ha az rast lan -
ır ol mu  tur.

SAHTE

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü -

ney may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir -

ler. Bu can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den

baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les

Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin

Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -

sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may -

mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma -

dık la rı nı gös ter miş tir. 104



Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"
ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki
can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci -
ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir
ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te
bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -
la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu -
cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir
ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. 105

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >
Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir
son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -
log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo
erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa -
dık la rı nı gös ter mek te dir. 106

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü -
mü çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne -
an der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (günümüz insanı) ile ay -
nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. 107

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id -
di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni -
ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir
ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık -
ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -

tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe -

riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me -

mek te dir ler. 108

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li
bir ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni
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sırf pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri -

mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba -

ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he -

cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün -

lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev -

rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na

uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim -

sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul

et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker -

man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da -

ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son -

ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en

ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a

gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı

ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu

ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan

bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori -

le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı

an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. 109

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina -

nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi -

çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

109

H A R U N  Y A H Y A  -  A D N A N  O K T A R



Dar win For mü lü!
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da,

is ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı
bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet -
le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek -
te dir. Do la yı sıy la bu id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi -
ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay -
nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş -
ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for,
azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı -
ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin,
tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta -
sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek
ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü"
adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın -
da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi
ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da
bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör -
dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne,
is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le
rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu
ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te -
dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün -
ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba -
dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat -
ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can -
lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı -
yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa
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yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa -

la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı,

yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı,

por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz -

la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü -

lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü -

rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı -

mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede -

mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu -
ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp,

son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan,

son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe -

sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma -
sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay -

kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi -

raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık -

ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki  Tek no lo j i
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di -

ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru -

su na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re -

ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki

gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik

sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün -

tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:
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Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -

nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer

kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız

ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl

pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -

yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya -

ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -

le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an -

da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer -

de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir

nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek -

ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş -
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ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul -

mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril -

mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de

tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol -

du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö -

rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le -

mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma -

ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç

bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük

tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni

bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de -

kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li -

te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la -

ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri

si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu,

atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na

ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya -

pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu -

ran alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö -

rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum

ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep -

çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses

tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit -

re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay -

nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma

mer ke zin de ger çek le şir. 
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Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi -

bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar

gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en

net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or -

kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü -

rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin

için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl

kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül -

mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik

alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır.

An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen -

di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de

bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret -

ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la -

ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu -

şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı -

zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin

ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la -

ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit -

li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du -

rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses

ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola -

ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de,

çok bü yük bir ger çek da ha var dır.
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Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait t ir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni -

le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya -

rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya

bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu -

na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en

önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt -

rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim -

dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm

bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si -

nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den

iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra

hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat -

mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si

duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü -

şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya l is t  Bir İnanç
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel

bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te -

ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne
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sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si

yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık -

la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi -

li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te -

kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok

dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si

ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar

te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça -

lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için,

ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu -

dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve

Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık -

la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada -

mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya -

list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve

ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız

ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma

yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak

doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne

izin ve re me yiz. 110

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ -

ru na ya şa tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog -

ma, mad de den baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne -

den le de can sız, bi linç siz mad de nin, ha ya tı ya rat tı ğı na ina nır.
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Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık la rın,

zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na -

la rın ve in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni

ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş -

tu ğu nu ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı

bir ka bul dür. Ama Dar wi nist ler ken di de yim le riy le "İla hi bir

açık la ma nın sah ne ye gir me me si" için, bu ka bu lü sa vun ma ya de -

vam et mek te dir ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan

in san lar ise, şu açık ger çe ği gö re cek ler dir: Tüm can lı lar, üs tün

bir güç, bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra -

tı cı, tüm ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le -

yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Al lah'tır.

Ev rim Te ori s i  Dün ya Ta ri hi  nin
En Et ki  l i  Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul -

la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra -

fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü -

yük bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi

dol du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak -

le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin,

Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton

Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon

ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik,

bu saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü,
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eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi -
nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de
ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı
ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma -
yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek -
le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok -
tur. Bu, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya, Af ri ka lı ba zı ka bi -
le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra -
him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa'nın kav -
mi nin al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va -
him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın
Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la -
yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma
dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba -
zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı

mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük

azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar

hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise, bu insanların mucizeler görseler
bile inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü -

yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol -
ma sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150
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yıl dır bu bü yü nün bo zul ma -
ma sı ise, ke li me ler le an la tı la -
ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci
bir du rum dur. Çün kü, bir
ve ya bir kaç in sa nın im kan -
sız se nar yo la ra, saç ma lık ve
man tık sız lık lar la do lu id di -
ala ra inan ma la rı an la şı la bi -
lir. An cak dün ya nın dört bir
ya nın da ki in san la rın, şu ur -
suz ve can sız atom la rın ani bir
ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl
ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için
uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa -
yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne
inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su
olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri -
ni Hz. Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir -
mek te dir. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun
Hz. Mu sa'ya, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı
bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş -
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Geç mi  za man lar da  tim sa ha
ta pan in san la rın ina nı  la rı
ne de re ce ga rip ve akıl al -
maz sa gü nü müz de Dar wi -
nist le rin ina nı  la rı da ay nı
de re ce de akıl al maz dır. Dar -
wi nist ler te sa düf le ri ve can -
sız u ur suz atom la rı ya ra tı cı
güç ola rak ka bul eder ler
hat ta bu inan ca bir di ne
ba  la nır gi bi ba  la nır lar.



tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni
em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -

yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma -
ca lar"la - Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni
bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu -
sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te ki ifa dey -
le "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -
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par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -

çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye -

rek et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun

an la şıl ma sı ile, söz ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü -

müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de -

re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı

ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an -

la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma

dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan

ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren

Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği

du ru mu şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den

bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be -

lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret -

le kar şı la ya cak tır. 111

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -

san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim

te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü -

sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün -

ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış -

tır. Ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat -

ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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