


"Türk le rin va tan sev gi si ile do lu gö ğüs le ri, düş man la rın me lun ih ti ras la rı -

na kar şı da ima bir du var gi bi yük se le cek tir" söz le ri ile va tan se ver li ğin

öne mi ne dik kat çe ken Ata türk, mil le ti ni se ven, mil le ti ne sa dık ve mil le ti -

ne gü ve nen ger çek bir Türk mil li yet çi si dir. 

Bu de rin ve yü ce sev gi için ge rek ti ğin de ken di ca nı nı da hi teh li ke ye atan

Bü yük Ata türk’ün bi ze bı rak tı ğı en önem li mi ras la rın dan bi ri va tan se ver lik

ve mil let aş kı dır. Bu bü yük mi ra sı onun biz den bek le di ği gi bi de ğer len di -

re bil mek, ül ke mi zi onun bi ze bı rak tı ğı nok ta dan hep da ha ile ri ye gö tü re -

bil mek, Türk mil le ti ni ta ri hi ne ya kı şır bir ma ka ma ulaş tı ra bil mek için ya pıl -

ma sı ge re ken, Ata türk’ün izin den yü rü mek tir. 

Tüm va tan se ver le rin ve ger çek Türk mil li yet çi le ri nin ken di le ri ne ör nek

ala bi le cek le ri en gü zel ör nek hiç şüp he siz Ata türk’tür. Ata türk ise, "Be -

nim, Türk mil le ti için yap mak is te dik le rim ve ba şar ma ya ça lış tık la rım or ta -

da dır. Ben den son ra, beni benim semek is teyen ler, bu temel mih ver

üzerin de akıl ve il min reh ber liğini kabul eder ler se, manevi miras çılarım

olur lar." söz leri ile bize hedefe ulaşacak en kısa yolu gös ter mek tedir. 
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Y A Z A R  H A K  K I N  D A
Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar, 1956

yılında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana, imani,

bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı.

Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını,

iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolo-

jilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önem-

li eserleri bulunmaktadır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın

tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın

varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek

ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne ser-

mektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 76 ayrı dile çevrilen 300’den fazla eseri,

dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da

tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya

bir vesile olacaktır.
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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA

Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ -

du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan

Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -

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

zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği -

ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem -

li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir

kül li yat tır ve bu kül li yat 76 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 Yüce 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 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 -

duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel

kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri ezi-

yet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din -

siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in -

san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha

faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu

hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması ge-

rek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya

Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Ku-

ran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik

ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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Atatürk 'ün Vatan ve Mil l e t  Sevg i s i

il let, ge nel ka bul gö ren an la mıy la ay nı top rak -

lar üze rin de ya şa yan, ara la rın da dil, ta rih, duy -

gu, ül kü, ge le nek ve gö re nek bir li ği olan in san

top lu lu ğu dur. Mil le tin üze rin de ya şa dı ğı top -

rak da va tan ola rak ad lan dı rı lır. Va tan yal nız ca

üze rin de ya şa nı lan top rak par ça sı ola rak al gı -

la na maz; bir in sa nın ha ya tın da sa hip ol du ğu

en önem li var lık lar dan bi ri si dir. Mil let ve va ta nın her in san için

an la mı bü yük tür. Bi re yi güç lü kı lan te mel, ait ol du ğu mil le tin

kül tür bi ri ki mi, ta ri hi, ge le nek sel özel lik le ri gi bi un sur lar dır.

Mil le tin de vam lı lı ğı nı sağ la yan ana öğe de, va ta nın bö lün mez

bü tün lü ğü nün ko run ma sı dır. Türk Mil le ti' nin va ta nı na olan

sev gi si ve bağ lı lı ğı ta rih sel bir ger çek tir ve mil le ti mi zi di ğer

mil let ler ara sın da üs tün kı lan en asil özel lik ler den bi ri si dir. Bu -

nun la bir lik te her Türk, mil le ti nin men fa at le ri ni ken di men fa at -
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le rin den, mil le ti nin ge le ce ği ni ken di ge le ce ğin den üs tün tu tan

bir an la yı şa, de rin bir mil let sev gi si ne sa hip tir. Türk le rin, di ğer

tüm mil let le re ör nek ol ma sı ge re ken va tan ve mil let sev gi si, bi -

ze şan lı ta ri hi mi zin en önem li mi ras la rın dan bi ri si dir. Va tan ve

mil let sev gi si, çok asil sev gi ler dir ve Türk Mil le ti için kut sal de -

ğer ler dir. 

Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ku ru cu su Bü yük Ön der Ata türk

de va tan se ver li ği ve mil li yet per ver li ği ile tüm dün ya ya ve Türk

Mil le ti 'ne ör nek ol muş bir in san dır. Son de re ce mü te va zı bir ki -

şi li ğe sa hip olan Ata türk, ken di si nin sa hip ol du ğu üs tün özel -

lik le ri ni hep mil le ti nin ken di si ne ka zan dır dı ğı özel lik ler ola rak

gör müş tür. Ay nı şe kil de ka za nı lan za fer le ri ve el de edi len ba -

şa rı la rı da hep mil le ti ile bir lik te ger çek leş tir di ği nin bi lin cin de

ol muş, bun la rı da ima mil le ti ne mal et miş tir. Ko nuş ma la rın da

ve ya zı la rın da bu nok ta nın al tı nı önem le çiz miş tir. "Be nim ha -

yat ta ye ga ne fah rim, ser ve tim Türk lük ten baş ka bir şey de ğil dir" di -

ye rek Türk ol mak tan gu rur duy du ğu nu ifa de et miş tir. Ata türk,

ya şa mı bo yun ca va tan ve mil let sev gi si nin öne mi üze rin de

dur muş, Türk Mil le ti 'ne duy du ğu de rin say gı ve sev gi yi önem -

le vur gu la mış tır. "Ne mut lu Tür küm di ye ne" sö zü, kuş ku suz çok

üs tün bir sev gi nin sim ge si dir.

Ata türk, va tan ve mil let sev gi si nin üs tün lü ğü ile ta nı nan,

bu sev gi si sa ye sin de ta ri hi ba şa rı la ra im za at mış bir li der, bü -

yük bir dev let ada mı idi. Ge rek Kur tu luş Sa va şı sı ra sın da ya şa -

nan bü yük za fer le rin, ge rek se ba ğım sız lı ğın ka za nıl ma sı nın ar -

dın dan eko no mi de ve sos yal ha yat ta ka te di len iler le me le rin te -

mel kay na ğı Ata mı zın va ta nı na duy du ğu de rin sev gi ve mil le -

ti ne kar şı his set ti ği güç lü bağ lı lık tı. Koşullar ne kadar zor gibi

gözükse de, va ta nı ve mil le ti için her  za man ya pa cak bir şe yi

ol du ğu na ina nan bü yük bir in san dı. Ata türk'ün ha ya tı in ce len -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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di ğin de, tüm ya şa mı bo yun ca en bü yük ama cı nın Türk mil le ti -

ni çağ daş uy gar lık dü ze yi ne çı kar mak ol du ğu ve bu yol da ya -

pı lan bü yük mü ca de le nin de de rin bir va tan ve mil let sev gi sin -

den il ham al dı ğı açık ça gö rü le cek tir. Ger çek sev gi ve bağ lı lık

ol ma dan, böy le si ne bü yük ba şa rı lar el de edi le me ye ce ği açık tır.

Bir in san va ta nı nı ko ru mak ve kur tar mak için ver di ği mü ca de -

le de hiç bir zor luk tan yıl mı yor, en için den çı kıl maz gi bi gö rü -

nen du rum lar kar şı sın da da hi akıl cı ve et ki li çö züm ler üre te bi -

li yor, za fe re olan inan cı nı ve az mi ni as la kay bet mi yor ise, bu,

uğ run da mü ca de le ver di ği de ğer le re sar sıl maz bir bağ lı lık

duy du ğu nun en önem li gös ter ge si dir. Ata türk'ün ide ali, ba -

ğım sız bir va tan üze rin de, güç lü bir mil li bir lik an la yı şı na sa hip

10
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bir mil let or ta ya çı kar mak ve bu mil le tin hiç bir en gel ta nı ma -

dan çağ daş laş ma yo lun da iler le me si ni sağ la mak tır. Türk Mil le -

ti 'nin çağ daş mil let ler se vi ye si ne yük sel me si ge rek ti ği ne ina -

nan, bu dü ze ye çık ma hak kı na sa hip bir mil let ol du ğu ger çe ği -

ni tam an la mı ile kav ra mış olan Ata türk, va tan ve mil let sev gi -

si sa ye sin de, kim se nin dü şü ne me ye ce ği, dü şün se bi le ger çek -

leş tir me si nin müm kün ola ma ya ca ğı bir ba şa rı ka zan mış tır.

"Türk le rin va tan sev gi si ile do lu gö ğüs le ri, düş man la rın me lun

ih ti ras la rı na kar şı da ima bir du var gi bi yük se le cek tir" söz le ri ile va -

tan se ver li ğin öne mi ne dik kat çe ken Ata türk, mil le ti ni se ven,

mil le ti ne sa dık ve mil le ti ne gü ve nen ger çek bir Türk mil li yet çi -

si dir. Ve şu önem li ger çek de göz ar dı edil me me li dir ki; va ta nı -

nı ve mil le ti ni her şe yin üs tün den tu tan, bu de rin sev gi için ge -

rek ti ğin de ken di ca nı nı da hi teh li ke ye atan Bü yük Ata türk'ün

bi ze bı rak tı ğı en önem li mi ras la r dan bi ri va tan se ver lik ve mil -

let aş kı dır. Ata mı zın biz le re bı rak tı ğı bü yük mi ra sı onun biz -

den bek le di ği gi bi de ğer len di re bil mek, ül ke mi zi onun bi ze bı -

rak tı ğı nok ta dan hep da ha ile ri ye gö tü re bil mek, Türk Mil le ti' -

ni, ta ri hi ne ya kı şır bir ma ka ma ulaş tı ra bil mek için ya pıl ma sı

ge re ken, Ata mı zın izin den yü rü mek tir. Tüm va tan se ver le rin

ve ger çek Türk mil li yet çi le ri nin ken di le ri ne ör nek ala bi le cek le -

ri en gü zel ör nek, hiç şüp he siz Ata türk'tür. Ata türk ise, "Be -

nim, Türk Mil le ti için yap mak is te dik le rim ve ba şar ma ya ça -

lış tık la rım or ta da dır. Ben den son ra, be ni be nim se mek is te -

yen ler, bu te mel mih ver üze rin de akıl ve il min reh ber li ği ni

ka bul eder ler se, ma ne vî mi ras çı la rım olur lar" söz le ri ile bi ze

he de fe ula şa cak en kı sa yo lu gös ter mek te dir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Atatürk 'ün Vatan ve Mil l e t  Sevg i s i

i riş bö lü mün de mil let kav ra mı nın ge nel bir ta nı -

mı nı yap mış tık. Söz ko nu su ta nım la ma ge nel ola -

rak ka bul gör mek le bir lik te, mil let kav ra mı ile

kas te di le ni tam an la mıy la açık la mak ta ye ter li de -

ğil dir. Ön ce lik le şu nu be lirt mek ge re kir ki, mil let

ta nı mı için de yer alan özel lik le rin hiç bi ri tek ba -

şı na bir mil le ti or ta ya çı kar maz. Di ğer bir de yiş -

le, yal nız ca dil bir li ği ve ya yal nız ca kö ken bir li ği ya da yal nız -

ca inanç bir li ği ay nı top rak par ça sı üze rin de ya şa yan in san la rın

mil let ol ma sı için ye ter li şart de ğil dir. Bir mil le ti mil let ya pan

te mel ko şul, söz ko nu su in san top lu lu ğu nun or tak bir geç mi şe

ve or tak bir ge le cek he de fi ne sa hip ol ma sı dır. Ata türk'ün mil -

let ta nı mı nın özü nü de iş te bu an la yış oluş tur mak ta dır. Ata -

türk'e gö re bir top lu lu ğun mil let sa yı la bil me si için, "zen gin bir

ha tı ra mi ra sı nı elin de bu lun dur mak, bir lik te ya şa ma hu su sun -

da or tak is tek te sa mi mi ol ma k, sa hip olu nan mi ra sın ko run ma -
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sı nı bir lik te sür dü re bil me ko nu sun da or tak ira de ye ha iz ol mak,

ge le cek için ay nı prog ra mı ger çek leş tir me yi is te mek ve bir lik te

se vin miş, bir lik te ay nı ümit le ri bes le miş ol mak" ge rek li dir. Bu

te mel ko şu lun sağ lan ma sı ile bir lik te, el bet te dil, din, ırk bir li ği

de önem li des tek le yi ci un sur lar dır. Özel lik le ana dil, in san la rı

dü şün ce, ruh ve kül tür açı sın dan bir bi ri ne bağ la yan önem li bir

öğe ol du ğu için mil let ol ma nın da ön de ge len şart la rın dan bi ri -

dir. Ata türk'e gö re, "asıl olan mil let tir, il ham ve güç kay na ğı mil le -

tin ken di si dir. Bir mil let için mut lu luk olan bir şey, di ğer bir mil let

için fe lâ ket ola bi lir. Ay nı se bep ler ve şart lar bi ri ni mut lu et ti ği hal de,

di ğer le ri ni mut suz kı la bi lir"; öy le ise, her mil let akıl ve bi lim yo -

lu ile yal nız ken di de ğer le ri ni ve çı kar la rı nı bul ma lı dır.

Ata türk için bü tün mil let le rin ta rih sah ne sin de ay rı bir ye -

ri var dır ve o bü tün mil let le re say gı du yar, ama Türk Mil le ti' -

nin ye ri apay rı dır. Ata türk bu çı ka rı mı, ta ri hi bil gi le re ve bel ge -

le re da ya na rak yap mış tır. Ta ri he özel bir il gi si ol du ğu bi li nen

Ata türk, Cum hu ri yet'in ila nın dan son ra ta rih ça lış ma la rı na

önem ver miş, bu ça lış ma la rı mil le ti mi zin ta ri hi bi lin ci nin ge liş -

ti ril me si ve şan lı mi ra sı mı zın her kes ta ra fın dan öğ re nil me si

için kul la nıl ma sı nı is te miş tir. Özel lik le Ata türk dö ne min de, ta -

rih ala nın da ki ola ğa nüs tü ça lış ma lar la Türk'ün geç mi şi ay dın -

la tıl mış tır. 

Ay rı ca Ata türk'e gö re bir mil le ti baş ka mil let ler den ayı ran

te mel ni te lik ler var dır. Ata türk, Türk Mil le ti' nin özel lik le ri ni

çok kap sam lı ola rak tes pit et miş ve mil let bi lin ci tam ola rak ge -

liş me miş olan ki şi le rin de bu özel lik le ri en gü zel şe kil de kav ra -

ya bi le cek le ri bir or tam ha zır la mış tır. Bir sö zün de Ata türk, Türk

Mil le ti' ni şöy le ta nım la mış tır: 

Türk Mil le ti mil li duy gu yu, in sa ni duy guy la yan  ya na dü şün -

mek ten zevk alır. Vic da nın da mil li duy gu nun ya nı na in sa ni

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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duy gu nun şe ref li ye ri ni da ima mu ha fa za et mek le if ti har eder.

Çün kü Türk Mil le ti bi lir ki, bu gün uy gar lı ğın yü ce yo lun da ba -

ğım sız ve fa kat ken di le riy le pa ra lel ola rak yü rü dü ğü bü tün uy -

gar mil let ler le kar şı lık lı in sa ni ve me de ni iliş ki de bu lun mak el -

bet te ge liş me mi zin de va mı için ge rek li dir ve yi ne ma lum dur ki;

Türk Mil le ti, her uy gar mil let gi bi ma zi nin bü tün de vir le rin de

ke şif le riy le, ih ti ra la rıy la uy gar dün ya ya hiz met et miş in san la rın,

mil let le rin de ğe ri ni tak dir ve ha tı ra la rı nı say gı ile mu ha fa za

eder. Türk Mil le ti, in sa ni yet ale mi nin sa mi mi bir ai le si dir.

Ata mı zın da vur gu la dı ğı gi bi, Türk Mil le ti, mil let ol ma nın

öne mi nin ve ge rek lilik le ri nin bi lin cin de dir. Bu nun la bir lik te

Ata türk'e gö re, her mil let ken di ye te nek le ri, kül tü rü ve im kân -

la rı çer çe ve sin de bir ya pı or ta ya ko yar ve bu ya pı yı di ğer mil -

let le re ka bul et tir mek le, di ğer mil let ler le bi ra ra da, hu zur ve gü -

ven çer çe ve sin de bir ya şam oluş tur mak la so rum lu dur. Mil le -

tin, var lı ğı nı de vam et tir mek için sa hip ol ma sı ge re ken özel lik -

le rin sa vu nul ma sı ve ko run ma sı da "mil li yet çi lik" ola rak ta -

nım la nır. Ata türk mil li yet çi li ğin de ise, ger çek bir Türk mil li yet -

çi si nin te mel ama cı, Türk'ün her alan da yük sel me si nin sağ lan -

ma sı dır. Bu nun için de Türk mil li yet çi si, çağ daş laş ma yo lun da

hiç bir en gel ta nı ma ya cak, ge liş miş dev let le rin se vi ye si ne ula -

şır ken ken di özün den ve de ğer le rin den as la uzak laş ma ya cak,

bu nun la bir lik te on lar la bir uyum için de ola cak ve tüm özel lik -

le ri ile in san lı ğa ör nek teş kil ede cek tir. Türk mil li yet çi li ği nin te -

me li, ör fün den ve adet le rin den hiç bir şey kay bet me me si, ma -

ne vi de ğer le ri ni ko ru ma sı dır. Çün kü Ata türk'e gö re ger çek

mil let sev gi si böy le bir mil li yet çi lik an la yı şı ge rek ti rir ve ba şa -

rı ya da an cak böy le bir an la yış la ula şı la bi lir. 

Ata türk'ün Türk mil li yet çi li ği üze rin de bu ka dar çok dur -

ma sı nın ta ri hi se bep le ri var dır. Türk le rin dün ya ta ri hi ne ve uy -

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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gar lık la ra yap tı ğı üs tün hiz met ler bi lin mek te dir. Türk Mil le ti

dün ya ta ri hi ne dam ga sı nı vur muş bir mil let tir. Unu tul maz za -

fer ler ka zan mış, ta ri he kah ra man lık des tan la rı yaz dır mış, üç

kı ta da kök lü dev let ler kur muş, asır lar bo yun ca din le ri, dil le ri,

ırk la rı fark lı olan mil let le re hü küm dar lık et miş, hep si ni ada let

ve hoş gö rü ile yö net miş, ayak bas tı ğı yer le re me de ni yet gö tür -

müş, ah la kı ile dün ya mil let le ri ne ör nek ol muş tur. Türk'ün

kah ra man lık la rı, ka bi li yet le ri ve üs tün ah la kı ta ri he geç miş tir.

Ata mı zın "Türk Mil le ti' nin ka rak te ri yük sek tir" sö züy le de

işa ret et ti ği gi bi, Türk Mil le ti' nin ah la ki özel lik le ri ve yük sek

se ci ye si di ğer tüm mil let ler den dik kat çe ki ci şe kil de üs tün dür.

Pek çok ta rih çi ve sos yo log da bu ko nu da hem fi kir dir. 

Ata türk'ün an la yı şı na gö re, böy le üs tün me zi yet le re ve

has let le re sa hip bir mil le tin va ta nı da kut sal dır. Va tan sev gi si,

mil li yet çi li ğin ön de ge len öğe le rin den dir ve Türk mil li yet çi si

ger çek bir va tan se ver dir. Ata türk Türk Mil le ti' nin va ta nı nı şöy -

le ta nım la mak ta dır:

Va ta nı mız, Türk Mil le ti' nin es ki ve yük sek ta ri hi ve top rak la rı -

nın de rin lik le rin de var lık la rı nı sür dü ren eser le ri ile bu gün kü

yurt tur. Va tan hiç bir ka yıt ve şart al tın da ay rı lık ka bul et mez ve

bü tün dür. 

Bir in sa nın mil li duy gu bi lin ci için de ken di top rak la rı na

sa hip ol ma sı ka dar gü zel bir duy gu yok tur. Ken di top ra ğı na

sa hip ol ma duy gu su mil li yet çi lik il ke si nin zo run lu bir so nu cu -

dur. Mus ta fa Ke mal de bu duy gu ya tüm in san la ra ör nek ola cak

bir şe kil de sa hip ol muş ve bu nu ey lem le ri nin ya nın da şu söz le -

riy le de ifa de et miş tir: 

Mil let ler iş gal et tik le ri ara zi nin ger çek sa hi bi ol mak la be ra ber,

be şe ri ye tin ve kil le ri ola rak da o ara zi de bu lu nur lar. O ara zi nin
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ser ve tin den  ken di le ri is ti fa de eder ler ve do la yı sıy la bü tün be şe -

ri ye ti de ya rar lan dır mak la yü küm lü dür ler. Bu ya sa ya gö re bun -

dan aciz olan mil let ler ba ğım sız ola rak ya şa mak hak kı na la yık

de ğil dir ler. 

Av ru pa lı la rın "Has ta Adam" di ye ni te le di ği bir mil le ti aya -

ğa kal dı ran Bü yük Kur ta rı cı Ata türk, için de ki coş kun va tan

sev gi si ile her za man Türk Mil le ti'nin ba ğım sız lı ğı nı he def le ye -

rek ül ke yi ön ce as ke ri, son ra da sos yal ve eko no mik alan lar da

za fer den za fe re ta şı mış tır. "Yurt top ra ğı, sa na her şey fe da ol sun.

Kut lu olan sen sin. He pi miz se nin için fe da iyiz. Fa kat sen, Türk Mil -

le ti 'ni ebe di ha yat ta ya şat mak için fe yiz li ka la cak sın." söz le ri de

Ata türk'ün ör nek va tan sev gi si nin bel ki de en gü zel, en an lam -

lı ifa de si dir. 

Bü yük Ön der va ta nın ken di si için ne an la ma gel di ği ni ve

ha ya tı nı va ta nı uğ run da har ca mak tan şe ref duy du ğu nu ise

şöy le be lirt mek te dir:

Be nim ih ti ras la rım var, hem de pek bü yük le ri; fa kat bu ih ti ras -

lar, yük sek mev ki ler iş gal et mek ve ya bü yük pa ra lar

el de et mek gi bi mad dî emel le rin tat mi niy -

le il gi li bu lun mu yor. Ben bu ih ti ras la -

rı mın ger çek leş me si ni, va ta nı ma

bü yük fay da la rı do ku na cak, ba na

da ge rek ti ği gi bi ya pıl mış bir va -

zi fe nin can lı iç ra hat lı ğı nı ve re -

cek bü yük bir fik rin ba şa rı sın -

da arı yo rum. Bü tün ha ya tı mın

il ke si, bu ol muş tur. Ona çok

genç ya şım da sa hip ol dum ve

son ne fe si me ka dar da onu ko ru -

ya ca ğım.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 

AZERBAYCAN AZADLIK RÖPORTAJI,

14 EYLÜL 2008

ADNAN OKTAR: Atatürk dindar, aklı

başında, gerçek bir Türk milliyetçisi, aslan

gibi bir Osmanlı subayıdır. Ve bir yiğit

Türk delikanlısıdır. Daha ne yapsın? El-

malılı Tefsiri yaptırmıştır. Buhari’yi ter-

cüme ettirmiştir, ki en önemli hadis kita-

bıdır. Elmalılı Tefsiri, en mükemmel tefsir

olarak bilinir. Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı’nı kurdurmuştur. Dini özüne çevir-

miştir. Yani samimi olarak yaşan-

masını teşvik etmiştir. Hemen
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hemen her akşam Kuran okuyup, dinleyen insandır. Ünlü ha-

fızlar var onun çevresinde bulunan, onlara Kuran okutup onu

zevkle dinleyen insan. Ve Kuran üzerinde ciddi araştırmaları

olan kültürlü bir insan. Türkiye işgal edilmiş, bu işgali tama-

men kırıp kaldırtıyor. Mükemmel bir faaliyet bu. Türkiye’de

düşman diye birşey bırakmıyor. Hepsini püskürtüyor ve geri

göndertiyor. Ve milli devleti kuruyor. Gayet saygın bir devlet

meydana getiriyor. Bütün ülkelerin beğendiği bir sistem mey-

dana getiriyor. Bir de Peygamberimiz (sav)’i övüyor ve büyük

bir muhabbetle, sevgiyle övüyor. Ayrıca Allah’a karşı sevgisini

coşkun dile getiriyor. Bu çok önemli. Coşkunca Allah’a karşı

muhabbetini, sevgisini, bağlılığını ifade ediyor.

Peygamber (sav)'e olan sevgisi de çok şid-

detli. Ona tam uyulması gerektiğini söylü-

yor. ‘La ilahe illallah, Muhammeden Re-

sullullah’ diyen bir insan bile Müslü-

man bilinir. Başka hiçbir şey yapmasa

bile. Atatürk ‘La ilahe illallah, Muham-

meden Resullullah’ dediği gibi, İslam’a

çok büyük hizmet etmiş bir insandır.

Tam bir İslam mücahididir. Türk

mücahididir. Yapılabilecek en

mükemmeli yapmaya gayret

etmiş bir insandır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 

KANAL 35 TV RÖPORTAJI, 

14 ARALIK 2008

ADNAN OKTAR: Atatürk Türk Birliği'ni savunmuştur,

İslam Birliği'ni savunmuştur, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin

Elmalılı Tefsiri'ni hazırlattırmıştır, Buhari’yi tercüme ettirmiş-

tir, Sahih-i Buhari’yi, hemen hemen her gece Kuran okuyup

dinleyen bir insandı. Ben Ülkü Hanım'dan bizzat kendim duy-

dum, bana anlattı, yanında olan bir insan bu. Halis, muhlis, yi-

ğit bir Osmanlı beyefendisidir, halis bir Müslümandır, halis bir

Türk’tür, halis bir Türk milliyetçisidir ve çok samimi bir insan-

dır Atatürk. Ama masonlar kendilerince

bir oyun oynamaya kalktılar, Atatürk’ü

bambaşka tanıtmaya kalktılar, biz bu

oyunu bozduk. Atatürk acaba ma-

son localarını niye kapattı o zaman,

bunu düşünmek lazım. Mason lo-

calarını, Abdülhamit bile kapata-

mamıştı, hiçbir dönemde Osmanlı

locası kapatılamadı ama Atatürk

çıktı yüreklice, yiğitçe locaları kapat-

tı ve tek bir talimatla, gece talimatıy-

la. Gece talimatıyla bitirdi ve çok ağır
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konuşmuştur, ağzına sağlık, çok da güzel söylemiştir. Komü-

nizme karşıydı. "Beyler" diyor "Şurası unutulmamalıdır ki Türk

Aleminin en büyük düşmanı komünistliktir, behemahal" diyor

"her görüldüğü yerde ezilmelidir." Muhteşem bir ifade... Ata-

türk hem şiddetli anti komünistti, anti masondu ve tam bir

inanç sahibi ve Müslüman evladıydı... Benim kitaplarım Ata-

türk’le ilgili olarak yazılmış eser olarak en kaliteli, en güzel

eserlerdir Cumhuriyet tarihinde, Atatürk’le ilgili olarak. Gerek

dizaynı, gerek süsü, gerek anlatımı, gerek tekniği, gerek üslup

olarak en mükemmeldir. Genellikle biliyorsunuz

siyah beyaz basılır Atatürk’le ilgili kitaplar,

soluk eserler şeklindeydi. Ben nasıl kitap

basılır Atatürk’le ilgili, onu gösterdim. Yıl-

lar sonra, ondan sonra takliden bir şeyler

yapmaya çalıştılar, ama yine de olmadı.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Ata türk 
Mil li yet çi li ği

Ata türk Türk Mil -

le ti 'ni, "Tür ki ye Cum -

hu ri ye ti ni ku ran Türk

hal kı na, Türk Mil le ti

de nir" söz le ri ile ta -

nım la mış tır. Ata -

türk'e gö re, Türk

hal kı bir bi riy le kay -

naş mış, müş te rek bir

geç mi şe ve kül tü re

sa hip, mil li ül kü ler

için ge le cek te bir lik te

ya şa ma ar zu sun da olan

bir top lu luk ola rak, Türk

Mil le ti' ni oluş tu rur. Ata türk mil -

li yet çi li ğin de ken di si ni Türk sa yan ve

Türk Mil le ti' ne me sup ol ma nın şe ref ve bi lin ci ne sa hip her kes

Türk'tür. Bu bi linç, Türk Mil le ti 'ni mil li da va için ça lış ma ya iten

en önem li güç tür. 

Türk eli bü yük tür. Her ye ri dol du ran Türk 'tür ve her  ye ri ay dın -

la tan Tür k'ün yü zü dür. Di yar ba kır lı, Van lı, Er zu rum lu, Trab -

zon lu, İs tan bul lu, Trak ya lı ve Ma ke don ya lı hep bir mil le tin ev -

lat la rı, hep ay nı cev he rin da mar la rı dır. Bu da mar lar bir bi ri ni ta -

nı sın. Bu de di ğim şey ol du ğu za man, baş ka bir alem gö rü le cek

ve dün ya ya hay ret ve re cek tir. Tür k'ün var lı ğı bu köh ne ale me

ye ni ufuk lar aça cak tır. 

Ata türk mil li yet çi li ği, baş ka mil let le rin mil li kül tür le ri ne
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ve ba ğım sız lık la rı na say gı lı dır. Ata türk'ün, "Bi ze

mil li yet çi der ler; biz öy le mil li yet çi le riz ki, bi zim le

iş bir li ği ya pan bü tün mil let le re say gı gös te ri riz"

söz le ri ile, mil li yet çi lik an la yı şı nın ne za ke -

ti ni ve ba rış se ver li ği ni or ta ya koy muş tur.

Bu ba rış se ver po li ti ka, "Yurt ta sulh, ci -

han da sulh" söz le ri ile bi çim len miş tir.

Bu nun la bir lik te, Ata türk mil li yet çi -

li ğin de ana he def, Türk Mil le ti'nin,

ken di ne ya kı şır şe kil de, onur lu ve

şe ref li bir mil let ola rak var lı ğı nı

de vam et tir me si dir. Bu nun için ön -

ce lik li şart ba ğım sız lık tır; bun dan

son ra ya pıl ma sı ge re ken ise, dün ya

mil let le ri ara sın da, on lar la eşit hak la ra

sa hip bir ko nu ma gel mek ve hat ta di ğer

mil let le rin li der li ği ni üst le ne bil mek tir. Bu

mil li yet çi lik bu gün kü va ta nı mı zın sı nır la rıy -

la çi zi len, ye ni top rak la ra sa hip ol ma he ve -

sin den arın mış, fa kat ba ğım sız ve öz gür ya -

şa ma ya ke sin azim li, dün ya mil let le ri ni bir

ai le sa yan, her mil le tin hak la rı na say gı lı, ken -

di hak la rı nı ve hay si ye ti ni ko ru mak ta ka rar -

lı, di ğer bir de yiş le "in sa ni bir Türk mil li yet -

çi li ği"dir.

Türk mil li yet çi li ği, iler le me ve ge liş me yo lun da

ve mil let le ra ra sı iliş ki ler de bü tün çağ daş mil let -

ler le ay nı çiz gi de ve on lar la uyum için de yü rü -

mek le bir lik te, Türk top lu mu nun özel ka rak ter le -

ri ni ve baş lı ba şı na ba ğım sız kim li ği ni sak lı tut -

mak tır.
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Ata türk mil li yet çi li ğin de ken di si ni bu va ta nın ev la dı ola rak gö ren
ve Türk ka bul eden her kes Türk'tür. Ata mızın, "Di yar ba kır lı, Van lı,
Er zu rum lu, Trab zon lu, İs tan bul lu, Trak ya lı ve Ma ke don ya lı hep bir
mil le tin ev lad la rı, hep ay nı cev he rin da mar la rıdır" söz leri, bu asil
an layışın en güzel ör neğidir. 

Doğal gü zel lik le ri ile ün lü Ka ra de niz
böl ge miz den bir man zara
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Çanak ka le Sa va şı sıra sın da ile ri si per ler de
gö rev yapan Atatürk. 



Bu mil li yet çi lik te Türk Mil le ti'nin ba ğım sız lı ğı uğ ru na gö -

ze alı na ma ya cak bir fe da kar lık yok tur. Çün kü mil li yet duy gu -

su, bir top lum da bi rey le rin ken di le ri ni bü tü ne bağ lı ve onun

bir un su ru ola rak gör me le ri ve o mil le tin be ka sı için var lık la rı -

nı or ta ya koy ma ya ha zır ol ma la rı dır. Bü yük Ön der hiç bir za -

man ırk çı lık te me li ne da ya nan bir mil li yet çi li ği sa vun ma mış,

da ima hars mil li yet çi li ği nin, ya ni kül tür mil li yet çi li ği nin ta raf -

ta rı ol muş tur. Or tak ta rih ve kül tü re sa hip olan in sa nı mı zı mil -

li bir şu ur al tın da bir leş tir me ye ça lış mış tır. Genç Tür ki ye Cum -

hu ri ye ti'nin de an cak bu şe kil de güç le ne bi le ce ği ni be lir te rek,

"Biz doğ ru dan doğ ru ya mil li yet per ve riz; Cum hu ri ye ti mi zin mes ne di

Türk ca mi ası dır. Bu ca mi anın ef ra dı ne ka dar Türk har sıy la do lu

olur sa, o ca mi aya is ti nat eden Cum hu ri yet de kuv vet li olur" de miş -

tir. Ata türk, Türk mil li yet çi li ği nin te me li ne oturt ma ya ça lış tı ğı

mil li ah la kı ise şöy le ta nım la mış tır:

Ger çek ten de, ah la ki yet özel fert ler den ay rı ve bun la rın üs tün de,

an cak top lum sal, mil li ola bi lir. Mil le tin top lum sal dü zen ve sü -

ku nu, hal ve ge le cek te re fa hı, mut lu lu ğu, se la me ti ve do ku nul -

maz lı ğı, uy gar lık ta iler le me si, yük sel me si için in san lar dan her

ko nu da bil gi, gay ret, nef sin fe ra ga ti ni, ge rek ti ği za man se ve se -

ve nef si nin fe da sı nı ta lep eden mil li ah lak tır. Mü kem mel bir mil -

le te mil li ah la kın ge rek le ri o mil let fert le ri ta ra fın dan ade ta mu -

ha ke me edil mek si zin vic da ni, duy gu sal bir ne den le ya pı lır. En

bü yük mil li duy gu, mil li he ye can iş te bu dur. Mil let ana la rı nın,

mil let ba ba la rı nın, mil let öğ ret men le ri nin ve mil let bü yük le ri nin

ev de, mek tep te, or du da, fab ri ka da, her yer de ve her iş te mil let

ço cuk la rı na, mil le tin her fer di ne bık mak sı zın ve mü te ma di yen

ve re cek le ri mil li ter bi ye nin ama cı, iş te bu yük sek mil li duy gu yu

sağ lam laş tır mak ol ma lı dır. Ah la kın mil li, top lum sal ol du ğu nu

söy le mek ve ma şe ri vic da nın bir ifa de si dir de mek, ay nı za man -

da ah la kın kut sal sı fa tı nı da ta nı mak tır. 
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Millî kültürün her çığırda açılarak 

yükselmesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin

temel direği olarak temin edeceğiz. 

M. Kemal Atatürk



Mil li Ege men li ğin Öne mi 
Ata türk'ün mil let sev gi si ni gös te ren önem li del li ler den bi -

ri si de mil le tin üze rin de ki tüm bas kı la rı ve key fi ida re le ri kal -

dı ra rak, mil le ti ken di si nin yö ne ti ci si ko nu mu na ge tir me si dir.

Mil li Mü ca de le, "mil le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve ka ra rı

kur ta ra cak tır" söz le ri ile baş la mış tır. "Ege men lik ka yıt sız, şart sız

mil le tin dir" sö zü ise, Ata mı zın mil le ti ne ver di ği de ğe rin gös ter -

ge le rin den bi ri dir. Ege men lik, yö ne ten ve dü zen le yen bir güç,

bö lün mez bir kuv vet tir. Eğer bir ül ke de bu güç, o ül ke de ya şa -

yan la ra ait de ğil se, ül ke nin dı şın dan ge li yor sa, o za man bu ül -

ke de güç lü ve ba ğım sız bir dev le tin var lı ğın dan bah se di le mez.

Bu, tam an la mı ile sö mü rü dü ze ni dir. Do la yı sıy la, güç lü bir

dev let te söz ko nu su ira de nin mu hak kak o ül ke nin için den çık -

ma sı, di ğer bir de yiş le mil li ol ma sı şart tır. Ata türk'ün kas tet ti ği

"mi lli" ve "ege men lik" söz cük le ri nin bir leş me sin den olu şan

"mil li ege men lik" kav ra mı ise, mil le tin sa hip li ği, mil le tin ege -

men li ği an la mı na gel mek te dir. Bu na gö re, bir dev let üs tün de

hiç bir ya ban cı gü cün et ki si ol ma dı ğı gi bi, mil le tin üs tün de de

hiç bir sı nıf, züm re ve ya ki şi ye ay rı ca lık ta nı na maz. Mil le tin ira -

de si nin üze rin de baş ka bir ira de ve güç yok tur. 

I. Dün ya Sa va şı'nın İti laf Dev let le ri' nin ye nil gi si ile so nuç -

lan ma sı nın ar dın dan, Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun top rak la rı

par ça lan ma ya baş lan mış, ül ke nin dört bir ya nı düş man ta ra fın -

dan iş gal edil miş ti. Bu dö nem de, düş ma na kar şı na sıl bir stra -

te ji iz le ne ce ği, ni hai he de fin ne ol ma sı ge rek ti ği hak kın da ül ke -

nin ay dın la rı ve ön de ge len le ri ara sın da çe şit li tar tış ma lar var -

dı. Bir grup ya ban cı bir gü cün man da sı al tı na gir me nin ge rek li

ol du ğu nu sa vu nur ken, baş ta Mus ta fa Ke mal ol mak üze re ba -

ğım sız lık yan lı sı bir grup da man da nın bir tür esa ret an la mı na
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Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun I. Dün ya Sa va şı sıra sın da bü yük bir ye nil gi -
ye uğra ma sının ar dın dan, Ba tılı dev let ler he men Os man lı top rak la rını

pay laşmak üze re plan lar yap ma ya başla dılar. Sir Wil li am Op ren ta ra fın -
dan ya pılan bu tab lo da, 28 Ha zi ran 1919 ta ri hin de Pa ris'te Os man lı top -
rak la rının pay la şımı için bi ra ra ya gelen lider ler görül mek tedir. 



gel di ği ni ve Türk Mil le ti'nin as la esa re ti ka bul ede me ye ce ği ni,

tek çö zü mün ba ğım sız lık ol du ğu nu sa vu nu yor du. Man da ta -

raf tar la rı ara sın da da han gi ül ke nin man da sı olu na ca ğı ko nu -

sun da fi kir ay rı lı ğı var dı. Ba zı la rı İn gi liz man da sı nı sa vu nur -

ken, ba zı la rı da Ame ri kan man da sı nın ka bul edil me si ge rek ti -

ği ni id dia edi yor lar dı. 

Ata türk ise, en ba şın dan be ri ba ğım sız lı ğı Türk Mil le ti için

tek ça re ola rak gör dü ğü nü ve ye ni bir Türk dev le ti nin ku rul -

ma sı için yo la çık tı ğı nı Nu tuk'ta şöy le an la tı yor du:

Efen di ler, ben bu fi kir le rin hiç bi ri si ni (man da yı kas te de rek) uy -

gun bul ma dım. Çün kü bu ka rar la rın da yan dı ğı te mel ler ve

man tık lar yan lış tı, esas sız dı. Ger çek te o ta rih te Os man lı Dev le -

ti'nin te mel le ri çök müş ve dev ri so na er miş ti, Os man lı ül ke si ta -

ma men par ça lan mış tı, or ta da bir avuç Türk'ün ba rın dı ğı bir ana

yur du kal mış tı. Son me se le bu nun da par ça lan ma sı nı sağ la mak -

tı. Ne yin ve ki min ko run ma sı için, kim den ne yar dım is te ni yor -

du. O hal de ger çek ka rar ne ola bi lir di? Efen di ler, bu du rum kar -

şı sın da bir tek ka rar var dı. O da mil li ege men li ğe da ya lı, ka yıt -

sız şart sız ye ni bir Türk dev le ti kur mak. İş te da ha İs tan bul'dan

çık ma dan dü şün dü ğü müz ve Sam sun'da Ana do lu top rak la rı na

ayak ba sar bas maz uy gu la ma ya baş la dı ğı mız ka rar bu ka rar ol -

muş tur.

Böy le ce da ha işin ba şın dan iz le ne cek stra te ji ve va rı la cak

amaç be lir len miş ve ulu sal ege men li ğe da ya lı ye ni bir Türk

Dev le ti'nin ku rul ma sı na adım adım yü rün müş ve so nun da

ama ca va rıl mış tır. El bet te böy le bir he de fin be lir len me si nin te -

me lin de Mus ta fa Ke mal'in Türk Mil le ti'ne duy du ğu gü ve nin

bü yük pa yı var dır, 'mil li ege men lik' il ke si nin da ya na ğı Türk

ulu su dur. 

Şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ba ğım sız lık ve mil li ege men -

lik gö rü şü, Sam sun'a çı kıl dı ğı an da be lir miş bir fi kir de ğil, Ata -
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türk'ün genç lik yıl la rın dan iti ba ren dü şün dü ğü ve plan la dı ğı

bir gö rüş tür. Mus ta fa Ke mal'in, da ha 1906 yı lın da Se la nik'te ar -

ka daş la rı ile yap tı ğı soh bet ler de bu an la yı şı gün de me ge tir di ği

ta ri hi dö kü man lar da yer alan bir bil gi dir. 1917 yı lın da Su ri ye

Cep he si'n de yaz dı ğı not lar da ve cep he den gön der di ği mek tup -

lar da ise, "mut la ki ye tin ye ri ni mil li ege men li ğin al ma sı ge rek ti -

ği nin" üze rin de dur mak ta dır. Yi ne as ker lik yıl la rın da Se la -

nik'te As ke ri Rüş ti ye öğ ret men le rin den Hak kı Pars'ın evin de

ya pı lan bir top lan tı da, "... Hür ri yet ol ma yan bir mem le ket te ölüm

ve iz mi hal var dır. Her te rak ki nin ve kur tu lu şun ana sı hür ri yet tir"

söz le ri ile iz le ne cek yo lu be lir le miş tir. Ba ğım sız lık ol ma dan,

çağ daş bir dev let ku ru la ma ya ca ğı nın far kın da olan Ata mız, öz -

gür ol ma yan bir ül ke de ya şa mak tan sa, her tür lü teh li ke ye gö -

ğüs ge re rek, ba ğım sız bir mil let için ça lış ma yı gö ze al mış tır.
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Kah ra man Türk Mil le ti, ta rih bo yun ca va ta nı için can ver mek te bir an

bi le te red düt et me miş tir. Her ka rı şı şe hit kan la rı ile su lan mış olan va tan

top ra ğı, tüm Türk Mil leti için kut sal dır. 
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Sami mî ola rak bu mem le ke tin, bu mil le tin men -

fa ati ne ya pı la cak bir iş ol sun, ben onu göz önü -

ne al ma ya yım; bu, müm kün de ğil dir. Yal nız,

işin ger çek ten mil le te men fa ati ol ma lı ve tek li fin

sa mi mî olarak yapıl dığına ben

inan malıyım.

M. Kemal Atatürk



Baş ka mil let le rin bo yun du ru ğu al tı na gir miş bir mil le tin za -

man la ta rih sah ne sin den si li ne ce ği ni bi le rek, "Ben ya şa ya bil mek

için mut la ka müs ta kil bir mil le tin ev la dı kal ma lı yım. Mil li is tik lal

ben ce bir ha yat me se le si dir" de miş tir.

Sam sun'a çık tı ğı ta rih ise, Ata türk'ün yıl lar dır üze rin de

dü şün dü ğü bir pla nın ha ya ta ge çi ril me si nin ilk adı mı dır. Sam -

sun'a ge çi şin bir di ğer an la mı da za ten, hal ka yö nel mek, yal nız -

ca hal kın ta lep et ti ği yön de bir yol iz le mek tir. Mus ta fa Ke mal

ve ar ka daş la rı nın ilk he de fi el bet te düş ma nın va tan top rak la -

rın dan çı ka rıl ma sı idi. An cak bu nun için ön cel lik le ulu sal güç -

le rin bir leş ti ril me si ge rek liy di. İş te bu nok ta da, Ata mı zın Türk

Mil le ti'ne duy du ğu sev gi, halk ta bir kez da ha Türk ben li ği nin

can lan ma sı nı sağ la mış tır. Hal kı mız da için de bu lu nu lan iş gal,

yok luk ve tür lü sı kın tı la ra rağ men ba ğım sız lık ko nu sun da as la

ta viz ve ril me ye ce ği ni, va ta nı mı zın ko run ma sı için top ye kün

sa va şı la ca ğı nı, bu uğur da her şe yi kay bet me ye da hi ra zı ol du -

ğu nu bil dir miş ve Mus ta fa Ke mal Pa şa ve ar ka daş la rı na tam

des tek ver miş tir. Mus ta fa Ke mal'in Ana do lu'ya çı kı şı nı ta ki ben

Amas ya Ge nel ge si'nde mil li ege men li ğin te mel il ke ol du ğu

şöy le vur gu lan mak ta dır:

Va ta nın bü tün lü ğü ve mil le tin ba ğım sız lı ğı teh li ke de dir. İs tan -

bul Hü kü me ti, ye nen dev let le rin et ki si al tın da bu lun du ğun dan,

yük len di ği so rum lu luk la rı nın ge re ği ni ye ri ne ge ti re me mek te dir.

Bu du rum ulu su mu zu yok ol muş gi bi gös te ri yor. Ulu sun ba -

ğım sız lı ğı nı yi ne ulu sun ke sin ka ra rı ve di re ni şi kur ta ra cak tır. 

Her köy, ma hal le, na hi ye, ka sa ba ve il de, ora nın hal kı ta -

ra fın dan se çi len üye ler den olu şan "Kuv a yi Mil li ye" ör güt le ri -

nin özün de Ata mı zın ba ğım sız lık aş kı ve ulu sal ege men li ğe

ver di ği önem yat mak ta dır. TBMM'nin açı lı şı ise ulu sal ira de ye

da ya nan ye ni Türk Dev le ti'nin or ta ya çı kı şı nın so mut so nu cu -
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dur. 23 Ni san 1920 ta ri hin de açı lan

TBMM, Mus ta fa Ke mal'in ar zu et ti ği

"mil li ege men li ğin" ku rum sal laş mış

ha li ol muş tur. 

Gö rül dü ğü gi bi mil li ege men lik

kav ra mı, Ata türk'ün Türk Mil le ti'nin

ay dın lık ge le ce ği için önem le üze rin de

dur du ğu bir kav ram dır. Mil li ege men -

lik an la yı şı na da ya lı bir sis te min ku ru -

la bil me si için ta ri hi bir mü ca de le ve ril -

miş tir. Ata mız, "Bü yük ölü le re ma tem

ge rek mez, fi kir le ri ne bağ lı lık ge re kir" de -

miş tir ve bu söz le ri ile de açık ça or ta ya

koy du ğu gi bi tek is te ği, mil le ti nin, ken -

di si nin çiz di ği yol da yü rü me si ve as la

yıl gın lı ğa ka pıl ma dan sü rek li iler le me -

si dir. Bu is te ği ye ri ne ge tir mek tüm va -

tan se ver le rin ve mil li yet çi le rin en ön de

ge len so rum lu luk la rın dan bi ri dir. 

38

Ata mı zın vatan millet sevgisi, ba -

ğım sız lık aş kı ve ulu sal ege men li ğe

ver di ği önem tüm Türk Milleti'ne de

yansımış, kadın erkek, genç yaşlı el

ele vererek bağımsızlık mücadele-

sine girmiştir. Vatanın bütünlüğü ve

milletin bağımsızlığını ilelebet

sağlayabilmek için düşman 

devletlere karşı cansiparane

savaşmıştır.
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Vatanın bağımsızlığı, milletin hür geleceği için yola çıkan

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Amasya, Erzurum ve Sivas'ta

halk temsilcilerinin katılımı ile aldıkları kararlar, vatan ve millet

sevgisinin en güzel ifadeleridir:

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)

* Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.

* İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun icaplarını

yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi adeta yok olmuş gös-

teriyor.

* Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracak-

tır. 

* Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete

geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü

tesir ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

* Anadolu'nun her bakımdan en emniyetli yeri olan Sivas'ta,

milli bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.

* Bunun için bütün vilayetlerin her sancağından milletin

güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk

yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir.

* Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutul-

ması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendi-

lerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.

* Do ğu vi la yet le ri adı na, 10 Tem muz'da, Er zu rum'da bir kon-

g re top la na cak tır. Bu ta ri he ka dar di ğer vi la yet le rin tem sil ci le ri de
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Si vas'a ge le bi lir ler se, Er zu rum Kong re si'nin üye le ri, Si vas Umu mi

Kong re si' ne ka tıl mak üze re ha re ket eder ler.

ERZURUM KONGRESİ KARARLARI 

(23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)

* Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür.

Birbirinden ayrılamaz.

* Her tür lü ya ban cı iş gal ve mü da ha le si ne kar şı Os man lı Hü -

kü me ti'nin iş ya pa maz du ru ma gel me si ha lin de, mil let top ye kün

ken di si ni sa vu na cak ve di re ne cek tir.

* Va ta nı ko ru ma ya ve is tik la li el de et me ye İs tan bul Hü kü me -

ti muk te dir ola ma dı ğı tak dir de, bu ga ye yi ger çek leş tir mek için ge -

çici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece

seçilecektir. Kongre toplanmamışsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye

yapacaktır.
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* Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim

kılmak temel prensiptir. 

* Manda ve himaye kabul olunamaz.

* Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin

Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

* Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır ve teknik,

sınai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder.

SİVAS KONGRESİ KARARLARI (4 - 11 Eylül 1919)

* Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür,

birbirinden ayrılamaz.

* Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, millet birlik olarak

kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir.

* İstanbul Hükümeti harici bir baskı karşısında memleke-

timizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın

bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve

karar alınmıştır.

* Kuvayı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim

kılmak temel prensiptir. 

* Manda ve himaye kabul olunamaz.

* Milli iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisi'nin derhal

toplanması mecburidir.

* Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu

ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştir-

ilmiştir.

* Mukaddes maksadı ve umumi teşkilatı idare için kongre

tarafından bir Heyet-i Temsiliye seçilmiştir.
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1922 yı lın da ya yın la nan Mi sak-ı Mil li tab lo su. Tab lo da İs tik lal Mar şı'nın ilk sa tır -

la rı ve son kı ta sı nın ya nı sı ra, Kur tu luş Sa va şı'nda za fer ler ka zan mış ko mu tan la -

rın re sim le ri de var dı. Baş ta Mus ta fa Ke mal ve çev re sin de Be kir Sa mi Bey, Ra uf

Bey, İs met Pa şa, Ce vat Pa şa, Ka zım Ka ra be kir Pa şa, Ali İh san Pa şa, Mu hit tin

Pa şa, Nu ret tin Pa şa, Re fet Pa şa, Ce mal Pa şa, Fev zi Pa şa, Se la hat tin Adil Bey,

Ha lit Bey, Ha san Bey, Ka zım Pa şa, Şe hit Nazım Bey. 
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Va ta nın Ko run ma sı
Her ka rış top ra ğı şe hit kan la rı ile su lan mış, asır lar bo yun ca

şan lı ta ri hi mi ze ev sa hip li ği yap mış olan va ta nı mız her Türk

için kut sal dır. Tür lü zor luk lar ve fe da kar lık lar so nu cu ka za nı lan

Kur tu luş Sa va şı ile Ata mız bi ze üze rin de öz gür ce ya şa dı ğı mız

bir va tan bı rak mış tır. Bu va ta nın ko run ma sı tüm Türk Mil le -

ti'nin bi rin ci va zi fe si dir. Bu ne den le iç ve dış, po tan si yel düş -

man la ra kar şı ge re ken ön lem le rin, her tür lü as ke ri ve gü ven lik

ted bi ri nin alın mış ol ma sı va ta nı mı zın ge le ce ği için son de re ce

önem li dir. Ve Türk Or du su bu asil gö re vi üs tün bir ba şa rı ile ye -

ri ne ge tir mek te dir. An cak va ta nın ko run ma sın da as ke ri ted bir -

ler ka dar önem li olan bir baş ka alan da ha var dır ve bu alan da

tüm Türk Mil le ti so rum lu luk üst len me li dir. Bu da, va ta nın bir -

lik ve bü tün lü ğü nün ko run ma sın da ve ri le cek fik ri mü ca de le dir.

Ata türk ya şa mı bo yun ca hal kı mı zı, hal kı ça tış ma ya teş vik

eden, hu zu ru ve dü ze ni bo zan, ül ke yi fe la ke te sü rük le ye bi le -
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cek, men fa at grup la rı ara sın da kav ga la ra ne den ola cak ide olo -

ji le re kar şı uyar mış, böy le teh li ke li ide olo ji ler le mut la ka fik ri

alan da mü ca de le edil me si ge rek ti ği ni söy le miş tir. "Ço cuk la rı -

mız ve genç le ri miz ye tiş ti ri lir ken on la ra özel lik le var lı ğı ile, hak kı ile,

bir li ği ile ça tı şan tüm ya ban cı öğe ler le mü ca de le ge re ği tel kin edil me -

li dir." di ye rek, ye ni ne s lin de bu mü ca de le için bi linç len di ril -

me si ge rek ti ği ne dik kat çek miş tir. Ata türk'e gö re ko mü nizm ve

fa şizm bu ta ri fin için de yer alan, mil le tin ge le ce ği için son de re -

ce teh li ke li ide olo ji ler dir ve Ata mız özel lik le ko mü niz min "her

gö rü len yer de mut la ka ezil me si ge rek ti ği -

ni" bil dir miş tir. Bü yük Ön der, her

iki ide olo ji nin de ger çek yü zü nü

çok iyi kav ra mış ve hal kı mı zı

da bu ko nu da bi linç len dir mek

için gay ret et miş tir. Bir ko nuş -

ma sın da Ata türk, söz ko nu su

ide olo ji le rin teh li ke le ri ne şöy le

dik kat çek mek te dir:

Biz bü yük sa vaş lar gör -

müş, bü yük bir mil le -

tiz... Ama sa vaş çı de -

ği liz, ba rış çı fel se fe -

yi be nim se miş bir
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mil le tiz... Ken di mi zi dün ya dan so yut la ya ma yız. Dün ya mil let le -

ri nin em per ya list ül ke ler ta ra fın dan za man za man per va sız ca

pay la şıl dı ğı nı ve bu pay laş ma es na sın da ge liş me miş ül ke le rin

ta rih ten si lin di ği ni ha fı za lar dan sil mek ka dar gaf let ola maz.

Dün ya nın bu gün kü du ru mu hiç de par lak gö rün mü yor. Her ül -

ke, genç li ği ni bir baş ka ide olo ji ye sa hip ola rak ye tiş tir me gay re -

ti için de. İtal ya fa şizm ide olo ji si ne dört el le sa rıl mış. Bu ül ke nin

dik ta tö rü Mus so li ni ül ke si nin se kiz mil yon fa şist gen cin sün gü -

sü üze rin de ya şa dı ğı nı hay kı rıp du ru yor... Al man ya'da Hit ler'in

ya ra ta rak ge liş tir mek te ol du ğu Na zi lik de fa şiz min bir baş ka, bir

bü yük teh li ke li ben ze ri dir. Hit ler bir ırk çı dır. Dik kat bu yu ru -

nuz, mill iyet çi de mi yo rum, ırk çı dır di yo rum. Al man ır kı nı en

üs tün ırk ola rak gö ren bir mec nun dur. Tek mil Al man genç li ği ni

pe şi ne tak mış, on la ra bu ide ali aşı la mış tır. Mos ko va'da oy na nan

oyun ise bir baş ka tür lü dür. Sta lin yal nız ken di genç li ği ne de ğil,

dün ya genç li ği ne ko mü nist lik ide olo ji si ni aşı la ma ya ça lı şı yor.

Ko mü nist lik pro pa gan da sı nın, fu ka ra sı ve ca hi li çok ül ke ler de

ne ko lay ta raf tar top la dı ğı ise or ta da bir ger çek tir...

... Ha yır, ne ko mü nizm ne de fa şizm... Bu iki ide olo ji de mem le -

ke ti mi zin, ulu su mu zun ger çek le ri ne, ka rak te ri ne as la uy maz.

Şu nu da ila ve ede yim ki, ne fa şiz min ne de Na ziz m'in so nu yok -

tur. 

Bu söz ler Ata mı zın ne ka dar ile ri gö rüş lü ol du ğu nu bir

kez da ha gös ter mek te dir. Her iki ide olo ji de ar ka la rın da mil -

yon lar ca ölü, bin ler ce sa kat in san bı rak mış, gir dik le ri her ül ke -

ye acı, yı kım ve fe la ket gö tür müş tür. Bu ide olo ji ler, iç ten içe

mil le ti ke mi ren ve sö mü ren ide olo ji ler dir. Ger çek va tan se ver le -

rin bu ide olo ji ler le fik ri alan da mü ca de le et me le ri, Ata mı zın

önem li bir va si ye ti dir. Türk Mil le ti, sağ lam ka rak te ri, yük sek

se ci ye si ve Ata mı zın biz le re ka zan dır dı ğı bi linç sa ye sin de bu
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Ata türk son de re -
ce ile ri gö rüşlü bir
li der di. Ko mü nizm
ve fa şizm gi bi din

dışı ide olo ji le rin
ne den ola cağı bü -

yük fe la ket le rin
ön ce den far kına

var mış ve hal kımı-
zı bu ko nu da de fa -

lar ca uyar mıştı. 
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Hayatımda en büyük
dayanak ve kuvvetim, 
vatandaşlarımdan
gördüğüm itimat ve
destekdir. Bütün 
vazifelerimde manevî, 
vicdanî olan en büyük
endişem, emanetinizin
hürmet ve kutsallığına 
devamlı olarak 
dikkat etmektir.

M. Kemal Atatürk



tarz ide olo ji le rin et ki si ne hiç bir za man gir me miş tir ve Türk

mil li yet çi le ri nin fe da ka ra ne ça lış ma la rı sa ye sin de de bu ide olo -

ji ler va ta nı mız da as la ba şa rı ya ula şa ma ya cak lar dır. An cak bu

ger çek, teh li ke nin öne mi ni azalt ma mak ta dır. Üs te lik ül ke miz

ge rek jeo-po li tik ko nu mu, ge rek se sa hip ol du ğu ta ri hi mi ras

ne de niy le her za man için yı kı cı ve güç ten dü şü rü cü sal dı rı lar -

la kar şı kar şı ya kal ma ris ki al tın da dır. 

Ay rı ca unu tul ma ma lı dır ki, fa şizm ve ko mü nizm baş ta ol -

mak üze re bü tün din-dı şı ve ma ter ya list ide olo ji ler, mil li bir li -

ği, bü tün lü ğü, ma ne vi de ğer le ri he def al mak ta dır lar. Ma ter ya -

list ler va tan la rı na, bay rak la rı na, mil let le ri ne de ğil, ken di ki şi sel

men fa at le ri ne bağ lı dır lar. Mil li yet çi de ğil, en ter nas yo na list tir -

ler. Mil le tin mut lu lu ğu için de ğil, ken di mut lu luk la rı için ça lı -

şır lar. Bü yük Ön de ri mi zin bi ze öğ ret ti ği ve bı rak tı ğı va si yet ise,

mil li ve ma ne vi de ğer le re bağ lı, va ta nı nı, bay ra ğı nı, mil le ti ni

se ven, mil li ah lak inan cı na sa hip olan, mu kad de sa tı nı ko ru mak

için ge re kir se ca nı nı ve re bi le cek in san la r ol mak tır. Ata mız, bi -

zim ve biz den son ra ge le cek ne sil le rin, din dar, mil li yet çi duy -

gu lar ta şı yan, va ta nı ve bay ra ğı uğ ru na ha ya tı nı or ta ya ko yan,

ya şa mı bo yun ca mil le ti nin mut lu lu ğu için ça lı şan, ai le ku ru -

mu nun kut si ye ti ni sa vu nan in san lar ol ma mı zı is te mek te dir.

Ma ter ya list zih ni yet ise, Ata mı zın bi ze kut sal lı ğı nı öğ ret ti ği

tüm bu de ğer le rin kar şı sın da yer al mak ta dır. Do la yı sıy la mil li -

yet çi ve va tan se ver in san la rın, yal nız ca bu iki ide olo ji ye kar şı

de ğil, ma ter ya list tüm sis tem ve ide olo ji le re kar şı fikri mü ca de -

le için de ol ma la rı, sin si odak la rın kir li oyun la rı na gel me mek

için dik kat gös ter me le ri şart tır. 

Ata türk il ke le ri nin en ya kın ta kip çi si ve ko ru yu cu su olan

kah ra man Türk Or du su va ta nı mı zı her tür lü teh li ke ye kar şı
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gu rur la ko ru mak ta dır. Biz le re dü şen de, va ta nı mı zın ko run ma -

sı nın te mel aşa ma la rın dan bi ri olan, söz ko nu su fik ri mü ca de -

le ye im kan la rı mız doğ rul tu sun da kat kı da bu lun mak tır. Unut -

ma mak ge re kir ki, Ata türk'ün asıl is te ği, bi zim, Onun "fi kir le ri -

ni, duy gu la rı nı an la ma mız ve his set me miz"dir. O za man her -

kes bir Mus ta fa Ke mal ola cak ve Ata mı zın ül kü sü tam an la mı

ile ger çek leş ti ri le cek tir.

İki Mus ta fa Ke mal var dır: Bi ri ben, et ve ke mik, ge çi ci Mus ta fa

Ke mal... İkin ci Mus ta fa Ke mal, onu "ben" ke li me siy le ifa de ede -

mem; o, ben de ğil, biz dir! O, her kö şe sin de ye ni fi kir, ye ni ha yat

ve bü yük ül kü için uğ ra şan ay dın ve sa vaş çı bir top lu luk tur.

Ben, on la rın rü ya sı nı tem sil edi yo rum. Be nim te şeb büs le rim, on -

la rın öz le mi ni çek tik le ri şey le ri tat min için dir. O Mus ta fa Ke mal

siz si niz, he pi niz si niz. Ge çi ci ol -

ma yan, ya şa ma sı ve ba şa rı lı

ol ma sı ge re ken Mus ta fa

Ke mal odur!
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rı nın ko ru yu cu su olan

Kah ra man Or du muz, 

va ta nı mı zı her tür lü teh li -

ke ye kar şı ko ru mak ta dır.
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Ger çek Ata türk çü le rin 
Va ta na Hiz me ti 
Bü yük Ata türk Türk Mil le ti'nin üst len di ği gö re vi şöy le ta -

nım la mak ta dır:

Bü yük da va mız, en mü ref feh mil let ola rak, var lı ğı mı zı yük -

selt mek tir. Bu, yal nız mü es se se le rin de de ğil, dü şün ce le rin de de

te mel li bir in kı lap yap mış olan Türk Mil le ti'nin di na mik ide ali -

dir. Bu ide ali en kı sa za man da ba şar mak için, dü şün ce ve ha re -

ke ti be ra ber yü rüt mek mec bu ri ye tin de yiz. Her fer din son ne fe -

si, Türk Mil le ti'nin ne fe si nin hiç sön me ye ce ği ni, onun son suz

ol du ğunu gös ter mek tir. Yük sel Türk, se nin için yük sel mek te

sı nır yok tur. 

Bu, ger çek Ata türk çü le rin uğ run da mü ca de le et mek ten as -

la vaz geç me ye cek le ri, bu uğur da yıl gın lı ğa ka pı lıp yor gun luk

duy ma ya cak la rı ül kü le ri dir. Ön ce ki bö lüm de, va ta nı mı zın ko -

run ma sın da ge rek li olan fik ri mü ca de le nin öne mi üze rin de

dur duk. Bu fik ri mü ca de le nin da ya nak nok ta sı Ata türk il ke ve

in kı lap la rı dır. Bu il ke le rin ko run ma sı, doğ ru an la şı lıp sü rek li

gün dem de tu tul ma sı son de re ce önem li dir. Unut ma mak ge re -

kir ki, Ata türk'ün eş siz ki şi li ği nin ve ta ri hi mü ca de le si nin ürü -

nü olan bu il ke ler, yı kı lıp yer le bir edil miş bir im pa ra tor lu ğun

ar dın dan güç lü, ba ğım sız, yü zü hep ile ri ye dö nük yep ye ni bir

Cum hu ri yet çı kar mış tır. Do la yı sıy la çağ daş laş ma yo lun da iler -

le me mi zi sağ la ya cak ana yol da Ata türk il ke le ri ni reh ber edin -

mek ola cak tır. Ata türk, Türk Mil le ti'nin sü rek li ken di çiz miş ol -

du ğu yol da iler le ye ce ğin den emin dir:

Ben ölür sem soy lu mil le ti mi zin be ra ber yü rü dü ğü müz yol dan

as la ay rıl ma ya ca ğı na emi nim; bu nun la gön lüm ra hat!

Ata türk biz le ri, ken di il ke le ri ni unut tur mak is te yen ki şi le -
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rin or ta ya çı ka bi le ce ği du rum la ra kar şı da uyar mış -

tır. An cak Bü yük Ön de r'in dik kat çek ti ği çok önem li

bir hu sus var dır; o da kim se nin bu nu ba şa ra ma ya ca -

ğı dır. Çün kü Ata türk il ke le ri nin te me li Türk Mil le -

ti'nin asır lar ön ce si ne da ya nan mil li kül tü rü ne, ah la -

kı na ve ka rak te ri ne bağ lı dır. Ve bu il ke ler öz lü ve

kuv vet li il ke ler dir:

Bir za man lar ge lir, be ni unut mak ve ya unut tur mak

is te yen gay ret ler be li re bi lir. Fi kir le ri mi in kâr eden -

ler ve be ni ye ren ler çı ka bi lir. Hat ta bun lar, be nim ya -

kın bil di ğim ve inan dık la rım ara sın dan bi le ola bi lir.

Fa kat ek ti ği miz to hum lar o ka dar öz lü ve kuv vet li -

dir ler ki, bu fi kir ler Hint'ten, Mı sır'dan dö ner do la şır

ge ne ge lir, ve rim li ne ti ce le ri kalp le ri dol du rur.

Ata türk ül ke mi ze yep ye ni bir çeh re ka zan dı rır -

ken çok önem li bir nok ta yı her za man göz önün de

bu lun dur muş, Türk Mil le ti'ni mil let ya pan un sur la rı;

ta ri hi ni, di li ni, di ni ni, ya ni kı sa ca öz kül tü rü nü her

za man ya şa ta cak kök lü ted bir ler al mış tır. İnanç, da -

ya nış ma, va tan ve mil let sev gi si, bir lik ve be ra ber lik

duy gu la rı bu ted bir le rin te me li dir. Türk Mil le ti bu

er dem ler sa ye sin de dün ya nın en güç lü ve do na nım -

lı or du la rı na kar şı bir ta rih yaz mış tır. Bu de ğer le rin

sü rek li ayak ta tu tul ma sı, ger çek Ata türk çü le rin en

önem li va tan hiz met le ri dir. Bun la rın bi lin me si ve ye -

ni ne sil le re ak ta rıl ma sı son de re ce önem li dir. Biz ler

bu gün aziz va ta nı mız da ba ğım sız bir ya şam sü rü -

yor sak, bu nu söz ko nu su er dem le ri ken di le ri ne düs -

tur edin miş iman lı, ce sur, fe da kar şe hit le ri mi ze, ga -

zi le ri mi ze ve hep sin den önem li si Ata mı za borç lu -
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yuz. Türk Mil le ti'nin her fer di nin bu bor cun bi lin cin de ol ma sı,

bu va ta nı biz le re ar ma ğan eden le re min net ve şük ran duy ma sı

ve hep sin den önem li si ye ni ne sil le rin de bu duy gu lar la ye tiş ti -

ril me si ge rek mek te dir. Va tan se ver ler ve ger çek Türk mil li yet çi -

le ri bu şe ref li gö re vi üst len miş ler dir ve bu, va tan la rı için ya pa -

cak la rı en bü yük hiz met tir. 

Şim di kı sa ca, Ata türk il ke le ri nin te me li ni oluş tu ran

an la yış la rı ele ala ca ğız.

1. Mil lî Ta rih Bi lin ci
Ta rih, bir mil le tin bü tün fert le ri nin bil me si

ve ko ru ma sı gereken kül tür ha zi ne le rin den bi ri -

dir. Ta rih, mil le tin geç miş te ki var lı ğı, onun mi -

ra sı ve bu gü ne ka lan ha tı ra sı dır. Her bi rey

mil li ta ri hin de ki üs tün ki şi  ve olay lar dan gu -

rur du yar, ib ret alın ma sı ge re ken ders le ri de

hiç bir za man göz ar dı et mez. Mil let le rin ha ya -

tın da ta rih, için de bu lu nu lan du rum ve ge le -

cek te kar şı la şı la bi le cek olay lar bi ra ra da de ğer -
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Ata mız ken di sin den son ra ge len ne sil le rin,

Onun izin den yü rü ye cek le ri ne emin di. Türk

Mil le ti Ata mı zı hiç bir zaman yanılt madı. 



len di ril di ğin de ba şa rı lı so nuç lar el de edi le bi lir. Mil lî ta ri hi ne

sa hip çık ma yan, bu ta ri hi ye ni ne sil le re ak tar ma yan mil let ler,

ya şa ma güç le ri ni kay be der ler. Bu bi ri kim, o mil le ti ile ri ta şı ya -

cak en önem li iti ci güç tür. 

Ata türk mil li ta rih bi lin ci ne çok önem ver miş, pek çok ko -

nuş ma sın da Türk ta ri hi nin ken di si ne il ham kay na ğı ol du ğu nu

be lirt miş tir. Ata türk, Türk ta ri hi ni Or ta As ya'dan baş la yan ve

bu gü ne ka dar ula şan bir bü tün ola rak de ğer len di rir. Türk ta ri -

hi ne olan me ra kı ise, Ma nas tır As ke ri İda di si'nde oku du ğu yıl -

la ra da yan mak ta dır. Okul da mil li yet çi bir Türk su ba yı olan

Tev fik Bey'den ta rih der si alan Mus ta fa Ke mal, bu dö nem de

Türk ta ri hi ni bü tün ge niş li ği ve de rin li ği ile kav ra mış, ba ğım -

sız lı ğa yö ne lik pek çok dü şün ce si ilk ola rak bu yıl lar da şe kil -

len me ye baş la mış tır. Tev fik Bey'den, "ken di si ne min net bor -

cum var dır, ba na ye ni bir ufuk aç tı" di ye bah se den Ata türk,

Türk ta ri hi nin zen gin li ğin den çok fay da lan mış tır. 

Mil li ta rih bi lin ci, Ata türk'ün Türk Mil le ti için be lir le di ği

'çağ daş mil let ler se vi ye si ne ulaş mak' ül kü sün de be nim se ne cek

yo lun na sıl ol ma sı ge rek ti ği nok ta sın da da ön pla na çık mak ta -

dır. Ata türk çağ daş laş ma yı sü rek li teş vik eder ken, bu nun ken -

di de ğer le ri miz den uzak laş mak, ta ri hi mi zi red det mek ol ma dı -

ğı nı önem le vur gu la mış tır:

Her mil le tin ken di ne mah sus ge le nek le ri, ken di ne gö re mil li hu -

su si yet le ri var dır. Hiç bir mil let, ay nen di ğer bir mil le tin tak lit çi -

si ol ma ma lı dır. Çün kü böy le bir mil let ne tak lit et ti ği mil le tin ay -

nı ola bi lir, ne de ken di mil le ti için de ka la bi lir. Bu nun ne ti ce si

şüp he siz ki acı dır.

Bir baş ka sö zün de ise, Ata türk şöy le de mek te dir:

Biz Ba tı uy gar lı ğı nı bir tak lit çi lik ya pa lım di ye al mı yo ruz, on da

iyi gör dük le ri mi zi, ken di bün ye mi ze uy gun bul du ğu muz için,

dün ya uy gar lık dü ze yi için de be nim si yo ruz. 
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As ke ri Mü ze'de ser gi len bu tab lo, Fa tih Sul tan Meh met'i 
Edir ne'den İs tan bul'a iler ler ken gös ter mek te dir. 

Ata türk, Tür ki ye'nin ay dın lık ge le ce ği için mil li ta ri hi mi ze her za -
man sa hip çıkıl ma sı ge rek ti ği ne ina nan bir dev let ada mıy dı.
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Şimdiye kadar millete yapamayacağım bir şeyi vaat
etmedim. Ben yapacağım dediğim zaman, buna
inanmayanlar vardı. Buna rağmen hareket ettim.

Görüyorsunuz ki başardık. Benim ve benimle
çalışanların güveni vardır ki, yeni hedeflerimize de

başarıyla varacağız. 
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Ger çek Ata türk çü lük mil li kül tü r ve 
bi ri ki mi mi zin ko run ma sını gerek tir mek tedir.

Şimdiye kadar söylediklerimin gerçekleşmiş olması,
bütün tasavvurlarımın beni yalanlamaması, milletin
ciddî ve samimî olarak bana yardımcı ve destek ol-
masıyla mümkün olmuştur. Onun için yeni gayelere

erişmek için de bu yardım ve desteğe ihtiyacım
vardır; onu benden esirgemeyiniz!

M. Kemal Atatürk
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Tür ki ye'nin yal nız eko no mi ala nın da de ğil, sos yal ve

kül tü rel alan da da sü rek li kal kın ma sı ge rek ti ği ne ina nan

Ata türk, bu he de fe ulaş mak ta mil li ta rih bi lin ci nin bü yük

rol oy na dı ğı na inan mak ta dır. Bir mil le ti ayak ta tu tan önem -

li de ğer ler den olan mil li şu ur, Ata türk için, mil li ta rih bi lin -

ci ne pa ra lel ola rak ge li şir ve iler ler. "Mil lî şu urun ayak ta ka -

la bil me si ve uya nık bu lun ma sı için dil ve ta rih uğ run da ça lış ma -

ya mec bu ruz." di ye n Ata türk, bu ko nu da ne de re ce du yar lı

ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Bu ne den le ye ni ye ti şen ne s lin

her za man ta rih bi lin ci ne sa hip ol ma sı nı is te miş, bu nun için

de genç le re mu hak kak ma ne vi de ğer le rin öne mi nin, ge le -

nek ve gö re nek le ri mi zin, kül tür bi ri ki mi mi zin an la tıl ma sı

ge rek ti ği ni vur gu la mış tır. Bu nun la da kal ma mış, ma ne vi -

ya tı mı zı, mil li de ğer le ri mi zi, mu kad de sa tı mı zı, kül tü rü mü -

zü he def alan her tür lü un sur la so nu na ka dar mü ca de le et -

mek ge rek ti ği nin genç le re öğ re til me si ni is te miş tir.

Ye ti şe cek ço cuk la rı mı za ve genç le ri mi ze gö re cek le ri tah si lin

hu du du ne olur sa ol sun, en ev vel Tür ki ye'nin is tik la li ne,

ken di ben li ği ne, mil li ana ne le rin de düş man olan bü tün un -

sur lar la mü ca de le et me lü zu mu öğ re til me li dir. 

Bu ne den le dir ki Ata türk, ta rih il mi nin eği tim ve öğ re -

tim prog ram la rın da ge niş ola rak yer al ma sın dan ya na ol -

muş tur. Genç le re ve Türk Mil le ti'ne bi lim sel bir şe kil de öğ -

re ti le cek olan mil li yet kav ra mı ile, top lum ya şan tı sı nın da -

ha bi linç li ola ca ğı na inan mış tır. Bu ne den le in san la rın mil -

let le ri için ça lış ma la rı ve ge le cek gün le rin gü ven li ği ni sağ -

la mak te mel gö rü şü üze rin de hak lı ola rak dur mak ta dır:

Mil let sev gi si ka dar bü yük sev gi yok tur. Kur tu luş Sa va -

şı'nda be nim de mil le ti me et ti ğim bir ta kım hiz met ler ol -

muş tur zan ne de rim. Fa kat bun lar dan hiç bi ri ni ken di me
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mal et me dim. Ya pı la nın hep si mil le tin ese ri dir, de dim. Ara na cak

olur sa, doğ ru su da bu dur. Ma zi de sa yı sız me de ni yet kur muş bir

ır kın ve mil le tin ço cuk la rı ol du ğu mu zu is pat et mek için, yap ma -

mız la zım ge len şey le rin hep si ni yap tı ğı mı zı ile ri sü re me yiz. Bu gü -

ne ve ya rı na bı ra kıl mış da ha bir çok bü yük iş le ri miz var dır. İl mi

araş tır ma lar da bun lar ara sın da dır. Be nim ar ka daş la rı ma tav si yem

şu dur: Şah sı nız için de ğil, fa kat men sup ol du ğu muz mil let için

el  bir li ği ile ça lı şa lım. Ça lış ma la rın en bü yü ğü bu dur.

2. Mil lî Kül tü rün Ge liş ti ril me si 
Ata türk, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin te me li nin mil li kül tür ol -

du ğu nu ifa de et miş tir. Mil li kül tür bir mil le te kim lik ka zan dı ran,

di ğer mil let ler le ara sın da ki far kı or ta ya ko yan, o mil le te ait mad -

dî ve ma ne vî de ğer le rin bü tü nü ne ve ri len isim dir. Bir top lu mu

mil let ya pan ve onun bü tün lü ğü nü sağ la yan, mil li kül tür dür.

Mil li kül tü rün, o mil le tin ben li ği nin şe kil len me sin de, ge liş me sin -

de ve güç len me sin de bü yük pa yı var dır. Mil li kül tü rü ne sa hip çı -

ka ma yan, bu de ğer le ri ge re ği gi bi kav ra yıp be nim se me miş bir

top lu mun güç lü ol ma sı ve hat ta var lı ğı nı de vam et ti re bil me si

müm kün de ğil dir. Ata türk, "Ken di kül tü rel de ğer le ri ne say gı lı ol ma -

yan mil let le ri, baş ka mil let ler de say maz. Böy le le ri, di ğer mil let le rin avı

ol ma ya mah kum dur" söz le ri ile bu ger çe ğe işa ret et miş tir. 

Ata türk in kı lap la rı nın te me lin de de, "Tür ki ye Cum hu ri ye -

ti'nin te me li Türk kah ra man lı ğı ve Türk kül tü rü dür" söz le rin de de

gö rül dü ğü gi bi, Türk mil li kül tü rü var dır. Çün kü Ata türk ga yet

iyi bil mek te dir ki, in kı lap lar an cak mil le tin de ğer le ri ile, ih ti yaç -

la rıy la, dü şün ce ya pı sı yla uyum lu ol du ğu müd det çe ka lı cı ve ba -

şa rı lı ola bi lir ler. Bu sos yo lo jik bir ger çek tir. Bu ger çe ği Ata mız

şöy le ifa de et mek te dir:
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Araş tır ma la rı mı za te mel ola rak çok de fa ken di mem le ke ti mi zi,

ken di ta ri hi mi zi, ken di ge le nek le ri mi zi, ken di özel lik le ri mi zi ve

ih ti yaç la rı mı zı al ma lı yız. Ay dın la rı mız bel ki bü tün dün ya yı, bü -

tün di ğer mil let le ri ta nır. La kin ken di mi zi bil me yiz. Ay dın la rı -

mız "mil le ti mi zi en me sut mil let ya pa yım" der. "Baş ka mil let ler

na sıl ol muş sa onu da ay nı öy le ya pa lım" der. La kin dü şün me li -
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yiz ki, öy le bir te ori hiç bir de vir de ba şa rı ka za na bil miş de ğil dir.

Bir mil let için sa adet olan bir şey, di ğer mil let için fe la ket ola bi -

lir. Ay nı se bep ve şart lar, bi ri ni me sut et ti ği hal de di ğe ri ni bed -

baht ede bi lir. Onun için bu mil le te gi de ce ği yo lu gös te rir ken,

dün ya nın her tür lü bi li min den, ke ş fin den fay da la na lım, la kin

unut ma ya lım ki, asıl te me li ken di içi miz den çı kar ma lı yız.

Bu söz ler, Cum hu ri yet Tür ki ye si'nin mil lî kül tü re da ya lı

ola rak ku rul du ğu nun ve bu kül tü re da ya lı ola rak yük se lip ge -

li şe ce ği nin bir ifa de si dir. Bü yük Ön der için mil li kül tür, mil li

bir li ğin ve va ta nın bö lün mez li ği nin en önem li un sur la rın dan -

dır. Ata türk'ün an la yı şın da mil li kül tür ve mil li bir lik, bir bi ri ni

ta mam la yan, bir bi rin den ay rıl ma sı müm kün ol ma yan iki

önem li de ğer dir. 

Ata türk, mil lî kül tür ko nu sun da he def le rin ne ler ol du ğu -

nu da şöy le be lirt miş tir: 

Yük sek bir in san ce mi ye ti olan Türk Mil le ti'nin ta ri hî bir vas fı da

gü zel sa nat la rı sev mek ve on da yük sel mek tir. Bu nun için dir ki,

mil le ti min yük sek ka rak te ri ni, yo rul maz ça lış kan lı ğı nı, ya ra tı cı

ze kâ sı nı, il me bağ lı lı ğı nı, gü zel sa nat lar sev gi si ni ve mil lî bir lik

duy gu su nu sü rek li ve her tür lü in ce le me ler le bes le ye rek ge liş tir -

mek mil lî ül kü müz dür. 

3. Türk Top lu mu nun Çağ daş Uy gar lık 
Dü ze yi nin Üs tü ne Çı ka rıl ma sı
Ata türk ha ya tı bo yun ca yal nız ca mil le ti ni dü şün müş, ken -

di men fa ati ve ki şi sel ge le ce ği için hiç bir ça lış ma sı ol ma mış tır.

Al dı ğı tüm ka rar lar da, at tı ğı tüm adım lar da bu açık ça gö rü lür.

Ata türk'ün ha yat ta ki en bü yük ide ali, ba ğım sız va tan top rak la -

rı üze rin de mil li bir lik duy gu suy la ke net len miş çağ daş bir top -

lum oluş tur mak tı. Va ta nı kur ta ran, hür ve ba ğım sız Tür ki ye
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ide ali ni ger çek leş ti ren Mus ta fa Ke mal, ye ni Tür ki ye'yi mo dern -

leş tir mek ama cı ile çağ daş me de ni yet ide ali ne yö nelt miş tir.

Ata türk Türk Mil le ti'nin çağ daş laş ma sı nı ha ya ti da va ola rak

gör müş ve bu nu as la vaz ge çil me me si ge re ken bir mü ca de le

ola rak ka bul et miş tir. "Bü yük da va mız en me de ni ve en üst re fah

se vi ye sin de bir mil let ola rak var lı ğı mı zı yük selt mek tir" söz le ri ile

bu nu di le ge tir miş tir. Bir baş ka sö zün de ise, bu he de fi şöy le

vur gu la mış tır:
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Mil le ti mi zin he de fi, mil le ti mi zin ide ali bü tün dün ya da tam ma -

na sıy la me de ni bir top lum ol mak tır. Me de ni ol ma yan in san lar,

me de ni olan la rın ayak la rı al tın da kal ma ya mah kum dur lar.

Ata türk'ün ha ya tı nı ge nel ola rak iki dö ne me ayır mak

müm kün dür: Mil li Mü ca de le dö ne mi ve Cum hu ri yet'in ila nı -

nın ar dın dan baş la yan Çağ daş laş ma dö ne mi. Ata türk, çağ daş -

laş ma nın ge re ği ola rak bi lim ve tek no lo ji den ya rar lan ma ve

eği tim sa ha sı nı ge niş let me ko nu la rı

üze rin de önem le dur muş tur. Bu -

nun ya nı sı ra eko no mi ala nın da

ve sos yal ha ya tın çe şit li alan -

la rın da ya pı lan atı lım lar la,

mil le tin önü ne ye ni ufuk lar

açıl mış, çok kı sa sü re içe ri sin -

de bü yük ge liş me ler ya şan -

mış tır. 
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30 Ağustos'ta sevk ve
idare ettiğim muharebe,
Türk Milleti'nin
yanımda bulunduğu
halde, idare ettiğim ilk
ve son muharebedir. Bir
insan kendini, milletle
beraber hissettiği zaman,
ne kadar kuvvetli buluy-
or bilir misiniz? Bunu
tarif müşküldür.

M. Kemal Atatürk



Pek çok ku rum Ba tı ile öz de şe le şe cek şe kil de ye ni den ya -

pı lan dı rıl mış, böy le ce mo dern leş me nin te me li atıl mış tır. Ata -

türk çağ daş laş ma nın ne ka dar ha ya ti bir ih ti yaç ol du ğu nu ve

bu nun için iz len me si ge re ken yo lu ise şöy le ta rif et miş tir:

Ül ke miz için de uy gar dü şün ce le rin, çağ daş ile ri lik le rin za man

kay bet me den ya yıl ma sı ve ge liş me si zo run lu dur. Öğ ret men le ri -

miz, ozan la rı mı z, ya zar la rı mız ulu sa geç miş yı kı lış gün le ri ni,

bun la rın ger çek ne den le ri ni an la ta cak lar dır. Bu ka ra gün le rin

ge ri dön me me si için yer yü zün de uy gar ve çağ daş bir Tür ki -

ye'nin var lı ğı nı ta nı mak is te me yen le re, onu ta nıt mak zo run da

ol du ğu mu zu ha tır la ta cak lar dır. Gö rü lü yor ki, en önem li ve en

ve rim li ödev le ri miz, öğ re tim ve eği tim iş le ri dir. Bu iş ler de ne

ya pıp ya pıp ba şa rı ya ulaş ma mız ge re kir. Bir ulu sun ger çek kur -

tu lu şu an cak bu yol da dır. Bu za fe rin sağ lan ma sı için he pi mi zin

bir vü cut gi bi be lir li bir prog ram üze rin de ça lış ma mız ge rek.

Çağ daş uy gar lı ğa ulaş mak için gös te ri len ça ba nın sü rek li

ol ma sı ge rek ti ği ni ise, 29 Ekim 1933'de Cum hu ri yet'in ila nı nın

10. yıl dö nü mü ne de niy le yap tı ğı ko nuş ma sın da şu şe kil de an -

lat mış tır:

Fa kat yap tık la rı mı zı as la ka fi gö re me yiz. Çün kü da ha çok ve da -

ha bü yük iş ler yap mak mec bu ri ye tin de ve az min de yiz. Yur du -

mu zu dün ya nın en ma mur ve en me de ni mem le ket le ri se vi ye si -

ne çı ka ra ca ğız. Mil le ti mi zi en ge niş re fah va sı ta ve kay nak la rı na

sa hip kı la ca ğız. 

Çağ daş laş ma ül kü sü nün öne mi ni an la ya cak, an la ta cak,

ken di sin den son ra ki ne sil le rin de bu nu ya şa ma sı nı sağ la ya cak

ki şi ve ku rum la rı mey da na ge tir mek, Ata türk için son de re ce

önem liy di. Çağ daş laş ma nın ger çek leş ti ri le bil me si için bi lim ve

tek no lo ji de ki ge liş me le rin ya kın dan ta kip edil me si ve genç nes -

lin çok iyi ye tiş ti ril me si Ata türk'e gö re te mel ko şul lar dır. Ata -
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türk, en bü yük ar zu la rın dan bi ri olan Türk top lu mu nun me de -

ni yet yo lun da iler le me si he de fi nin genç ler ta ra fın dan ger çek -

leş ti ri le ce ği ne ina nan bir li der di. Bu ne den le de bu önem li gö -

re vi genç le re ver miş, Cum hu ri ye t'i ko ru mak ve yük selt mek ten

genç le ri so rum lu kıl mış tı. Çağ daş ve her yö nü ile uy gar bir top -

lu mun or ta ya çı ka rı la bil me si için bil gi li, kül tür lü, yük sek ka -

rak ter li ki şi le rin ye tiş ti ril me si şart tır. Ata türk bu dü şün ce si ni

şöy le ifa de et mek te dir:



Genç li ği ke sin lik le ide al sa hi bi ve ül key le il gi li ola rak ye tiş tir -

mek her ke sin, he pi mi zin, her dev let ada mı nın baş ta ge len gö re -

vi dir. Genç li ği ye tiş ti ri niz. On la ra bi lim ve kül tü rün po zi tif dü -

şün ce le ri ni ve ri niz. Ge le ce ğin ay dın lı ğı na on lar la ka vu şa cak sı -

nız. Hür fi kir ler uy gu la ma ya ko nul du ğu va kit, Türk Mil le ti yük -

se le cek tir.

4. Türk Mil le ti'ne 
İnan mak ve Gü ven mek
Ata türk, genç lik yıl la rın dan iti ba ren Türk Mil le ti'nin bü -

yük lü ğü nü kav ra mış ve Türk'ün ru hu na, ce sa re ti ne, ka rak te ri -

ne çok gü ven miş tir. Türk Mil le ti'nin ah la kı nı, ya pı sı nı, kül tü rü -
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nü, ta ri hi bi ri ki mi ni çe şit li ko nuş ma la rın da öven ve tüm ba şa -

rı sı nın asıl sa hi bi nin Türk Mil le ti ol du ğu nu bi len Ata türk, Türk

Mil le ti'ne inan ma yı ve gü ven me yi il ke le ri nin de te mel da ya -

nak la rın dan bi ri ola rak gö r müş tür. Mil li Mü ca de le 'ye Türk

Mil le ti'ne gü ve ne rek baş la mış ve "Ha zi ne miz, is tik lal ve va tan -

per ver li ğin kıy me ti ni tak dir et me yi öğ ren miş olan mil le ti miz dir"

söz le ri ile Türk Mil le ti'ne duy du ğu inan cı vur gu la mış tır. Tür ki -

ye Cum hu ri ye ti Dev le ti'ni ku rar ken, Türk Mil le ti'ne olan son -

suz inanç ve gü ve ni ni hiç yi tir me miş, il ke ve in kı lâp la rı nın en

gü zel şe kil de uy gu la na ca ğı na inan mış tır. Sam sun'a ayak bas tı -

ğı ilk gün den iti ba ren ken di si ne umut ve ren asıl gü cün mil le ti

ol du ğu nu ifa de et miş tir. 

Ben 1919 se ne si Ma yı sı için de Sam sun'a çık tı ğım gün elim de

mad di hiç bir kuv vet yok tu. Yal nız Türk Mil le ti'nin asa le tin den

do ğan ve be nim vic da nı mı dol du ran yük sek ve ma ne vi bir kuv -

vet var dı. İş te ben bu mil li kuv ve te, bu Türk Mil le ti'ne gü ve ne -

rek işe baş la dım. 

1919 yı lın da ya şa nan ve Ata türk'ün Türk Mil le ti'ne inan cı -

nı pe kiş ti ren bir olay ise şöy le dir:

3 Tem muz 1919 gü nü Ata türk Er zu rum'a ge lir. Ilı ca ön le rin de

Er zu rum lu lar ta ra fın dan coş kun bir şe kil de kar şı lan dı ğı za man,

Çu ku ro va'da mu ha cir ola rak bu lu nup Er zu rum'a dö nen Mev lüt

Ağa'yı gö rür ve ona so rar:

- Çu ku ro va gi bi ve rim li mem le ket ten ni ye dön dün, yok sa ge çi -

ne me din mi?

- Ha yır Pa şam. Ge çi mi miz çok ra hat tı. Son gün ler de işit tim ki,

İs tan bul'da ki ır zı kı rık lar bi zim Er zu rum'u Er me ni le re ve re cek -

ler miş. Gel dim ki gö re yim, bu na mert ler ki min ma lı nı ki me ve -

ri yor lar.

Tunç çeh re li, be yaz sa kal lı, gün gör müş Mev lüt Ağa'nın iman

do lu göğ sün den ge len bu ses yi ne onun gi bi tunç çeh re li as ke rin
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göz le ri ni ya şar tır. Bu ce va bın üze ri ne gö zü yaş lı Mus ta fa Ke mal

Pa şa et ra fın da ki le re dö ner ve şöy le der:

- Bu mil let le ne ler ya pıl maz ki...

Bü yük Ön der'in an la yı şın da, Mil li Mü ca de le' yi ya pan

doğ ru dan doğ ru ya mil le tin ken di si dir. Bu ne den le de mil let

sev gi si üze rin de çok dur muş tur. Ger çek ten mil le ti ni se ven ki şi -

nin, mil let ta ra fın dan da çok se vi le ce ği ni bil dir miş tir. "Mil let

sev gi si ka dar bü yük bir mü ka fat yok tur" sö zü Ata türk'ün ko nu ya

ver di ği öne mi gös ter mek te dir. 

Ata türk, va tan için yo la çı kan la rın ve te va zuy la, mert çe,

dü rüst çe ça lı şan la rın mut la ka mil le ti -

miz den bü yük des tek gö re ce ği ne

inan mış tır. "Türk Mil le ti, ar zu ve is ti -

da tı nın yö nel miş ol du ğu is ti ka met le ri

gör me ye ça lı şan ve gö re bi len ev la dı nı,
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da ima tak dir ve hi ma ye et miş tir" söz le ri, bu inan cın ifa de si dir. Bu

özel lik le ri ve çok da ha faz la sı nı üze rin de ta şı yan Ata mı za mil -

le ti mi zin gös ter di ği te vec cüh, bu inan cın doğ ru lu ğu nu gös ter -

mek te dir. Ata türk Türk Mil le ti'ne duy du ğu sev gi yi, hay ran lı ğı

ve gü ve ni de fa lar ca vur gu la mış tır. Türk Mil le ti'nin, di ğer dün -

ya mil let le ri ne ör nek olan yön le ri ni pek çok ko nuş ma sın da di -

le ge ti ren Bü yük Ön der bir sö zün de de şöy le de mek te dir: 

Ba tı mil let le ri ni, bü tün dün ya nın mil let le ri ni ta nı rım. Fran sız la -

rı ta nı rım, Al man la rı, Rus la rı... şah sen ta nı rım ve bu ta nış mam

da harp sa ha la rın da ol muş tur, ateş al tın da ol muş tur. Ölüm kar -

şı sın da ol muş tur. Ye min ede rek, si ze te min ede rim ki, bi zim

mil le ti mi zin ma ne vi kuv ve ti bü tün mil let le rin ma ne vi kuv ve -

ti nin üs tün de dir.

Ata türk'ün mil let sev gi si ni en gü zel ifa de eden ör nek ler -

den bi ri si de Sa yın İs met İnö nü'nün Ata mı zın ve fa tı nın ar dın -

dan Bü yük Mil let Mec li si'nde yap tı ğı ko nuş ma dır:

En bü yük za fer le ri ka zan dık tan son ra da Ata türk, öm rü nü yal -

nız Türk Mil le ti'nin ha la rı nı, in sa ni ye te eze li hiz met le ri ni ve ta -

ri he hak et ti ği me zi yet le ri ni is pat et mek le ge çir miş tir. Mil le ti mi -

zin bü yük lü ğü ne, kud re ti ne, fa zi le ti ne, me de ni yet is ti da dı na ve

mü kel lef ol du ğu in sa ni yet va zi fe le ri ne sar sıl maz iti ka dı var dı.

"Ne mut lu Tür küm di ye ne" de di ği za man, ken di en gin ru hu nun,

hiç sön me yen aş kı nı ve ma na lı bir su ret te hü la sa et miş tir.

5. Mil lî Bir lik ve Be ra ber lik
Mil li bir lik ve be ra ber lik an la yı şı Ata türk il ke le ri nin ve

Ata türk mil li yet çi li ği nin ana öğe si dir. Mil let le rin do ğu şu nu,

ya şa ma sı nı ve iler le me si ni sağ la yan en önem li un sur dur. Ata -

türk il ke le ri ne gö re, mil let ay nı ide ale bağ lı in san la rın oluş tur -

du ğu bir bir lik tir, mil le ti mil let ya pan, bu mil le tin men sup la rı -
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nın bir lik, be ra ber lik ve da ya nış ma için de ol ma la rı dır. Ki şi sel

ba şa rı lar da an cak mil li ve ma ne vi it ti fak ile kuv vet bu lur. Ata -

türk'ün de çe şit li söz le rin de gö rül dü ğü üze re, bir lik ve be ra ber -

lik için de ha re ket et me yen, kar şı lık lı sev gi, say gı ve da ya nış ma

için de ol ma yan top lum la rın hiç bir za man çağ daş ve dün ya

ulus la rı için de yer ala ma ya ca ğı ve bir mil let ola rak var ola ma -

ya ca ğı ke sin dir. Bu ne den le de mil li bir lik ve be ra ber lik, tüm

Türk Mil le ti ta ra fın dan özen le ko run ma sı ge re ken bir il ke dir. 

Ata türk de bu hu su sa önem le dik kat çek miş tir. Ata türk,

Mil li Mü ca de le 'yi ilk baş lat tı ğı an dan iti ba ren, ba şa rı nın an cak

mil li bir lik ve be ra ber li ğin te sis edil me si ile sağ la na bi le ce ği ni

bil mek tey di. Za fe rin ka za nıl ma sın dan son ra da, bu ta ri hi ba şa -

rı nın mil li bir lik ve da ya nış ma ile el de edil di ği ni de fa lar ca gün -

de me ge tir miş ti. Ata türk, Türk Mil le ti'nin mil li bir lik için de ha -

re ket et ti ği za man aşa ma ya ca ğı hiç bir zor luk ol ma dı ğı nı çok iyi

bi li yor du.
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Büyük Ön der'in ve fa tının ar dın dan Cum hur başka nı se çi len İs met İnö -
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Ata türk'ün de be lirt ti ği gi bi, Kur tu luş

Sa va şı'nın za fer le ne ti ce len me si nin
te me lin de, sa vaş bo yun ca Türk Mil le -
ti'nin ta rih te eşi ne az rast la nır bir bir -
lik ve be ra ber lik için de ha re ket et miş
ol ma sı var dır. Ka dın, ço cuk, genç,
ih ti yar de me den tüm Türk Milleti'nin

bağım sız lık için düşmana kar şı tek
nefer ol muştur. 
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Bu ne den le dir ki Ata türk, Türk Mil le ti bir bü tün ha li ne

gel me den Kur tu luş Sa va şı'nı baş lat ma mış, bö lü cü akım la rı ve

ayak lan ma la rı bas tır dık tan son ra ana he de fe yö nel miş tir. Si vas

Kong re si ise, ba ğım sız lık ka ra rı nın alın dı ğı Er zu rum Kong re -

si'nden son ra, mil li bir lik ve be ra ber li ğin kök le ri nin güç len di ği

yer ol muş ve bü tün yurt tan tem sil ci le rin ka tıl ma sıy la ya pı lan

kong re de ulu sal bü tün lük ön pla na çık mış tır. Mil li bir lik ve be -

ra ber lik duy gu sun dan kay nak la nan mil li şu ur, o zor lu dö nem -

de ol du ğu gi bi gü nü müz de de Türk va ta nı nın bö lün mez bü -

tün lü ğü nün te mi na tı dır.

Türk Mil le ti, Kur tu luş Sa va şı bo yun ca mil li bir lik ve be ra -

ber li ğin, ta rih te ki en gü zel, en şe ref li ör nek le rin den bi ri ni ser -

gi le miş tir. Bu ha re ket Türk Mil le ti'nin esa re te kar şı is tik la li ni

ko ru mak yo lun da bir tep ki nin, is ya nın ve mil li bi linç len me nin

bir ör ne ği dir. Gü cü ye ten tüm va tan ev lat la rı cep he de ba ğım -
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Kur tu luş Sa va şı, hal kımızın bü yük fe da kar lık la rı ile 
ka za nıl mıştır. Yok luk için de ki bir mil le ti, dün ya nın en
güç lü or du la rına kar şı mu zaf fer eden güç, bu mil le tin
ima nı ve üs tün ka rak te ridir. 



sız lık için çar pı şır ken, cep he ge ri sin de de mil le ti miz tüm im -

kan la rı nı se fer ber et miş tir. Ör ne ğin, Sa kar ya Mey dan Mu ha re -

be si ön ce sin de ya yın la nan ka rar na me nin em ri ne

uya rak her Türk ai le si bi rer ça ma şır, bi rer çift

ço rap ve ça rık ha zır la yıp or du su na

giy dir miş, mil let çe el le rin de ki

yün, tif tik, bez, ku maş, de ri

ne var sa si lah lı güç le rin em -

ri ne ver miş tir. 
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Unut ma mak ge re kir ki, ya şa dı ğı ha yat Ata türk'e, va ta na

ve mil le te kar şı yö nel ti len en bü yük teh li ke nin, mil li bir lik ve

be ra ber li ği mi zi bo za rak dev le ti mi zi yık mak is te yen ler ol du ğu -

nu gös ter miş tir. Bu yüz den Ata mız "Mil li bir lik duy gu su nu mü -

te ma di yen ve her tür lü va sı ta ve ted bir ler le in ki şaf et tir mek mil li ül -

kü müz dür" di ye rek mil li ül kü nün öne mi ni ifa de et miş tir.

Ata türk ya şa mı bo yun ca her ba kım dan bir leş ti ri ci bir in -

san ol muş tur. Çe şit li gö rüş le re sa hip in san la rı or tak bir amaç

uğ run da bir leş tir miş tir. O'nun bu ye te ne ği Türk Mil le ti'nin bir -
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lik sev gi sin den kay nak lan mak ta dır. "Mil let ve biz yok, bir lik ha -

lin de mil let var. Biz ve mil let ay rı ay rı şey ler de ği liz. Ve şu nu ke sin

ola rak söy le ye yim ki, bir mil let, var lı ğı ve ba ğım sız lı ğı için her şe ye gi -

ri şir ve bu amaç uğ ru na her fe da kar lı ğı ya par sa, ba şa rı lı ol ma ma sı

müm kün de ğil dir. El bet te ba şa rır. Ba şa ra maz sa o mil let öl müş de -

mek tir" di ye rek, mil li bir li ği güç lü olan ulus la rın her za man

kuv vet li ola ca ğı nı be lirt miş tir:

Bir in san ken di si ni mil let le be ra ber his set ti ği za man ne ka dar

kuv vet li olur bi lir mi si niz? Bu nu ta rif müş kül dür. Eğer ben, iza -

ha ta iz har-ı acz ey ler sem, be ni ma zur gö rü nüz. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Resim de Van Gö lü ke na -
rın da bir ki li se gö rül mek -
te dir. Türk Mil le ti, ta rih
bo yun ca fark lı din ler den
ve ırk lar dan in san la ra
gös ter di ği hoşgö rü ve
ada let anlayışı ile dün -
yaya ör nek ol muştur. 



Atatürk 'ün Vatan ve Mil l e t  Sevg i s i

84



Bü yük Ön der mil li da ya nış ma ya ver di ği öne mi şu sa tır lar -

da açık ça di le ge tir mek te dir; "Tür ki ye Cum hu ri ye ti hal kı nı; ay rı

ay rı sı nıf lar dan oluş muş de ğil, fa kat ki şi sel ve sos yal ha yat için de iş

bö lü mü iti ba riy le çe şit li mes lek le re ay rıl mış bir top lum ola rak gör mek

esas pren sip le ri miz den dir." Bu ifa de den de an la şıl dı ğı üze re

amaç her za man için top lum da ki bi rey ler ara sın da da ya nış ma -

yı sağ la mak ol muş tur. Ata türk'ün Türk Mil le ti ile il gi li olan şu

gö rüş le ri, Onun ne ka dar bir leş ti ri ci ve ırk çı lık tan uzak ol du ğu -

nun bir gös ter ge si dir:

... Bu gün kü Türk Mil le ti si ya si

ve iç ti mai ca mi ası için de ken -

di le ri ne Kürt lük fik ri, Çer kez -

lik fik ri ve hat ta Laz lık fik ri ve -

ya Boş nak lık fik ri pro pa gan da

edil mek is ten miş va tan daş ve

mil let daş la rı mız var dır. Fa kat

ma zi nin is tib dat de vir le ri mah -

su lü olan bu yan lış ad lan dır -

ma lar, bir kaç düş man ale ti, ge -

ri ci be yin siz den ba şaka hiç bir

mil let fer di üze rin de ke der len -

mek ten baş ka bir te sir do ğur -

ma mış tır. Çün kü bu mil let

fert le ri de, tüm Türk top lu mu

gi bi ay nı or tak geç mi şe, ta ri he,

ah la ka, hu ku ka sa hip bu lu nu -

yor lar.

Bu gün içi miz de bu lu nan Hı ris -

ti yan, Mu se vi va tan daş lar,

mu kad de rat ve ta lih le ri ni Türk

Mil le ti'ne vic da ni ar zu la rıy la
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bağ la dık tan son ra ken di le ri ne yan göz le, ya ban cı na za rıy la ba -

kmak, me de ni Türk Mil le ti'nin asil ah la kın dan bek le ne bi lir mi? 

Ata mı zın mil li bir lik ve be ra ber li ğin öne mi ni di le ge tir di ği

bir di ğer öz de yi şi ise şöy le dir:

Ce nab-ı Hak bir le şik ve bir lik te ça lı şan, şe re fi ni, na mu su nu

ko ru yan mil let le ri mut lu eder. Biz de bun dan ön ce ol du ğu gi -

bi, bun dan son ra da bir le şik ola rak ve bir lik te ça lı şa rak Al lah'tan

böy le bir sa ade ti hak lı ola rak bek le ye bi li riz.

6. Va ta nın Bö lün mez li ği 
Mil li bir li ğin en önem li ne ti ce le rin den bi ri si ve Ata türk il -

ke le ri nin ana öğe si, va ta nın bö lün mez bü tün lü ğü dür. Va ta nın

bü tün lü ğü, dev le tin fi zi ki ya pı sı nı mey da na ge ti ren ulu sun bir -

li ği ni, bü tün lü ğü nü ve bö lün mez li ği ni ifa de eder. Ata türk hiç -

bir za man va ta nı mil let ten ay rı dü şün me miş tir. Mil le tin üze -

rin de ya şa dı ğı va tan, bir bü tün dür, kut sal dır. Ata türk'ün va ta -

nın ba ğım sız lı ğı ve bö lün mez li ği il ke si, Amas ya Ge nel ge si'nde

"ya is tik lal ya ölüm", Er zu rum Kong re si'n de, "mil li sı nır lar için de

va tan bö lün mez bir bü tün dür" şek lin de ifa de edil miş tir. Si vas

Kong re si'nde de ay nen ka bul edi le rek, Mi sak-ı Mil li ile mil let -

çe uy gu la nan bir po li ti ka ha li ni al mış tır. Mi sak-ı Mil li ve Ku va-

yi Mil li ye ru hu ile Ata türk'ün li der li ğin de ku ru lan Tür ki ye

Cum hu ri ye ti, hem si ya si ya pı lan ma hem de in san un su ru ba kı -

mın dan (üni ter) dev let te mel ni te li ğiy le oluş tu rul muş tur.

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

de yiş le, ken di bün ye sin de fark lı ka nun la rın ge çer li ol du ğu,

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

TBMM'nin yet ki si tüm Tür ki ye top rak la rı nı kap sar ve her Türk

va tan da şı bu top rak lar üze rin de eşit mu ame le gö rür. Söz ko nu -
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Benim için dünyada en
büyük mükafat, 

milletimin en ufak bir
takdir ve iltifatıdır.

M. Kemal Atatürk
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su üni ter dev let ya pı sı, Tür ki ye'nin bö lün mez bü tün lü ğü nün

ve iç hu zu ru nun te mi na tı dır. Üni ter dev let ya pı mı zın te me lin -

de ise, Ata türk'ün biz le re öğ ret ti ği mil li yet çi lik an la yı şı ve Mi -

sak-ı Mil li ile çi zi len va tan sı nır la rı var dır. 

Yüz ler ce yıl dır bir lik te ya şa ya rak, uğ run da bir lik te öle rek

va tan ha li ne ge tir di ği miz aziz yur du muz ise, mil le ti mi zin her
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bi re yi için ca nın dan da ha de ğer li dir. "Türk Mil le ti, ken di nin ve

mem le ke ti nin yük sek men fa at le ri nin aley hi ne ça lış mak is te yen boz -

gun cu, va tan sız ve mil li yet siz be yin le rin saç ma la rın da ki giz li ve kir -

li emel le ri an la ma ya cak bir mil let de ğil dir" di yen Ata türk, Türk

Mil le ti'nin va ta nı nın bö lün mez bü tün lü ğü nü ko ru ma hu su sun -

da ki has sa si yet ve ka rar lı lı ğı nı vur gu la mış tır. 

Ay rı ca Ata mız iç ve dış düş man la rın her za man ola bi le ce -

ği ne, bu art ni yet li ki şi le rin va ta nı mı zın bö lün mez bü tün lü ğü -

nü he def ala bi le cek le ri ne dik kat çek miş ve biz ler den bu teh li -

ke le re kar şı hep uya nık ol ma mı zı is te miş tir. Tür ki ye, ulus la ra -

ra sı si ya set ala nın da sa hip ol du ğu je o-po li tik du ru mu ve üst -

len di ği önem li rol ne de niy le, ta rih bo yun ca şid det li düş man lık -

la ra, za lim ve ha in ter tip le re, çe şit li sal dı rı la ra he def ol muş tur.

Türk Mil le ti, ta rih bo yun ca hem böl ge sel hem de ev ren sel teh -

dit ler le kar şı kar şı ya kal mış tır. Ama mil le ti miz düş ma nın dı şa -

rı dan ge len sal dı rı la rı na kar şı koy ma yı da ima ba şar mış tır. 

Bu ra ya ka dar ele al dı ğı mız Ata türk il ke le ri ne te mel oluş -

tu ran un sur lar sa ye sin de bu gün Ata türk çü lük, ta ri he en önem -

li ulu sal mo dern leş me ha re ke ti ola rak geç miş tir. Bu ha re ket,

Tür ki ye'nin dı şın da da ha pek çok mil le te ba ğım sız lık yo lun da

ışık ol muş, yol gös ter miş tir. Par ça la nan, pay la şı lan ve yı kı lan

bir dev let ten, yep ye ni bir Cum hu ri yet'in ku rul ma sı, hiç şüp he

yok ki Ata türk'ün üs tün li der lik vas fı nın bir so nu cu dur. Da ğıl -

mış ve iş ga le uğ ra mış, mil li ben li ği ni kay bet miş bir mil le tin ye -

ni den olu şu mu nun ve öz ben li ği ni ka zan ma sü re ci nin te me lin -

de Ata türk il ke le ri var dır ve bu il ke le rin ko ru nup ya şa tıl ma sı

he pi mi zin so rum lu lu ğu dur. 
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Türk Mil le ti! 

Kur tu luş Şa va şı'na baş la dı ğı mı zın

on be şin ci yı lın da yız. Bu gün Cum hu ri -

ye ti mi zin onun cu yı lı nı dol dur du ğu

en bü yük bay ram dır. Kut lu ol sun! 

Şu an da, bü yük Türk Milleti'nin

bir fer di ola rak, bu kut lu gü ne ka -

vuş ma nın en de rin se vin ci ve he ye -

ca nı için de yim. 

Yurt taş la rım! 

Az za man da çok ve bü yük iş -

ler yap tık. Bu iş le rin en bü yü ğü,

te me li, Türk kah ra man lı ğı ve yük -

sek Türk kül tü rü olan Tür ki ye

Cum hu ri ye ti'dir. Bun da ki mu vaf -

fa ki ye ti, Türk Milleti'nin ve Onun

de ğer li or du su nun bir ve be ra ber ola -

rak, azim kâ ra ne yü rü me si ne borç lu -

yuz. Fa kat yap tık la rımı zı as la kâ fi gö re -

me yiz, çün kü da ha çok ve da ha bü yük iş -

ler yap mak mec bu ri ye tin de ve az min de yiz. 

Yur du mu zu, dün ya nın en ma mur ve en

me de nî mem le ket le ri se vi ye si ne çı ka ra ca ğız.

Mil le ti mi zi, en ge niş, re fah, va sı ta ve kay nak la -
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rı na sa hip kı la ca ğız. Mil lî kül tü rü mü zü, mu asır me de ni yet se vi ye si -

nin üs tü ne çı ka ra ca ğız. Bu nun için, biz ce za man öl çü sü, geç miş asır -

la rın gev şe ti ci zih ni ye ti ne gö re de ğil, as rı mı zın sü rat ve ha re ket mef -

hu mu na gö re dü şü nül me li dir. 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 Milleti'nin ka rak te ri yük sek tir; Türk Mil le ti ça lış -

kan dır; Türk Milleti ze ki dir. Çün kü Türk Milleti mil lî bir lik ve be ra -

ber lik le güç lük le ri yen me si ni bil miş tir. Ve çün kü Türk Milleti'nin, yü -

rü mek te ol du ğu te rak ki ve me de ni yet yo lun da, elin de ve ka fa sın da

tut tu ğu me şa le, müs pet ilim dir. Şu nu da ehem mi yet le te ba ruz et tir -

me li yim ki, yük sek bir in san ce mi ye ti olan Türk Milleti'nin ta ri hî bir

vas fı da, gü zel sa nat la rı sev mek ve on da yük sel mek tir. Bu nun için dir

ki, mil le ti mi zin yük sek ka rak te ri ni, yo rul maz ça lış kan lı ğı nı, fıt rî ze -

kâ sı nı, il me bağ lı lı ğı nı, gü zel sa nat la ra sev gi si ni ve mil lî bir lik duy gu -

su nu mü te ma di yen ve her tür lü va sı ta ve ted bir ler le bes le ye rek in ki -

şaf et tir mek mil lî ül kü müz dür. Türk Milleti'ne çok ya kı şan bu ül kü,

onu, bü tün be şe ri yet te, ha ki kî hu zu run te mi ni yo lun da, ken di ne dü -

şen me de nî va zi fe yi yap mak ta mu vaf fak kı la cak tır. 

Bü yük Türk Milleti! 

On beş yıl dan be ri, gi riş ti ği miz iş ler de mu vaf fa ki yet vaat e den

çok söz le ri mi işit tin. Bah ti ya rım ki, bu söz le ri min hiçbi rin de mil le ti -

min hak kım da ki iti ma dı nı sar sa cak bir isa bet siz li ğe uğ ra ma dım. Bu -

gün, ay nı iman ve ka ti yet le söy lü yo rum ki, mil lî ül kü ye, tam bir bü -

tün lük le yü rü mek te olan Türk Milleti'nin bü yük mil let ol du ğu nu, bü -

tün me de nî âlem az za man da bir ke re da ha ta nı ya cak tır. As la şüp hem

yok tur ki, Türk lü ğün unu tul muş bü yük me de nî vas fı ve bü yük me -

de nî ka bi li ye ti, bun dan son ra ki in ki şa fı ile, ati nin yük sek me de ni yet

uf kun dan ye ni bir gü neş gi bi do ğa cak tır. 

Türk Milleti! 

Ebe di ye te akıp gi den her on se ne de, bu bü yük mil let bay ra mı nı

da ha bü yük şe ref ler le, sa adet ler le, hu zur ve re fah için de kut la ma nı

gö nül den di le rim. 
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a tan se ver ve ger çek Türk mil li yet çi le ri nin önün -

de ki en önem li ör nek Mus ta fa Ke mal Ata türk'tür.

Bu ne den le, ide al va tan se ver ve mil li yet çi in sa nın

na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni be lir ler ken, Ata türk'ün üs -

tün ah la kı ve kah ra man lık lar la do lu ya şa mı bi ze

yol gös te re cek tir. Ata mı zın bi ze va si ye ti, Ata türk

mil li yet çi li ği ne bağ lı; Ata türk il ke ve in kı lap la rı nı

reh ber edi nen; Türk Mil le ti'nin mil li, ah la ki, in sa ni, ma ne vi ve

kül tü rel de ğer le ri ni ta şı yan; Türk ol ma nın şe re fi ni his se den;

mil le ti nin men fa ati ni ken di çı kar la rın dan üs tün tu tan; ai le, ül -

ke ve mil let sev gi si ile do lu; Dev le ti mi ze kar şı so rum lu luk la rı -

nın bi lin cin de olan; hür ve bi lim sel dü şün ce yi sa vu nan; ta ri hi -

ni çok iyi bi len, an cak yü zü her za man ile ri ye dö nük in san lar

ol ma mız dır. Ata türk, ken di gös ter di ği yol da iler ler ken ba zı en -

gel ler le kar şı la şa bi le ce ği mi zi, an cak va tan sev gi siyle, dü rüst -
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lük le, ça lış kan lık la tüm bu zor luk la rın üs te sin den ge le bi le ce ği -

mi zi söy le miş tir. Ger çek va tan se ver le rin ve Ata türk mil li yet çi -

le ri nin üst len di ği so rum lu luk bü yük, iz le di ği yol ise çe şit li zor -

luk lar la do lu dur. An cak Ata türk il ke ve in kı lap la rı nı reh ber

edi nen ki şi le rin yo lu her za man bu il ke ler le ay dın la na cak, va -

tan ve mil let sev gi si ce sa ret le ri ni pe kiş ti re cek tir. 

Bi zim de ge le cek ku şak la ra bı ra ka ca ğı mız en önem li mi -

ras, Ata mı zın izin de yü celt ti ği miz Cum hu ri ye ti miz ve Cum hu -

ri yet'in te mel ta şı olan de ğer ler ola cak tır. Ge le cek ne sil le ri Türk

Mil le ti'nin var lı ğı nın te me li olan Ata türk çü lük te bü tün leş tir -

mek, genç le re Ata türk çü lü ğe bağ lı mil li ah la kı aşı la mak ve

Ata türk çü lü ğü bir bü tün ola rak, en doğ ru ve saf ha li ile öğ ret -

mek Türk mil li yet çi le ri nin üst len di ği bü yük gö rev dir. Bu gö re -

vi ye ri ne ge ti re bil mek için, ön ce lik le ger çek bir va tan se ve rin ve

Türk mil li yet çi si nin sa hip ol ma sı ge re ken özel lik le ri ka zan mak

ge rek li dir. 

Ma ne vi De ğer le re Sa hip Çık mak
Ata türk di ne ve ma ne vi inanç la ra bağ lı ve say gı lı bir li der -

di. O, İs lam ah la kı nı da ha kü çük bir ço cuk ken öğ ren miş, tah sil

ya şa mı bo yun ca da bil gi le ri ni pe kiş ti re rek ge liş tir miş tir. Ata -

türk, Türk Mil le ti'ni din dar ol maya ve di ni de ğer le ri ni mu ha fa -

za et me ye teş vik et miş tir. "Din lü zum lu bir mü es ses dir. Din siz

mil let le rin de va mı na im kan yok tur."40 sö zü Ata mı zın, ma ne vi de -

ğer le ri mil le ti miz için ne ka dar önem li gör dü ğü nü gös ter mek -

te dir. Mus ta fa Ke mal Ata türk, İs lam di ni nin özü ne uy gun ola -

rak ve tam an la mıy la ya şan ma sı nı is te miş tir. 

Ata mı zın da dik kat çek ti ği gi bi, bir mil le ti bi ra ra da tu tan

en güç lü bağ olan din, ai le, ah lak ve dev let mü es se se le ri nin de

de va mı nı sağ la yan en önem li un sur dur. Di ni de ğer le rin ol ma -
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dı ğı ve ya göz ar dı edil di ği bir top lum da, ai le, ah lak, dev let kav -

ram la rı da de ğe ri ni yi tir me ye baş lar ve bu nun ar dın dan hız lı bir

top lum sal çö küş ya şa nır. Böy le bir ge liş me ay rı ca, ta ri hi ve kül tü -

rü ne ka dar es ki ye da ya nır sa da yan sın, bir mil le ti bir bi ri ne bağ la -

yan mil li ve ma ne vi tüm bağ la rın par ça lan ma sı nı, anar şi nin baş -

la ma sı nı ve top lu mun bö lün me si ni ka çı nıl maz ha le ge ti re cek tir.

Atatürk bir sözünde şöyle demiştir:

Türk Mil le ti da ha din dar ol ma lı dır, ya ni bü tün sa de li ği ile

din dar ol ma lı dır, de mek is ti yo rum. Di ni me bi z zat ha ki ka te

na sıl ina nı yor sam, bu na da öy le ina nı yo rum. Şu ura mu ha lif,

te rak ki ye en gel hiç bir şey ih ti va et mi yor.41
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Gö rül dü ğü gi bi, Ata türk tüm yön le riy le ol du ğu gi bi din dar lı -

ğıy la ve ma ne vi de ğer le re ver di ği önem le de mil le ti ne mü kem mel

bir ör nek ol muş tur. Ni te kim Ata mı zın, ve fa tın dan çok kı sa sü re

ön ce hal kı na ilet ti ği söz le ri de va tan se ver in san la rın din le ri ne bağ -

lı ol ma la rı ge rek ti ği ni bir kez da ha vur gu la mak ta dır:

Bü tün dün ya nın Müs lü ma n la rı Al lah'ın son pey gam be ri Hz. Mu -

ham med (sav)'in gös ter di ği yo lu ta kip et me li ve ver di ği ta li mat -

la rı tam ola rak tat bik et me li. Tüm Müs lü man lar Hz. Mu ham med

(sav)'i ör nek al ma lı ve ken di si gi bi ha re ket et me li; İs la mi yet'in hü -

küm le ri ni ol du ğu gi bi ye ri ne ge tir me li. Zi ra an cak bu şe kil de in -

san lar kur tu la bi lir ve kal kı na bi lir ler.42
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Dev le te İta at li Ol mak
Dev let, or tak bir ha ya tı ve kül tü rü pay la şan top lum da, bu

top lu mu dü zen le me, bu top lu ma re fah ve hu zur sağ la ma ama -

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

nun la rı uy gu la ma, yar gı la ma, ce za lan dır ma gi bi güç le re sa hip

olan ku rum dur. Ta ri hin bi li nen en es ki devirlerinden be ri var

olan dev let, top lum la r için vaz ge çil mez bir kurumdur. Bir top -

lum da asa yiş ve gü ven li ği sağ la ya cak, za rar lı dav ra nış la rı ka -

nun la ya sak la ya cak ve bu ka nun la rın uy gu lan ma sı nı sağ la ya -

cak ye ga ne güç dev let tir. Bu nun ya nı sı ra top lum la rın te mel ih -

ti yaç la rı olan sağ lık, mil li eği tim, kül tür, alt  ya pı gi bi hiz met ler

de ço ğun luk la dev let ta ra fın dan kar şı la nır. Dev let ta ra fın dan

sağ la nan bu dü ze nin ka lı cı ol ma sı ise, top lu mun bi rey le ri nin

dev le te say gı sı ve ita ati ile doğ ru oran tı lı dır. 

Türk ta ri hin de dev let ku ru mu her za man kut sal ol muş tur.

Türk ler ta ri he, kur duk la rı güç lü dev let ler le adı nı yaz dır mış bir

mil le ttir. Bil ge Ka ğan'ın "Ey Türk, üst te ma vi gök çök me dik çe,

alt ta ya ğız yer de lin me dik çe, se nin ili ni, tö re ni kim bo za bi lir?"

sö zü ile ifa de et ti ği gi bi, Türk dev let an la yı şın da sü rek li lik

esas tır. Ay nı şe kil de Mus ta fa Ke mal de "Be nim na çiz vü cu dum

el bet bir gün top rak ola cak tır, ama Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile le bet ya -

şa ya cak tır." öz de yi şi ile bu nu vur gu la mış tır.  

Ata türk dev le te bağ lı lı ğın üze rin de önem le dur muş tur.

Çün kü bir mil le tin var lı ğı ve be ka sı için, güç lü bir dev le te sa -

hip ol ma sı zo run lu dur. Ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti, Türk Mil le -

ti'nin ya ra rı nı gö ze ten, mil le tin re fa hı nın, gü ven li ği nin ve ge le -

ce ği nin ye ga ne te me li olan bir dev let tir. Dev le ti mi zin ko run -

ma sı, her Türk va tan da şı nın bi rin ci gö re vi dir. Va tan se ver ve

mil li yet çi in san lar, dev le tin ku rum la rı na za rar ve re cek, bu ku -
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rum la rın iş le yi şi ni ak sa ta cak ya da dev le tin de ğer le ri ni yıp ra ta -

cak bir fa ali yet içi ne ke sin lik le gir me ye cek le ri gi bi, bu na yel te -

nen le rin de her za man kar şı sın da ola cak tır. 

Efen di ler, biz bi ze ben ze riz. Bü yük dev let ler ku ran ata la rı mız

bü yük ve kap sam lı me de ni yet le re de sa hip ol muş lar dı. Bu nu

ara mak, in ce le mek, Türk lü ğe ve dün ya ya bil dir mek biz ler için

bir borç tur. Türk ço cu ğu ata la rı nı ta nı dık ça da ha bü yük iş ler

yap mak için ken din de kuv vet bu la cak tır.43

İyi bir yö ne ti ci, mil le ti nin hu zur ve sa ade ti ni sağ la mak için

ça lı şır. Mus ta fa Ke mal Ata türk, bü tün ha ya tı bo yun ca bu nu

yap ma ya ça lış tı. Mil le ti için ça lış ma yı bir gö rev say dı. "Mil le te

efen di lik yok tur. Ha dim lik var dır. Bu mil le te hiz met eden, onun efen -

di si olur." sö zü ile yö ne ti ci ler de bu lun ma sı ge re ken özel li ği be -

lirt miş tir. Mus ta fa Ke mal, ha ya tı bo yun ca Türk Dev le ti 'nin ve

Mil le ti' nin çı kar la rı nı ken di çı kar la rı nın üs tün de tu tan en der

dev let adam la rın dan bi ri si dir. Sa vaş ta ki kah ra man lı ğı ka dar,

dev let ku rup yö net me de ki us ta lı ğı, ile ri gö rüş lü lü ğü ve ba rış -

se ver li ği ile Ata türk, ta rih te eşi ne az rast la nan bir yö ne ti ci dir.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL MALATYA

TV'DEKİ RÖPORTAJI, 7 OCAK 2009

KANAL MALATYA: Atatürk dindar mıydı?

ADNAN OKTAR: Atatürk hem ne dindardı, hem ne mü-

kemmel insandı. Anlatsak sabahlara kadar bitmez. Bir insan dü-

şünün ki Müslümanların temel ihtiyacı olan bilgiyi, yani Kuran’ı

tefsir ettiriyor. Ve en mükemmel âlime tefsir ettiriyor. Elmalılı

Hamdi Yazır Efendi’ye. Ve bu tefsiri Türk Halkı’na sunuyor. Ve

en muteber hadis kitabını açıklattırıyor. Şerh ettiriyor. Sahih-i

Buhari’yi halkına sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurduru-

yor, halkına sunuyor. Ve diyor ki Türk Milleti’nin en büyük düş-

manı komünistliktir. Ve her görüldüğü yerde ezilmelidir. Tam bir

aslan üslubu maşaAllah. Türk Birliği’ni savunuyor, İslam

Birliği’ni savunuyor, Türk İslam Birliği’ni savunuyor. Ve Kuran

aşığı, her akşam Kuran okutturuyor ve dinliyor. Peygamberimiz

(sav)’in güzel ahlakını, onun güzel hayatını çok iyi

bilen bir insandı. Tam bir peygamber hayranı-

dır. Yani o kadar çok Atatürk’ün

Peygamberimiz (sav)’le ilgili güzel sözü vardır

ki, söylediğim gibi ben sabaha kadar anlatsam

bitmez.... Mesela Atatürk diyor ki “Ey millet

Allah birdir. Şanı büyüktür.” Ağzından nur akı-

yor bak maşaAllah. “Allah’ın selameti, atıfeti,

hayrı üzerinize olsun.Koyduğu esas

kanunlar” - dikkat edin-

“Kuran’ı azimüşandaki ayetler-

dir. İnsanlara feyz ruhunu ver-

miş olan dinimiz son dindir.

Ekmel dindir. Çünkü dinimiz

akla, mantığa, hakikate uy-

mamış olsaydı, bununla di-
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ğer İlahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi.

Bütün İlahi kanunları yapan Cenab-ı Hak’tır.” Tam Müslüman ev-

ladı bak maşaAllah. “Bütün dünyanın Müslümanları Allah’ın son

peygamberi Hz. Muhammed’in gösterttiği yolu takip etmeli. Ve

verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli.”

SAYIN ADNAN OKTAR'IN EKİN TV'DEKİ

RÖPORTAJI, 2 ŞUBAT 2009

ADNAN OKTAR: Atatürk dindarlığını bütün açıklığıyla or-

taya koyan bir insandır. Bakın Atatürk’ün günlüğünden biraz an-

latayım. Oradan daha iyi anlarlar. 9 Mart 1922, Perşembe,

Sivrihisar, kendi el yazısıyla. “Saat sekize doğru, akşam İsmet

Paşa geldi. Evvela yemek, yemekten sonra 10 Mart için program

kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi verdim.” Bakın dikkat

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

1922 Cuma, Aziziye. Günlüğü bu kendi el yazısıyla

yazdığı. “Selahattin Paşa da gelmişlerdi.

Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gel-

mişti. Gördüm,” Sonra bakın ne diyor,

“Hafıza Kuran okuttum.” 17

Mart Cuma, Akşehir, karargaha

dönüş. “Saat sekize kadar yalnız kal-

dım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi, hafıza

Kuran okuttuk” ve devam ediyor. 20 Mart

Pazartesi, Akşehir. “Fahrettin Altan Paşa ve

kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kuran okut-

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

bildirdi. Cuma namazında hafız Ulucami'de mevlit okudu. Gece

yarısından sonra sekiz saat beşte sabaha kadar Ankara'da

Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım.” Gece gündüz Kuran oku-

tan, hafızın okuduğu Kuran’ı zevkle dinleyen bir insan.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Ce sur Ol mak
Mus ta fa Ke mal, va ta nı ve mil le ti için ca nı nı fe da et mek ten

ka çın maz dı. Ça nak ka le Sa va şı es na sın da Ana far ta lar Gru bu

Ko mu ta nı iken, hep en ön saf ta sa vaş tı. Bu sa vaş sı ra sın da Ata -

türk'e bir şa rap nel par ça sı isa bet et miş, fa kat sağ ce bin de bu lu -

nan sa ati ken di si ni ölüm den kur tar mış tı. Sa kar ya Sa va şı sı ra sın -

da atın dan düş me si üze ri ne ka bur ga ke mik le ri kı rıl mış tı. Bu na

rağ men cep he den ay rıl ma mış, sa va şı sed ye üze rin den yö net -

miş ti. Men su bu ol du ğu Türk Mil le ti' ni son suz bir aşk la se ven

Mus ta fa Ke mal Ata türk, mil le ti için her tür lü zor lu ğa kat lan mış

ve ken di ni ona ada mış tır. Onun "Ben, ge rek ti ği za man en bü yük

he di yem ol mak üze re, Türk Mil le ti'ne ca nı mı ve re ce ğim." sö zü, va -

tan sev gi si nin ve ce sa re ti nin en gü zel ör nek le rin den bi ri si dir.

Ata mı zın ce sa re ti Ba ğım sız lık Sa va şı bo yun ca Türk as ker -

le ri ne de ce sa ret ver miş, bu ce sa ret le bü yük bir mu ci ze ger çek -

leş ti ril miş tir. Cep he de hep ön saf lar da yer alan Ata türk, "Sa vaş -

ta ya ğan mer mi yağ mu ru, o yağ mur dan ürk me yen le ri ür ken ler den

da ha az ıs la tır."44 de mek te dir. Cep ha ne ve as ker gü cü ola rak son

de re ce kı sıt lı im kan la ra sa hip olan, yok luk ve fa kir lik için de ki

Türk Mil le ti, dün ya nın ge liş miş or du la rı na kar şı ta ri hi bir za fer

ka zan mış tır. Ata türk'ün Ba ğım sız lık Sa va şı'nda gös ter di ği sa -

yı sız ce sa ret ör nek le rin den bir di ğe ri de Ça nak ka le Sa va şı sı ra -

sın da Conk ba yı rı'nda ya şa nır:

9. Tü me n'e bağ lı 27. Ala y'ın as ker le ri nin Conk ba yı rı'na

doğ ru kaç tık la rı nı gö ren Mus ta fa Ke mal, as ker le rin önü nü ke -

se rek so rar:

- Ne re ye gi di yor su nuz?

- Düş man gel di.

- Ne re de?
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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 hiç 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:
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Kah ra man Türk Or du su'nun Meh met çik le ri her
ko nu da ol du u gi bi ce sa ret ko nu sun da da
Ata mı zı ken di le rine ör nek al mak tadır lar. 
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- 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 lır.

Kah ra man Türk as ke ri sün gü süy le, bo ğaz bo ğa za düş man la sa -

va şır.45

İş te va ta nı mı zı esa ret ten kur ta ran bu asil ruh ve bü yük ce -

sa ret tir. Ve bu ta ri hi ce sa ret, tüm Türk Mil le ti'ne ör nek tir. 

Akıl cı ve man tık lı dav ran mak
Ata türk ha ya tı bo yun ca hep akıl cı dav ra nan, al dı ğı ka rar -

lar da son de re ce man tık lı ve isa bet li olan eş siz bir dev let ada mı

idi. Ata türk ken di si ni iz le yen le rin de akıl cı ve man tık lı ol ma sı -

na önem ve rir di. Ni te kim Ata türk il ke ve in kı lap la rı da top -

lum sal iler le me de, te mel ola rak akıl ve man tı ğı al mış tı. Ata -

türk'ün şu sö zü, Onun in kı lâp çı lı ğı nı, akıl ve man tı ğa ver di ği

de ğe ri en gü zel şe kil de ifa de et mek te dir:

Bi zim akıl, man tık ve ze kâ ile ha re ket et mek, en bü yük özel li ği -

miz dir. Bü tün ha ya tı mı zı dol du ran olay lar bu ger çe ğin de li li -

dir.46

Mus ta fa Ke mal'in olay la ra yak la şı mı hep man tık lı

ve ger çek çi ol muş tur. Mil le ti ne hep ha ki kat le ri

söy le miş ve bu nu tav si ye et miş tir. "Mil le ti ak lı -

mı zın er me di ği, yap mak kud ret ve ka bi li ye ti ni

ken di miz de gör me di ği miz hu sus lar hak kın da

kan dı ra rak ge çi ci te vec cüh ler el de et me ye te -

nez zül et me yiz." sö zü bu nun en çar pı cı

ör nek le rin den bi ri si dir. "Dün ya da

her şey için, me de ni yet için, ha yat için,
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mu vaf fa ki yet için en ha ki ki mür şit ilim dir, fen dir." sö zü ile de akıl

ve bi li me ver di ği öne mi bir kez da ha gös ter miş, ger çe ğe an cak

bu yol la ula şı la bi le ce ği ni bil dir miş ti. 

Ata türk'ün akıl cı lı ğı nın önem li gös ter ge le rin den bi ri si de

her za man dü şü ne rek, bir kaç adım son ra sı nı iyi ce he sap ede -

rek, plan lı ve prog ram lı ha re ket et me si dir. "Her şe yi dü şün me den

ha re ket eder sem, ha ta ede rim." di yen Ata türk'ün ya kın ça lış ma ar -

ka daş la rı da bu yö nü ne de fa lar ca şa hit ol muş -

lar dır. Ata türk ge rek as ker lik yıl la rın da ge -

rek se in kı lap la rın art ar da ya pıl dı ğı Cum -

hu ri yet'in ilk yıl la rın da her aşa ma yı

çok iyi plan la mış, her ih ti ma li he sa -

ba kat mış tır. Her yö nü ile de ğer -

len di rip, ka rar ver di ği ko nu la rı

uy gu la mak ta da as la gev şek li -
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ğe ka pıl ma mış, hiç bir ko şul al tın da yıl gın lık gös ter me miş tir.

Hiç bir za man duy gu la rı ile ha re ket et me miş, her za man ak lı na

ta bi ol muş tur. Ata türk'ün bu özel li ği ni ifa de eden ba zı söz le ri

şöy le dir:

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.47

Bu tek li fi or ta ya ko yar ken zan ne de rim, bü tün o ar ka daş lar ve

ben de niz hiç bir va kit duy gularımıza ta bi ol ma dık. Ak si ne ken -

di mi zi duy gu lar dan mad de ye sev k et tik. Ra kam la ra da yan dık,

ger çek le re bak tık.48

Bu son yurt par ça sı nı kur ta rır ken ol sun, tut ku la rı mı zı bir ke na -

ra bı ra kıp dü şün ce li ola lım.49

Bu özel lik le ri Ata türk'ün ay nı za man da çok da ger çek çi ol -

ma sı nı sağ la mış tır. Baş ta ül ke nin kal kın ma sı ko nu su ol mak
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üze re ger çek çi lik ten hiç ay rıl ma dı ğı nı, yap tı ğı in kı lap la rın ve

ül ke mi zi kal kın dır ma plan la rı nın ne ka dar ger çek çi ol du ğu nu

ise şöy le ifa de et mek te dir:

Biz mem le ke ti bir kaç se ne de ta ma men de ğiş tir mek hül ya sı na

ka pıl mış de ği liz; ya pa ca ğı mız şey ler hak kın da umu mi ef ka ra al -

da tı cı va at ler de bu lun ma -

ma yı da pren sip ola rak

ka bul et mi şiz.

"Mem le ke ti imar

ede ce ğiz" de di -

ği miz za man,

yal nız ya pa bi le -

ce ği miz şey le ri

ya pa ca ğız.50
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Hiç şüp he siz, ger çek çi lik bir dev let ada mın mu hak kak sa -

hip ol ma sı ge re ken çok önem li bir özel lik tir. Ta rih bo yun ca

ger çek çi dav ran ma yan, ken di ih ti ras ve duy gu la rı na ka pı lan

pek çok li der mil let le ri ni bü yük fe la ket le rin içi ne sü rük le miş tir.

"Ger çe ğin ta gö zü nün içi ne bak mak ge re kir." di yen Ata mız ise, ak -

lı, man tı ğı, ger çek çi li ği ile tüm dün ya ya ör nek tir. El bet te va ta -

na hiz met et mek is te yen sa mi mi in san la rın da Ata mı zın bu ör -

nek tav rı nı akıl la rın dan hiç çı kar ma ma la rı ge re kir. 

Dü rüst ol mak
Mus ta fa Ke mal Ata türk'ün en önem li er dem le rin den bi ri -

si de, ko şul lar ne olur sa ol sun dü rüst ol ma sı, her za man doğ ru -

yu söy le me si ve doğ ru bil di ği ni açık ça ifa de et mek ten as la çe -

kin me me siy di. Şu söz le ri bu nun en gü zel ör ne ği dir: 

Ben dü şün dük le ri mi sev dik le ri me ol du ğu gi bi söy le rim. Ay nı

za man da lü zu mu ol ma yan bir sır rı kal bim de ta şı mak ik ti da rın -

da ol ma yan bir ada mım. Çün kü ben bir halk ada mı yım. Ben dü -

şün dük le ri mi da ima hal kın hu zu run da söy le me li yim.51

Ar ka daş lar bir bi ri mi ze da ima ha ki ka ti söy le ye ce ğiz. Fe la ke t

ve sa adet ge tir sin, iyi ve fe na ol sun, da ima ha ki kat ten ay rıl ma -

ya ca ğız.52

Mil le tin baş ka nı olan ki şi nin hal ka doğ ru yu söy le me si ve hal kı

al dat ma ma sı, hal kı ge nel du rum dan ha ber dar et me si son de re ce

önem li dir.53

Ata türk'ü bü yük bir as ker, ku sur suz bir dev let ada mı ya pan

en önem li özel lik le rin den bi ri si hal kı na kar şı her za man açık ol -

ma sıy dı. Ata türk açık lı ğın, dü rüst lü ğün ve doğ ru lu ğun pek çok

fe la ke ti en gel le yi ci gü cü ol du ğu nu bi li yor du. So run la rın giz le ne -

rek de ğil, or ta ya ko nu lup el bir li ği ile üze ri ne gi di le rek çö zü le bi -

le ce ği ne ina nı yor du. "Ka mu oyu nu ger çek du rum la kar şı kar şı ya bı -
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Ata türk'ün mil le ti ne duy du u sev gi ve say gı nın en önem li ör nek le -
rin den bi ri si, ege men li in yal nız ca mil le te ait ol ma sı ge rek ti i ni
söy le me siy di. 1920'de ku ru lan TBMM ise, mil li ege men li in tem sil
edil di i en önem li kurum dur. 
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rak ma yı yeğ le rim." der ken de bu an la yı şı nı en gü zel şe kil de ifa de

et mek tey di. Bü yük Ön der'in açık lı ğa, dü rüst lü ğe ve sa mi mi ye te

ver di ği öne mi gös te ren di ğer ba zı söz le ri de şöy le dir:

Bir şe yi vic da nen iyi yap tı ğı mı za, söz le ri mi zin iyi ol du ğu na ina -

nı yor sak, onu ol du ğu gi bi açık, te red düt ten ve be lir siz lik ler den

arın mış ola rak an lat ma yı amaç la ma lı yız.54

Sa mi mi ve meş ru ol mak şar tıy la her fik re hür met ede riz. Her ka -

na at biz ce muh te rem dir.55

Eği ti me Önem Ver mek
Ata türk için eği tim, sos yal ve kül tü rel kal kın ma nın en et -

ki li araç lar ından bi ri, Cum hu ri yet'in de vam lı lı ğı nı sağ la ya cak

en önem li yol du. Kur tu luş Sa va şı ka za nıl dık tan son ra ye ni ku -

ru la cak Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ayak ta ka la bil me si için, genç

ne s lin çağ daş eği tim yön tem le ri ile ye tiş ti ril me si ge re ki yor du.

Bu se bep le eği tim ko nu su na bü yük bir önem ver di. Kur tu luş

Sa va şı'ndan son ra ken di si ne so ru lan "İş te mem le ke ti kur tar dı -

nız, şim di ne yap mak is ter si niz?" so ru su na Ata türk: "Ma arif ve -

ki li ola rak mil li ir fa nı yük selt me ye ça lış mak en bü yük eme lim dir." ce -

va bı nı ver miş ti.

Ata mız, Türk Mil le ti'nin ay dın lık ya rın la rı için elin de te be -

şir, ka ra tah ta ba şı na ge çe rek hal kı mı za oku ma-yaz ma öğ ret ti,

mo dern bir eği tim po li ti ka sı nın esas la rı nı be lir le yip eği tim ala -

nın da bü yük re form lar yap tı. Öğ re tim prog ram la rı nın ha zır -

lan ma sıy la il gi li ko mis yon la rı yö net ti, ders ki ta bı yaz dı, kür sü -

ye çı kıp ders ver di. Mil le ti mi zin Ba şöğ ret me ni ol du. Her fır sat -

ta eği ti me ve ril me si ge re ken öne mi di le ge tir di. Mil li eği ti min

öne mi nin far kın da olan Ata mız, genç le ri mi ze ve ri len eği tim de

han gi hu sus la ra dik kat edil me si ge rek ti ği ni de biz le re bil dir -

miş ti: 
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Mil li eği tim genç di mağ la ra in san lı ğa hiz me ti, mil let ve dev le te

sev gi yi ve mil let ola rak ba ğım sız ya şa ma nın şe re fi ni öğ ret me li -

dir. Fa kat bir in san top lu lu ğun da ki has ta lı ğı gör mek, onu te da -

vi et mek, o top lu lu ğu as rın icap la rı na gö re iler le te bil mek için,

bu ma ne vi va sıf lar tek ba şı na ye ter li ol maz; bun la rın ya nın da

ilim ve fen de öğ re til me li dir.56
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Ata türk'ün ide ali ve ri len eği tim sa ye sin de, ah lak lı, kül tür -

lü, mem le ket so run la rı ile il gi li, mil li kül tü rü mü zü ya şa yan ve

ya şa tan, ça lış kan ve va tan se ver bir genç li ğin ye tiş me si ni sağ la -

mak tı. Bu ne den le genç le rin mil li şu uru ka zan ma la rı nı sağ la ya -

cak bir eği tim an la yı şı nın oluş tu rul ma sı üze rin de çok dur muş,

genç le ri mi zin ta rih bi lin ci nin ge liş me si ni özel lik le is te miş tir.

Geç mi şi iyi bi len ne sil le rin ge le ce ğe da ha gü ven le ba ka cak la rı -

na ina nan Ata türk'ün eği tim ko nu sun da dik kat çek ti ği ko nu -

lar dan bi ri si de, genç le rin mu hak kak teh li ke li fi kir ler ve ide olo -

ji ler ko nu sun da uya rıl ma sıy dı. Bun la rın ba şın da va ta nı mı zın

bö lün mez bü tün lü ğü nü teh dit eden, Dev le ti mi zin yıp ran ma sı -

na yö ne lik fa ali yet ler de bu lu nan, mil li bir li ği ve be ra ber li ği sar -

sa cak fi kir ler gel mek tey di.

Ço cuk la rı mı za ve genç le ri mi ze gö re cek le ri eği ti min sı nı rı ne

olur sa ol sun, ilk ön ce ve her şey den ön ce Tür ki ye'nin ba ğım sız lı -
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ğı na, ken di ben li ği ne, mil li ge le nek le ri ne düş man olan bü tün

un sur lar la mü ca de le et mek ge rek ti ği  öğ ret il me li dir.

Bu, Bü yük Ön der'in bi ze önem li bir va si ye ti dir. Bu ne den -

le gü nü müz de de, genç le rin bö lü cü ve ma ter ya list ide olo ji le re,

mi lli bir li ği mi zi ve ma ne vi ya tı mı zı he def alan fi kir le re kar şı

uya rıl ma la rı, bu ko nu da bi linç len di ril me le ri ger çek Ata türk çü -

le rin ön ce lik li so rum lu luk la rın dan dır. 

Ka rar lı Ol mak
Ata türk, ka rar lı ve mü ca de le ci bir li der di. Güç lük ler kar şı -

sın da yıl ma yan, ümit siz li ğe düş me yen ki şi li ği ile ço cuk lu ğun -

dan iti ba ren ar ka daş la rı nın ara sın da öne çık mış tı. Ba şa rı ya ula -

şa bil mek için azim li dav ran mak ge rek ti ği ni çok iyi bi li yor du.

Da ha ilk genç lik yıl la rın da va ta nı için ye ni bir ge le cek plan la -

mış ve gös ter di ği ka rar lı lık la adım adım bu pla nı ger çek leş tir -

miş tir. Ata mı zın az mi ve ka rar lı lı ğı tüm Türk Mil le ti'ne ör nek -

tir. Ata mı zın bu ko nu da ki tav si ye le ri şu şe kil de dir:

Te şeb büs le rin ba şa rı lı ol ma sı için çe tin şart la ra gö ğüs ger mek

ge rek li dir.57

Fe la ket ler in san la rı da ima da ha azim kar, dinç ham le le re sevk

eder.58

Ba şa rı lar da gu ru ru yen mek, fe la ket ler de ümit siz li ğe di ren mek

la zım dır.59

Ata türk'ün az mi ni ve ka rar lı lı ğı nı or ta ya ko yan bir ör nek

ise, da ha Kur tu luş Sa va şı'nın ilk yıl la rın da ya şa nan bir olay dır:

Kur tu luş Sa va şı'nın baş la dı ğı sı ra da Ata türk'e de di ler  ki:

- Na sıl müm kün olur? Or du yok!

Ata türk he men ce vap ver di:

- Ya pı lır!

- İyi ama bu nun için pa ra la zım... O da yok?

- Bu lu nur!
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- Di ye lim ki bul duk, düş man la rı mız hem bü yük hem de çok tur. 

- Ol sun, ye ni lir!60

Ata mı zın ka rar lı lı ğı nı ve da va sı na olan bağ lı lı ğı nı ve inan -

cı nı göz ler önü ne se ren di ğer ba zı söz le ri ise şu şe kil de dir:

Hiç bir za man ümit siz ol ma ya ca ğız, ça lı şa ca ğız ve mem le ke ti

kur ta ra ca ğız.61

Te rak ki yo lu mu zun üs tü ne di kil mek is te yen le ri ezip ge çe ce ğiz.

Ye ni lik va di sin de du ra cak de ği liz. Dün ya müt hiş bir sü rat le iler -

li yor. Biz bu ahen gin dı şın da ka la bi lir mi yiz?62
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Ba rış se ver Ol mak
"Yurt ta sulh, ci han da sulh" an la yı şı nı be nim se miş olan Ata -

türk, ba rı şa önem ve ren bir li der di. Ona gö re tüm dün ya ül ke -

le ri nin ba rı şın ko run ma sı için iti na et me si ge rek mek tey di.

Atatürk'e göre, Türk Mil le ti dün ya ba rı şı nı sağ la ya bi le cek,

dün ya ya hu zur ve gü ven ge ti re bi le cek bir mi llet ti. Ya şa mı bo -

yun ca mil let ler ara sın da ba rı şın te mel ol du ğu bir iliş ki kur mak

için ça ba har ca dı. Bu ça ba la rı na ör nek ola rak 1934'te im za la nan

Bal kan An tan tı, 1937'de im za la nan Sa da bat Pak tı gös te ri le bi lir.

Ata türk'ün ba rı şa ver di ği öne min te me lin de, in sa na duy du ğu

say gı ve sev gi var dı. Ro man ya Dış İş le ri Ba ka nı ile yap tı ğı bir

ko nuş ma da in sa na ve in san la rın ba rış için de ya şa ma la rı ge rek -

ti ği ko nu su na ver di ği öne mi şöy le be lirt miş tir: 

İn san, men sup ol du ğu mil le tin var lı ğı nı ve mut lu lu ğu nu dü şün -

dü ğü ka dar, bü tün dün ya mil let le ri nin hu zur ve re fa hı nı dü şün -

me li ve ken di mil le ti nin mut lu lu ğu na ne ka dar kıy met ve ri yor -

sa, bü tün dün ya mil let le ri nin mut lu lu ğu na hiz met et me ye elin -

den gel di ği ka dar ça lış ma lı dır. Bü tün akıl lı adam lar tak dir eder -

ler ki, bu yol da ça lış mak la hiç bir şey kay be dil mez. Çün kü dün -

ya mil let le ri nin mut lu lu ğu na ça lış mak, di ğer bir yol dan ken di

hu zur ve mut lu lu ğu nu te mi ne ça lış mak de mek tir.63

Ata türk'e gö re sa vaş an cak za ru ri şart lar al tın da ve sa vun -

ma ama cıy la baş vu rul ma sı ge re ken bir yön tem di ve tüm mil -

let ler so run la rı nı ön ce lik li ola rak mut la ka ba rış cıl yol lar dan

çöz me liy di. 

Harp, za ru ri ve ha ya ti ol ma lı. Ha ki ki ka na atim şu dur, mil le ti

har be gö tü rün ce vic da nım da azap duy ma ma lı yım. 'Öl dü re ce -

ğiz' di yen le re, 'öl me ye ce ğiz' di ye rek har be gi re bi li riz. La kin mil -

le tin ha ya tı teh li ke ye ma ruz kal ma dık ça harp bir ci na yet tir.64
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Ata türk'ün önem le üze rin de dur du ğu ba rış se ver lik Türk

Mil le ti'nin özün de olan bir özel lik tir. Türk Mil le ti ta ri hi bo yun -

ca ada le ti ve hoş gö rü sü ile fet het ti ği bü tün top rak la ra hu zur,

gü ven lik ve ba rış gö tür müş tür. Türk Mil le ti ira de si al tın da ki

fark lı ırk ve din den in san lar, her za man için Türk ida re sin den

hoş nut ve ra zı ol muş lar dır. Os man lı İm pa ra tor lu ğu bu nun gü -

zel bir ör ne ği dir. Os man lı sı nır la rı içe ri sin de bu lu nan hiç bir

böl ge sö mür ge mu ame le si gör me miş, ye rel hal kın ra zı ol ma ya -

ca ğı, ba rı şın ze de le ne ce ği hiç bir uy gu la ma da bu lu nul ma mış tır. 

Hiz met ten Kaç ma mak
Uy gar lık yo lun da yü rü me yi ve mut la ka ba şa rı ya ulaş ma -

yı bi zim için he def ola rak be lir le yen Ata mı zın bek len ti le ri ni

ger çek leş ti re bil mek için va ta na hiz me ti her şe yin üs tün de tut -

mak çok önem li dir. Ata türk genç lik yıl la rın dan iti ba ren her za -

man va ta nı için her tür lü fe da kar lı ğa ve gö re ve ta lip ol muş, va -

tan hiz me tin den hiç bir za man ka çın ma mış tır. Mus ta fa Ke -

mal'in ha ya tı va ta na hiz met aş kı nın ve bu uğur da gö ze alı nan

pek çok fe da kar lı ğın ör nek le ri ile do lu dur. Mus ta fa Ke mal anı -

la rın da, tek ba şı na da hi ol sa, va ta nı düş man lar dan kur tar ma

gö re vi ne na sıl ta lip ol du ğu nu şöy le ak tar mak ta dır:

Bü tün mem le ke tin ben ce göz le gö rü lür bir fe la ke te atıl dı ğı nı

gör dük ten ve bü tün Türk Or du su'nun mu hak kak bir fe la ke ti her

ça re ye baş vu ra rak ön le mek için ka nı nı dök me ye ha zır lan ma sın -

dan baş ka ça re kal ma dı ğı nı an la dık tan son ra, be nim ha la Sof -

ya'da kor dip lo ma tik için de ra hat sa lon ha ya tı ge çir me me im kan

ola bi lir miy di? Baş ku man dan lık Ve ka le ti'ne bir ya zı ile mü ra ca -

at et tim. Or du için de rüt bem le mü te na sip bir gö re vin ba na ve ril -

me si ni ri ca et tim. Baş ku man dan Ve ki li ta ra fın dan ba na çok na -

zik bir ce vap ve ril di:
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- Si zin için ora da da da ima bir gö rev mev cut tu. Fa kat Sof ya Ate -

şe mi li ter li ği'nde kal ma nız da ha önem li gö rül dü ğü için dir ki, si -

zi ora da bı ra kı yo ruz. 

Ce vap ver dim:

- Va ta nın sa vun ma sı na ait fi ili gö rev ler den da ha önem li ve yü ce

gö rev ola maz. Ar ka daş la rım mu ha re be cep he le rin de, ateş hat la -

rın da bu lu nur ken, ben Sof ya'da ate şe mi li ter lik ya pa mam. Eğer

bi rin ci sı nıf su bay ol mak li ya ka tin den mah rum isem, ka na ati niz

bu ise, lüt fen açık söy le yi niz.

Bu nun üze ri ne 19. Tü men Ku man dan lı ğı'na atan dım.65

Bü yük Ön der'in so rum lu lu ğu üst len me nin ge rek li li ği ve

öne mi üze ri ne di ğer gö rüş le ri ise şu şe kil de dir:

So rum lu lu ğu üze ri ne al mak ce sa ret ve he ve si her iş te en çok

la zım olan huy dur. Bir çok in san lar, so rum lu lu ğun baş ka la rın da

ol du ğu nu bil dik le ri za man, en ce sur ve cü ret kar olur lar; fa kat

eğer so rum lu luk ken di le rin de olur sa, bu ce sa ret ve cü re tin azal -

dı ğı ve çe kin gen ol duk la rı gö rü lür. Hal bu ki so rum lu lu ğu bi le -

rek, he sap la ya rak üze ri ne alan in san lar, kü çük ve bü yük al dık -

la rı iş ler de ba şa rı gös te rir ler.66

Mus ta fa Ke mal Ata türk de ha ya ti ko nu lar da so rum lu lu ğu

tek ba şı na üst le ne rek, as la çe kin gen lik ve te red düt gös ter me ye -

rek tüm Türk Mil le ti'ne ör nek ol muş tur. Va tan se ver in san la ra

da ya kı şan, her tür lü mad di de ğe ri kay bet mek, çe şit li sı kın tı ve

zor luk la ra kat lan mak uğ ru na da ol sa va ta nın ve mil le tin ge le -

ce ği için ya pıl ma sı ge re ken iş ler de ca nı pa ha sı na bir an bi le du -

rak sa ma mak, va tan hiz me tin de te red düt süz öne atıl mak ve ce -

sa re ti ile di ğer le ri ne ör nek ol mak tır. 
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itap bo yun ca Bü yük Ön der Ata türk'ün va tan aş -

kı nı, mil le ti ne duy du ğu de rin sev gi ve bağ lı lı ğı nı,

Ata mı zın söz le ri ve ha ya tın dan ör nek ler ile ele

al dık. Ata mı zın mil le ti ne inan cı ve gü ve ni son -

suz dur. Kuv ve ti nin kay na ğı nı Türk Mil le ti'n den

al dı ğı nı her fır sat ta vur gu la mış tır. Türk ol mak la

övü nen, Türk Mil le ti'nin ta ri hi, ah lak özel lik le ri,

ma ne vi de ğer le ri, kül tü rü, inan cı ile şe ref du yan bü yük bir li -

der dir. Bü yük Ön der'in bi ze öğ ret ti ği en önem li ders ler den bi -

ri si ise, va tan ve mil let sev gi si ile do lu olan la rın aşa ma ya cak la -

rı hiç bir en gel ol ma dı ğı dır. Ata türk ken di ha ya tı ile bu ger çe ğin

açık bir ör ne ği ola rak kar şı mız da dur mak ta dır. 

Ata türk ken di sin den son ra ge len nes lin de, tıp kı ken di si

gi bi, va tan ve mil let sev gi si ni her şe yin üs tün de tu tan bi rey ler

ol ma la rı nı is te miş, va tan top ra ğı na, ba ğım sız lı ğı mı za, bay ra ğı -
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mı za göz di ken her tür lü un su ra kar şı mil let çe bü tün ola rak

mü ca de le et me nin gö rev le rin en yü ce si ol du ğu nu bil dir miş tir.

Bu kut sal gö re vi ön ce lik le kah ra man Türk Or du muz ve Or du -

muz la bir lik te tüm Mil le ti miz üst len miş tir. Bü yük Ön der Or -

du mu zun üst len di ği bu gö re vi şöy le ifa de et miş tir:

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 ta şı yan kah ra man Türk Or du su,

mem le ke ti ni en buh ran lı ve müş kül an lar da zu lüm, fe la ket ve

mu si bet ler den ve düş man is ti la sın dan na sıl ko ru muş ve kur tar -

mış isen, Cum hu ri yet'in mo dern si lah ve va sı ta la rı ile do na tıl mış

ol du ğun hal de va zi fe ni ay nı bağ lı lık la ya pa ca ğı na hiç şüp hem

yok tur.67

Bi ze dü şen gö rev ise mil li dü şün ce yi ge liş tir mek, mil li ta -

ri hi mi zi ye ni ne sil le re ak tar mak, mil li bi lin ci sü rek li ayak ta tut -

mak, mil li ira de yi güç len dir mek için ça ba gös ter mek tir. Mil li

bir lik an la yı şı içe ri sin de, tek vü cut ola rak ha re ket edil di ğin de

va ta nı mı zı mü ref feh, kal kın mış ve güç lü bir dev let ola rak ya şa -

ta bi lir ve dün ya mil let le ri ara sın da ha k et miş ol du ğu li der po -

zis yo nu na ge ti re bi li riz. Ger çek va tan se ver le rin ve Ata türk mil -

li yet çi le ri nin iz le me le ri ge re ken yol bu dur. Ata mı zın aşa ğı da ki

sö zün de bil dir di ği gi bi, mil li bir lik ve da ya nış ma için de olun -

du ğu müd det çe asil Türk Mil le ti'nin aşa ma ya ca ğı zor luk yok -

tur. Türk Mil le ti, Bü yük Ön der'in bu ko nu da ki va si ye ti ni iz le -

mek ten as la yor gun lu ğa ka pıl ma ya cak, hiç bir şe kil de bu ko nu -

da ta viz ver me ye cek tir. 

Mem le ke tin hu zu ru, mil le tin kur tu luş ama cı nok ta sın da, bir -

lik ve da ya nış ma sı sağ lan ma dık ça, ne dış düş man is ti la la rı nın

kök le ri ni ku rut ma ya ça lış mak müm kün dür ve ne de bun dan

esas lı bir so nuç ve fay da bek len me li dir.68
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçe-

ğini reddetmek amacıyla ortaya atılmış, an-

cak başarılı olamamış bilim dışı bir safsata-

dan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız

maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia

eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık

bir düzen bulunduğunun bilim tarafından is-

pat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman ya-

şanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın fosilin bu-

lunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve

canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da ka-

nıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel

gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim

görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekar-

lıklara dayalıdır. 
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Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu,

son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle

dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araş-

tırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu or-

taya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-

le getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı,

Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini di-

ğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele al-

dık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı bü-

yük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan

bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda orta-

ya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en

önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan

Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-

ğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre,

tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde kü-

çük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan -

mı yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık

yü rüt me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk -

la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok
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önem li so ru kar şı sın da açık ve ri -

yor du. 

Dar win, te ori si nin önün -

de ki zor luk la rın ge li şen bi -

lim ta ra fın dan aşı la ca ğı nı,

ye ni bi lim sel bul gu la rın te -

ori si ni güç len di re ce ği ni

umu yor du. Bu nu ki ta bın da

sık sık be lirt miş ti. An cak ge -

li şen bi lim, Dar win'in umut -

la rı nın tam ak si ne, te ori nin te -

mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya -

nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki

ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı -

nı as la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger -

çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir

bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak -

si ne bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye -

ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8

milyar yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çı-

kan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek
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bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türü-

nü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleş-

mişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde

durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çık-

mıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunla-

rı içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bi-

linen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö -

ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi -

lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir

ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor -

du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon -

ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra -

ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le -

cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de

bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il -

ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz

buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re -

le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.
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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. 

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." (Sidney Fox, Klaus Dose,

Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel

Dekker, 1977, s. 2.)

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 -
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t u r  m a k  t a  d ı r . "

(Alexander I. Oparin,

Origin of Life, (1936)

New York, Dover

Publications, 1953

(Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu

iz le yen ev rim ci ler, ha -

ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak

de ney ler yap ma ya ça lış -

tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim -

ya cı Stan ley Mil ler ta ra -

fın dan 1953 yı lın da dü -

zen len di. Mil ler, il kel

dün ya at mos fe rin de ol -

du ğu nu id dia et ti ği gaz -

la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji

ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu

de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin

ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl -

lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on Evolution of Early

Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological

Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

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.
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(Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of

the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7.)

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? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en ba-

sit zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede

kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğ-

lunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha   kompleks-

tir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hat-

ta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla

rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu

detaylarıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha

hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin

yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi

tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 
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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 şa bi le ce i ni dü şün me le ri dir. Mil ler de ne yi gi bi ça lış ma lar la bu

id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça lış mış lar dır. An cak bi lim sel bul gu lar kar şı sın da
yi ne ye nil gi ye u  ra mış 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 di ri len dö nem de ki at mos fe rin ya şa mın oluş ma sı
için hiç bir şe kil de uy gun ol ma dı ı nı ka nıt lamış tır.
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Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması

için başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir pro-

teinin tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır.

Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf id-

diasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi

açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzim-

ler de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın

proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla

proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA

olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinle-

rin oluşabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm orga-

nellerin önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin olu-

şabilmesi için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin

tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la -

yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban 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 -
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tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for -

nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti -

fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği

şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve
nük le ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za -
man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti -
mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de
et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın
kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma -
dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E.

Orgel, The Origin of Life on
Earth, Scientific American, c.

271, Ekim 1994, s. 78.)

Adnan Oktar (Harun Yahya)

133

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 şan 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 şif re le ri
yer alır. İn san DNA'sı ka ı da dö -
kül dü ün de, or ta ya yak la şık 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.
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi

kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın

yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te -

ori nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra -

mın da ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın

an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal

se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya

ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du:

Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya -

şam mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı -

la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı

hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha

hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü -

rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu

me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı

tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın -

day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler

oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz"

de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin of

Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University

Press, 1964, s. 184.)
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La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar -

win, ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, 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. (B. G. Ranganathan,

Origins?, Pennsylvania: The Banner Of

Truth Trust, 1988.)

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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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 a açlar-
daki dallara uzan ma ya ça lı şan bu can lı la rın za -
man için de bo yun la rı uza mış ve zü ra fa la ra dö -
nü şü ver miş ler di. Men del'in 1865 yı lın da keş fet -
ti i ka lı tım ka nun la rı, ya şam 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 mış tır. Böy le ce La -
marck'ın zü ra fa ma sa lı da ta ri he ka rış mış tır.
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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. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz ol-

duğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyon-

larca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat

gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani ge-

netik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu

iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilim-

sel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksi-

ne her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düze-

ne sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadü-

fi etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G.

Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der
ola rak mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler.
Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey -
da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de
özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan -
tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir
kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -
ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re -
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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. (Charles Darwin,
The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,
Harvard University Press, 1964, s. 179.)

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, Dar win'in de ka bul et ti ği

gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa -

da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.

Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li

sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan 
Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış ol-

duğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar

birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü,

zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde

ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyon-

larca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe

kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde

sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde ya-
şayan timsahlardan hiç-
bir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır.

Bu 50 milyon yıllık çınar
yaprağı fosili ABD çıkarıl-
mıştır. 50 milyon yıldır çınar
yaprakları hiç değişmemiş ,
evrim geçirmemiştir.



Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağ-

men, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan

yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sü-

rüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellik-

leri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, ku-

surlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduk-

larına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adı-

nı verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa

bunların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyar-

larca olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mut-

laka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız
ara-ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın
ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı
ara sın da bu lu na bi lir. (Charles Darwin, The Origin of
Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosil-

lerinin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teo-

risi için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüz-

den, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları"

(Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle
türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyo-
ruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de,
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Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka yıt lar,
can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan, bir an da ve ek -
sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la -
rı nın is pa tı dır. 
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tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara ge-
çiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak
kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...
Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla
dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s.
172, 280) 

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 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. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record",
Proceedings of the British Geological Association, c. 87,
1976, s. 133.)

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 -
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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.
(Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York:
Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem -

mel bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni

"tür le rin kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil

Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikle-

ri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist

iddia, insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan gel-

diğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu

süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların

yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:
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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. (Charles E.

Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution:

Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

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. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr",

Scientific American, Aralık 1992)

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 -
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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. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical

Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s.

221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge

University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü -

mü çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens

ne an der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam -

da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time, Kasım 1996)
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka lın tı sı yok tur. Ak si ne,
fo sil ka yıt la rı in san lar ile may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du u nu
gös ter mek te dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek dı şı bir ta kım çi -
zim ve ma ket le re umut ba  la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di ledik le -
ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun-ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 
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Eğer Dar wi nist le rin mu tas yon lar la de ği şim ve
ge li şim id di ası doğ ru ol say dı, fo sil ka yıt la rın da
üç be yin li, çift omur lu, çok göz lü, iki bu run lu, 6-7
par mak lı gi bi gö rü nü mü son de re ce ga rip can lı -
la rın iz le ri ne rast lan ma sı ge re kir di. An cak 150
yıl dır ya pı lan araş tır ma lar ne ti ce sin de böy le ga -
rip bir var lı ğın fo si li ne hiç rast lan mamış tır. 

Ev rim te ori si, can lı la rın mu tas yon la rın et -

ki siy le baş ka baş ka can lı la ra dö nüş tü ğü nü

id dia eder. Oy sa bu nun bü yük bir al dat -

ma ca ol du ğu nu mo dern bi lim tüm açık lı -

ğıy la or ta ya koy muş tur. 

Her şey den ön ce eğer can lı lar baş ka can -

lı la ra dö nüş tüy se, dö nüş me ev re sin de çok

sa yı da ara can lı var ol ma lı, yer yü zü nün

dört bir ya nı ev rim leş me aşa ma sın da ki

can lı la rın fo sil le riy le (ara fo sil ler le) do lu ol -

ma lı dır. Oy sa bu gü ne ka dar çı ka rıl mış

olan 450 mil yo na ya kın fo sil lin ta ma mı bu -

gün de bil di ği miz tam ve ek sik siz can lı la ra

ait tir. Ev rim ol say dı, yer yü zü mil yar lar ca

ara can lı ya ait fo sil ile do lu ol ma lıy dı. Üs -

te lik sa yı sı mil yon la rı bu lan bu can lı la rın

mu tas yon la rın et ki le ri ne de niy le son de re -

ce anor mal var lık lar ol ma la rı ge re kir di. 
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İki, üç, dört, beş baş lı in san lar, bö cek ler gi bi yüz ler ce gö ze sa hip, bir çok ko lu olan ve

hat ta 2-3 met re lik kol la rı olan ve bu tarz da anor mal lik le re sa hip pek çok in san fo si li bu -

lun ma yıl dı. Ay nı bu şe kil de her can lı ve bit ki için de anor mal ör nek ler ol ma sı ge re kir de.

Bü tün de niz hay van la rı nın da ara fo sil le ri nin son de re ce anor mal var lık la ra dö nüş me si

ge re kir di. An cak bun lar dan da tek bir ta ne bi le yok tur. Fo sil le ri bu lu nan mil yon lar ca ör -

ne ğin hep si nor mal can lı la ra ait tir.

Bu ger çek, ev rim te ori si nin çö kü şü nün açık bir ifa de si dir. 150 se ne dir bu lu nan her fo si -

lin ev ri mi ya lan la ma sı na rağ men ha la "bir gün bu lu nur" umu duy la bu te ori yi sa vun mak

akıl sa hi bi bir in sa nın ya pa ca ğı şey de ğil dir. Ara dan 150 se ne geç ti, dün ya da ka zıl ma -

dık fo sil ya ta ğı kal ma dı, mil yar lar ca do lar har can dı ama Dar win'in ön gör dü ğü ara can lı -

la ra ait fo sil ler bu lun ma dı. Dar wi niz min de lil ola rak kul la na bi le ce ği tek bir ara fo sil yok -

tur. Bu na kar şı "Ya ra tı lış Ger çe ği"ni gös teren mil yon lar ca "yaşayan fosil" bulun mak tadır.
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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. (S. J. Gould,
Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha -

ya li bir ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy -

le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan

in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir

ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik -

le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan

İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord

Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may -

mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma -

dı ğı so nu cu na var mış tır.

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 -
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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. (Solly Zuckerman,
Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger
Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne

ina nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı -

lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın -

da, is ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol -

duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir

ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et -

mek te dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu -

ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar -

dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve

in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın

ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri

bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han -
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır.
Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le
can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in -
le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım.
Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı -
ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek -
len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs -

ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin

as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri

id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya -

pı sın da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez -

yum gi bi ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor -

mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun -

ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le -

sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te -

dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te -

dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş -

miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın

ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba -

dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge -

rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An -

cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı

çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül -

bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur -

ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le -

ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk

ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri -

ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can -

lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi

oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki -
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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

Yüce Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men

ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze -

rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu

ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir

di ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so -

ru su na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz -

de re ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta -

ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka

kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula -

şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki

bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim -

di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık

bey nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de -

ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar -

şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri

ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21.

yüz yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği

sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta -

bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze
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Ku la ğı, ses ka yıt ci ha zı ile kı yas -
la dı ğı mız da, bu or ga nı mı zın söz 
ko nu su tek no lo ji ürü nün den çok
da ha komp leks, çok da ha ba şa rı -
lı, çok da ha ku sur suz bir dü ze ne
sa hip ol du ğu nu gö rü rüz.

ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü -

yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü -

yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği

en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler -

ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için

fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta,

plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na

ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da

bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te -

lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz

üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

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. 

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.
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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.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur 
Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo -

ni le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

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
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Bir ci sim den ge len uya rı -
lar elekt rik sin ya li ne dö -
nü şe rek be yin de bir et ki
oluş tu rur lar. Gö rü yo rum
der ken, as lın da zih ni miz -
de ki elekt rik sin yal le ri nin
et ki si ni sey re de riz. Beyin
ışığa kapalıdır. Yani
beynin içi kapkaranlıktır,
ışık beynin bulunduğu
yere kadar giremez.
Görüntü merkezi denilen
yer kapkaranlık, ışığın
asla ulaşmadığı, belki de
hiç karşılaşmadığınız
kadar karanlık bir yerdir.
Ancak siz bu zifiri karan-
lıkta ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyredersiniz.

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
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da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için -

de ki bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka -

ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce

Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel

bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır,

öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et -

ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya -

şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma -

sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo -

de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış -

tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak -

ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal -

dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için,

ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu -

şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı -

dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma -

ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim

ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:
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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. (Richard Lewontin, "The Demon-

Haunted World", The New York Review of Books, 9

Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık

uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu

dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar.

Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine

inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, ba-

lıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etki-

leşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız mad-

denin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem

akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler ken-

dilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için,

bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakma-

yan insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün

bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler.

Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde

düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li
Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir

ide olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı -

nı kul la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la -

rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız

bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar,

büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız mad-

deyi dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşü-

nen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğren-

cilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank

Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inan-

maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim

adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu ne-

denle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etki-

li büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü,

dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan,

akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin

önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,

Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e

tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkla-

rı putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların

altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim

ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın

Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların

anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz du-

ruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayet-

lerden bazıları şöyledir:
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Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,

on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp -

le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin -

de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra

Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le -

ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la

işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı -

lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se -

ler bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek -

te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan

yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül -

dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler -

dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li

ol ma sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve

150 yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la -

ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya

bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız -

lık lar la do lu id 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. 
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Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su

olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik -

le ri ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz -

le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı -

ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile

in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on -

la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl -

dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la -

rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü -

ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf

Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldat-

macalar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanla-

rın hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip
ve akıl al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış 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 şu ur suz atom la rı ya ra -
tı cı güç ola rak ka bul eder ler hat ta bu inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ -
la nır lar.
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karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu bü-

yüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" ya-

ni etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da

fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı -

nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul -

du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı.

Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak

ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyü-

leyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık ol-

duğunun anlaşılması ile, söz konusu insanlar küçük düş-

müşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik

kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları sa-

vunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü

bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yak-

laşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği duru-

mu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı
alan lar da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük 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.
(Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand
Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)
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