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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 yı-
lında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bi-
limsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı
sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçer-
sizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağ-
lantılarını ortaya koyan çok önemli 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 uygu-

lamalarını gözler önüne sermektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 73 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.

ARAŞTIRMA YAYINCILIK

Genç lik her mil let için önem li bir kuv vet tir. Bi linç li ve so rum lu luk sa -

hi bi bir genç lik, o mil le tin umu du dur, ge le ce ği nin gü ven ce le rin den dir.

Özel lik le de genç bir nü fu sa sa hip olan Tür ki ye için bu im ka nın iyi de ğer -

len di ril me si, Türk Mil le ti'nin hak et miş ol du ğu me de ni top lum lar se vi ye -

si ne ulaş ma sı için ge rek li dir. İçin de yer al dı ğı coğ raf ya ve sa hip ol du ğu ta -

ri hi mi ras Türk Mil le ti' nin üze ri ne çok önem li so rum lu luk lar yük le mek -

te dir. Ay dın, mil li de ğer le ri ni ko ru yan, ile ri gö rüş lü genç bir nes lin ye tiş -

me si, sa hip ol du ğu muz şan lı ta rih le bir leş ti ril di ğin de, Tür ki ye yal nız ca ile -

ri top lum lar se vi ye si ne ulaş mak la kal ma ya cak, ol duk ça ge niş bir coğ raf ya -

da pek çok ül ke ye li der lik ya pa bi le cek ko nu ma ge le cek tir. 

Bu ki ta bın amaç la rı nın ba şın da, bir yan dan Ata türk'ün genç li ğe ba kış

açı sı nı ele alır ken bir yan dan da genç le rin Ata türk'ü doğ ru an la ma la rı na

yar dım cı ol mak gel mek te dir. Unu tul ma ma lı dır ki Tür ki ye'nin ge le ce ği,

Mus ta fa Ke mal Ata türk'ün he pi mi ze va si yet et miş ol du ğu gi bi, vic dan lı,

sağ du yu lu, gü zel ah lak lı, din dar, çağ daş, ile ri ci, va tan se ver, mil li yet çi, ita -

at li, ki şi lik li bir nes lin ye tiş ti ril me si ne ve bu nes lin az mi ne, şev ki ne ve ça -

lış ma la rı na bağ lı dır. 
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Yazar ve Eserleri 
Hakkında

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 45.000 res min yer al dı ğı top lam 65.000
say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 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 eziyet 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 zu-
lüm, 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 gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalına-
bilir.

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 Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa,
doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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GG
enç lik her mil let için önem li bir kuv vet tir. Bi linç li ve

so rum lu luk sa hi bi bir genç lik, o mil le tin umu du dur,

ge le ce ği nin gü ven ce le rin den dir. Özel lik le de genç bir

nü fu sa sa hip olan Tür ki ye için -ül ke miz de nü fu sun ya -
rı sı yir mi ya şın al tın da dır- bu im ka nın iyi de ğer len di ril me si,

Türk Mil le ti'nin hak et miş ol du ğu me de ni top lum lar se vi ye si -

ne ulaş ma sı için ge rek li dir. İçin de yer al dı ğı coğ raf ya ve sa hip

ol du ğu ta ri hi mi ras Türk Mil le ti' nin üze ri ne çok önem li so -

rum lu luk lar yük le mek te dir. Ay dın, mil li de ğer le ri ni ko ru yan,

ile ri gö rüş lü genç bir nes lin ye tiş me si, sa hip ol du ğu muz şan lı

ta rih le bir leş ti ril di ğin de, Tür ki ye yal nız ca ile ri top lum lar se vi -

ye si ne ulaş mak la kal ma ya cak, ol duk ça ge niş bir coğ raf ya da

pek çok ül ke ye li der lik ya pa bi le cek ko nu ma ge le cek tir. 

Geç ti ği miz yüz yı lın en bü yük dev let adam la rın dan bi ri

ola rak ka bul edi len Mus ta fa Ke mal Ata türk de, "Ge le cek

genç le rin, genç ler ise öğ ret men le rin ese ri dir."1 söz le ri ile gen-

ç li ğe özel önem ver di ği ni vur gu la mış, genç le rin eği ti mi ve bi -

ATATÜRK VE GENÇLİK
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linç len di ril me si ko nu la rı na dik kat çek miş tir. Türk genç li ği ne

çok gü ve nen ve bu nu her fır sat ta vur gu la yan Ata türk, ül ke

top rak la rı nın bö lün mez bü tün lü ğü nü ve Cum hu ri ye ti ko ru ma

gö re vi ni de bu ne den le genç le re ver miş tir. 

Ata türk'ün Türk genç li ği ne duy du ğu gü ve nin te me lin -

de, genç le rin Mil li Mü ca de le' nin ilk dö nem le rin den iti ba ren

ken di si ne ver dik le ri des tek bu lun mak ta dır. Bu nun la bir lik te

Cum hu ri ye tin ku ru luş yıl la rın da da genç ler, Ata türk il ke le ri -

nin ko ru nup ayak ta tu tul ma sın da önem li rol ler üst len miş ler -

dir. Gü nü müz de ise ge rek ül ke mi zin için de bu lun du ğu si ya si

ve eko no mik ko şul lar, ge rek se ulus la ra ra sı iliş ki ler de ya şa nan

önem li ge liş me ler Türk genç li ği nin yi ne önem li so rum lu luk lar

al ma sı nı ge rek tir mek te dir. Ne var ki genç le ri mi zin bir kıs mı

bu so rum lu lu ğu yük le ne bi le cek bir bi ri ki me sa hip de ğil dir, bir

kıs mı da so rum lu lu ğa ta lip ol mak la bir lik te ne yap ma sı ge rek -

ti ği ni bi le me mek te dir. Do la yı sıy la genç le ri mi ze doğ ru he def -

ler be lir le mek, bu he def le re ula şa bil me le ri için yol gös ter mek

çok bü yük önem ta şı mak ta dır. Bu, hem genç le ri mi zin ki şi sel

ge li şim le ri hem de ül ke mi zin ge le ce ği açı sın dan her ke sin üst -

len me si ge re ken bir gö rev dir. 

Bu gö re vi ye ri ne ge tir mek için yo la çı kan la rın ilk yap ma -

sı ge re ken, Ata türk'ün ya şa mı na, genç ler için be lir le miş ol du -

ğu yo la bak mak ol ma lı dır. Ya pı la cak ba sit bir araş tır ma da hi,

Ata türk'ün bu alan da te mel he def le ri ve bu he def le re ula şa cak

en vu ru cu yol la rı tes pit et miş ol du ğu nu gös te re cek tir. Ata -

türk'ün Türk genç li ği nin eği ti mi, ge li şi mi, sa hip ol ma sı ge re -

ken ah la ki özel lik le ri, ka rak te ri ve so rum lu luk la rı üze ri ne yap -

tı ğı açık la ma lar reh ber ni te li ği ta şı mak ta dır. An cak bu nun için

ön ce lik li ola rak Ata türk'ün doğ ru ta nın ma sı ve gös ter di ği yo -

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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lun doğ ru an la şıl ma sı şart tır. Ta ri hin en önem li de ha la rın dan

bi ri olan Ata türk, mil li ve ma ne vi de ğer le ri ne bağ lı, dü rüst,

vic dan lı, akıl cı, ile ri gö rüş lü, ce sur, mert, mü te va zı, adil, ger -

çek bir Türk mil li yet çi siy di. Ata türk va tan ve mil let sev gi si ni

ön ce lik li tu tan, me de ni top lum lar se vi ye si ne ulaş ma yı he def -

le yen, ay nı za man da da bu top lum la rı tak lit et mek ten ka çı nan,

ken di kül tü rü mü ze ve ta ri hi mi ze sa hip çık ma mız ge rek ti ği ni

vur gu la yan, bir leş ti ri ci ve bü tün leş ti ri ci bir ha yat gö rü şü ne sa -

hip ti. Ata türk, Cum hu ri ye ti ema net et ti ği genç le rin de hem

ken di si nin sa hip ol du ğu özel lik le ri ta şı ma la rı nı, hem de he def -

le di ği genç li ğin sa hip ol ma sı ge re ken ka rak te ri tam an la mı ile

kav ra yıp uy gu la ma ya ge çir me le ri ni amaç la mış tı. 

Bu ki ta bın amaç la rı nın ba şın da bir yan dan Ata türk'ün

genç li ğe ba kış açı sı nı ele alır ken bir yan dan da genç le rin Ata -

türk'ü doğ ru an la ma la rı na yar dım cı ol mak  var dır. Gü nü müz

genç li ği nin ha ya ti so run la rı nın ba şın da Ata türk'ü ge re ği gi bi

ta nı ma mak, mil li ve ma ne vi de ğer le ri miz den uzak laş mak ve

mil let ol ma bi lin ci ni göz ar dı et mek gel mek te dir. Ata türk çü lü -

ğü ken di çar pık ide olo ji le ri ne kı lıf ola rak kul lan mak ve bu şe -

kil de genç le ri doğ ru yol dan uzak laş tır mak is te yen çev re le rin

sarf et tik le ri ça ba göz önün de bu lun du ru lur sa, genç li ğin Ata -

türk'ü ve Ata türk'ün ken di le ri için be lir le miş ol du ğu ide ali

doğ ru kav ra ma la rı nın ne ka dar acil bir ih ti yaç ol du ğu da ha iyi

an la şı la cak tır. Unu tul ma ma lı dır ki Tür ki ye'nin ge le ce ği, Mus -

ta fa Ke mal Ata türk'ün he pi mi ze va si yet et miş ol du ğu gi bi, vic -

dan lı, sağ du yu lu, gü zel ah lak lı, din dar, çağ daş, ile ri ci, va tan -

se ver, mil li yet çi, ita at li, ki şi lik li bir nes lin ye tiş ti ril me si ne ve

bu nes lin az mi ne, şev ki ne ve ça lış ma la rı na bağ lı dır. 
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AA
ta türk'ün ha ya tı nı in ce le yen ve dün ya gö rü şü nü bi -

len her kes, genç le rin Ata türk için özel bir an la mı ol -

du ğu nu da bi lir. Ata türk için genç lik, ay dın lık bir

ge le cek için önem li bir güç, Cum hu ri ye tin üze ri ne in şa edil di -

ği tüm de ğer le ri ko ru yup ya şa ta cak olan bir kuv vet tir. Bu ne -

den le Ata türk genç li ğe çok bü yük de ğer ver miş ve on la ra her

za man gü ven miş tir. Mil li Mü ca de le için yo la çık tı ğı ilk gün ler -

den iti ba ren ken di si nin en önem li des tek çi le ri nin genç ler ola -

ca ğı nı sık sık be lir ten Ata türk, ba ğım sız lı ğın ka za nı lıp Cum -

hu ri ye tin ku rul ma sı nın ar dın dan da genç lik ko nu su na özel

önem gös ter miş tir. Yurt ge zi le rin de ge nel de ön ce lik li ola rak li -

se le ri zi ya ret edip genç le re doğ ru dan hi tap et miş, genç ler le sü -

rek li di ya log için de ol ma ya özen gös ter miş tir. Ko nuş ma la rın -

da sık sık genç ler den bek len ti le ri ni ve na sıl bir genç lik is te di -

ği ni di le ge ti ren Ata mız, Bü yük Nu tuk'un son bö lü mün de yer

alan "Genç li ğe Hi ta be" ile de genç li ğin her tür lü so ru nun üs -

te sin den ge le bi le ce ği ne duy du ğu inan cı vur gu la mış tır.

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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Ata türk'ün li der li ği ni yap mış ol du ğu ba ğım sız lık mü ca -

de le si, bu mü ca de le nin ya pıl dı ğı ko şul lar ve ye ni ku ru lan Tür -

ki ye Cum hu ri ye ti'ni bek le yen iç ve dış teh li ke ler göz önün de

bu lun du rul du ğun da, Ata türk'ün genç li ğe ne den bu ka dar

önem ver di ği da ha iyi an la şı la cak tır. Ül ke nin dört bir ya nı nın

düş man iş ga li al tın da ol du ğu, dev let oto ri te si nin ne re dey se ta -

ma men or ta dan kalk tı ğı, ben cil ve du rum dan ken di men fa at -

le ri ne pay çı kar ma ya ça lı şan ki şi le rin aleyh te fa ali yet ler gös -

ter di ği bir or tam da bir lik ve be ra ber li ğin sağ lan ma sı, tüm im -

kan la rın Mil li Mü ca de le bay ra ğı al tın da bir leş ti ril me si ba ğım -

sız lık sa va şı nın en bü yük zor luk la rın dan ol muş tur. Böy le bir

dö nem de genç ler, Ata türk'e, al dı ğı tüm ka rar lar da bağ lı lık

gös ter miş, sa vaş sı ra sın da da cep he de ve cep he ge ri sin de

önem li ba şa rı lar el de et miş ler dir. Bu nun la bir lik te Ata türk açı -

sın dan genç le rin en önem li so rum lu lu ğu Cum hu ri yet'in ilan

edil me si ile baş la mış tır. Ge rek dün ya nın için de bu lun du ğu si -

ya si be lir siz lik, ge rek se ye ni Cum hu ri yet'e kar şı iç ve ya dış

kay nak lı ku ru lan çe şit li komp lo lar en az Mil li Mü ca de le dö ne -

mi ka dar zor bir dö ne min ya şan ma sı na ne den ol muş tur. Bir

yan dan eko no mik zor luk lar, bir yan dan sa vaş son ra sı ya şa nan

sos yal prob lem ler gi bi ye ni ku ru lan bir dev le tin kar şı laş tı ğı çe -

şit li so run la rın aşıl ma sın da Ata türk genç le rin di na miz mi ne,

ener ji le ri ne ve hep sin den önem li si Ata türk il ke le ri ne duy duk -

la rı sa da ka te gü ven miş tir. Bu ne den le dir ki, Tür ki ye'nin ge le -

ce ği nin en önem li da ya nak la rın dan bi ri ola rak gör dü ğü genç -

li ğe şöy le ses len mek te dir:

Genç ler! Ce sa re ti mi zi tak vi ye ve de vam et ti ren siz si niz.

Siz al mak ta ol du ğu nuz eği tim ve kül tür ile, in san lık me -

zi ye ti nin, va tan, fi kir hür ri ye ti nin en kıy met li sem bo lü
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ola cak sı nız. Ey yük se len ye ni ne sil! İs tik bâl si zin dir.

Cum hu ri ye t'i biz kur duk; onu yük sel te cek ve de vam et -

ti re cek siz si niz.2

Bu söz le ri ile Cum hu -

ri ye t'i yal nız ca ko ru mak de -

ğil, yük selt mek gö re vi ni de

genç le re ve ren Ata türk, bu -

nun an cak gü zel ah la kı, ada -

le ti, hak sız lık la ve zu lüm le

mü ca de le et me yi, mil li ve

ma ne vi de ğer le ri mi ze bağ lı

kal ma yı, ta ri hi miz le gu rur

duy ma yı bu nun la bir lik te

yü zü mü zü de sü rek li ge le ce -

ğe dö nük tut ma yı ön gö ren

il ke le ri nin ayak ta tu tul ma sı ile sağ la na ca ğı na dik kat çek miş tir.

"İs te rim ki, da ima ide ali mi genç le re aşı la ya sı nız ve da ima ko -

ru mak hu su sun da ça lı şa sı nız."3 söz le ri ile di le ge ti ri len bu is -

tek, bir an lam da Ata mı zın biz le re en önem li mi ras la rın dan bi -

ri dir. Bu nu ye ri ne ge ti re bil mek için ça ba gös ter mek, Ata türk'ü

an la mak ve an lat mak için fa ali yet te bu lun mak genç li ğin bi linç -

len me sin de önem li bir rol oy na ya cak, böy le ce Ata türk'ün baş -

lat mış ol du ğu re form lar tam ola rak he de fi ne ula şa cak tır. 

AAta türk Genç Ne si le Gü ve ni yor du
"Mil le tin bağ rın dan te miz bir ku şak ye ti şi yor. Bu ese ri

ona bı ra ka ca ğım ve gö züm ar ka da kal ma ya cak"4 di yen Mus -

ta fa Ke mal Ata türk, Türk genç li ği ne her za man için bü yük gü -

ven duy muş tur: 

ATATÜRK VE GENÇLİK
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Genç lik le if ti har edi yo rum ve genç liğe gü ve ni yo rum!5

Ata türk'ün Türk genç li ği ne duy du ğu gü ven, 1918'de

Mond ros Mü ta re ke si'nin im za lan dı ğı gün le re da ya nır. İş ga lin

en ağır gün le ri nin ya şan dı ğı ve ül ke ge ne lin de be lir siz li ğin ha -

kim ol du ğu gün ler de, Ata türk genç le rin ken di si ne umut ver -

di ği ni şöy le ifa de et mek te dir:

Her  şe ye rağmen mu hak kak bir nu ra doğ ru yü rü mek te -

yiz. Ben de bu inan cı ya şa tan kuv vet yal nız azim mem -

le ket ve mil let hak kın da ki son suz sev gim de ğil, bu gü nün

ka ran lık la rı, ah lak sız lık la rı, şar la tan la rı için de, sırf va -

tan ve ha ki kat aş kı ile ışık serp me ye ve ara ma ya ça lı -

şan bir genç lik gör dü ğüm dür.6

1919 yı lın da yap tı ğı bir baş ka ko nuş ma sın da ise için de

bu lu nu lan ko şul la rın ge le cek te as la unu tul ma ma sı ge rek ti ği ni

be lir tir ken, genç ne si le duy du ğu gü ve ni bir kez da ha di le ge -

tir miş ti:

Ba şı mı za ne ler örül mek is te nil di ği ve na sıl mu ka ve met

et ti ği miz ve da ha doğ ru su mil le tin ar zu ve emel le ri ne

uya rak ve onun yar dı mıy la na sıl ça lış tı ğı mız gö rül me li

ve ge le cek ku şak lar için ib ret ve uya nık lı ğı ge rek tir me -

li dir. Za ten her  şey unu tu lur. Fa kat biz her  şe yi genç li -

ğe bıra ka ca ğız, o genç lik ki hiç bir şe yi unut ma ya cak tır;

ge le ce ğin ışık sa çan çi çek le ri on lar dır. Bü tün ümi dim

genç lik te dir.7

Ata türk'ün genç li ğe bu de re ce gü ven me si nin te me lin de

doğ ru eği tim al mış, ki şi li ği tam an la mı ile ge liş miş bir genç li -

ğin ne le re güç ye ti re bi le ce ği ni bi li yor ol ma sı bu lun mak ta dır.

Ata türk genç li ğin top lum da ki ye ri ni ve top lum sal de ği şim de -
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ki öne mi ni kav ra mış ve genç nes lin üst le ne ce ği di na miz me

inan mış tır. Ze ki, doğ ru yu yan lış tan ayı ra bi le cek vic da na sa -

hip, ma ne vi ola rak güç lü, ah lak lı, kü tür lü, ül ke nin so run la rı

ile il gi li, bu so run la ra ka lı cı çö züm ler üre te bi len, mil li ka rak te -

ri tem sil eden, ça lış kan, va tan se ver, ta ri hi bi lin ce sa hip bir gen-

ç li ğin ül ke na sıl bir du ru ma dü şer se düş sün her zor lu ğu aşa bi -

le ce ği bir ger çek tir. Bu ni te lik te bir genç ne sil top lu ma ce sa ret

ve güç ve re cek, o top lu mu sü rek li da ha ile ri ye ta şı ya cak tır.

Ata türk de "Genç ler, ce sa re ti mi zi pe kiş ti ren ve sür dü ren siz -

si niz"8 der ken, Türk genç li ği nin bu özel lik le re sa hip olan asil

bir genç lik ol du ğu na inan mış tır. Baş ku man dan lık Mey dan Sa -

va şı'nın ikin ci yıl dö nü mün de söy le nen bu söz ler de Ata türk'ün

genç li ğe inan cı ve gü ve ni açık ça gö rül mek te dir. 

ATATÜRK VE GENÇLİK
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Genç le ri, "bu gü nün te mi na tı, ya rı nın ga ran ti si" ola rak

gö ren Ata türk'e gö re Türk genç li ği "ter bi ye ve kül tü rü ile va -

tan sev gi si nin, dü şün ce öz gür lü ğü nün en de ğer li sim ge si ola -

cak tır." Bu nun için genç li ğin so rum lu luk la rı nın bi lin cin de,

Ata türk il ke le ri nin fi kir le ri ni ve ide olo ji si ni be nim se miş ve

onun yo lun dan ay rıl ma ma ya az met miş bir genç lik ol ma sı şart -

tır. Bu azim ve şev kin öl çü sü nü, ken di si ni yo rul ma dan iz le ye -

cek le ri ni söy le yen bir grup gen ce Ata türk şöy le ta rif et miş tir:

Siz genç ar ka daş lar, yo rul ma dan be ni iz le me ye söz ver -

miş si niz. İş te ben bu söz den çok duy gu lan dım. Yo rul ma -

dan be ni iz le ye ce ği ni zi söy lü yor su nuz. Fa kat ar ka daş lar

yo rul mak ne de mek? El bet te yo ru la cak sı nız. Be nim siz -

den is te di ğim şey yo rul ma mak de ğil, yo rul du ğu nuz za -

man bi le dur ma dan yü rü mek, yo rul du ğu nuz da ki ka da

din len me den be ni iz le mek tir. Yor gun luk in san için do ğal

bir du rum dur. Fa kat in san da yor gun lu ğu ye ne bi le cek

ma ne vi bir güç var dır ki, iş te bu güç yo ru lan la rı din len -

dir me den yü rü tür. 

Siz ler, ya ni ye ni Tür ki ye'nin genç ev lat la rı, yo rul sa nız

bi le be ni iz le ye cek si niz. Ben bu ak şam bu ra ya yal nız

bu nu an lat mak için gel miş bu lu nu yo rum. Din len me mek

üze re yü rü me ye ka rar ve ren ler hiç bir za man yo rul maz -

lar. Türk genç li ği he de fe, bi zim yük sek ide ali mi ze dur -

ma dan, yo rul ma dan yü rü ye cek tir.9

KKur tu luş Sa va şı'nda Genç le rin 
Üst len di ği Bü yük So rum lu luk
Ata türk'ün baş lat tı ğı ba ğım sız lık sa va şı nın so nu cun da,

"has ta adam" teş hi si ko nu lan bir yö ne tim, çağ daş, güç lü ve ba -
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ğım sız yep ye ni bir dev let kur muş tur. Ata türk bu mü ca de le si

ile in san lı ğa zor luk lar kar şı sın da yıl ma ma nın öne mi ni, az min

ve inan cın gü cü ile her tür lü zor lu ğun aşı la bi le ce ği ni, Türk

Mil le ti' nin sa hip ol du ğu asıl gü cün na sıl bü yük ba şa rı lar ka za -

na bi le ce ği ni gös ter miş tir. Türk Mil le ti' nin 1918 yı lın da için de

bu lun du ğu ka ran lık tab lo nun de ğiş ti ril me sin de, va tan top rak -

la rı nın düş man iş ga lin den kur tu lup Cum hu ri yet'in te mel le ri -

nin atıl ma sın da Türk genç le ri nin bü yük kat kı sı ol muş tur. 

Genç ler Kur tu luş Sa va şı ön ce sin de ve son ra sın da hep

ak tif ola rak Mil li Mü ca de le 'nin için de yer al mış lar dır. Ata türk,

Mil li Mü ca de le' nin ka za nıl ma sın da genç le rin ne den li önem li

bir so rum lu luk yük len dik le ri ni gö re rek şöy le de miş tir:

ATATÜRK VE GENÇLİK
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Genç ler! Va ta nın bü tün ümit ve is tik ba li si ze, genç ne -

sil le rin an la yış ve ener ji si ne bağ lan mış tır. (1919)10

Ata türk'ün genç le re duy du ğu gü ven, özel lik le Mil li Mü -

ca de le bo yun ca genç le rin ka rar lı lık la rı na, ba ğım sız lık ko nu -

sun da gös ter dik le ri ira de ye, fe da kar lık la rı na ve ce sa ret le ri ne

şa hit ol ma sı ile pe kiş miş tir. Genç le rin ba ğım sız lık la rı na düş -

kün lük le ri, öz gür lük ve ba ğım sız lı ğın ken di si nin ka rak te ri ol -

du ğu nu söy le yen Ata türk için çok önem li dir. Bir ulus ta şe re fin,

hay si ye tin, na mu sun var lı ğı nın ve sü rek li li ği nin, o ulu sun öz -

gür lük ve ba ğım sız lı ğa sa hip ol ma sıy la müm kün ol du ğu na

ina nan Ata türk, bu ko nu da ki dü şün ce le ri ni şöy le di le ge tir -

mek te dir:

Ben ya şa ya bil mek için ke sin lik le ba ğım sız bir ulu sun

ço cu ğu ola rak kal ma lı yım. Bu ne den le, ulu sal ba ğım sız -

lık ben ce bir ya şam so ru nu dur. Ulus ve ül ke ya rar la rı nın

ge rek tir di ği, in san lı ğı oluş tu ran ulus lar dan her bi riy le

uy gar lık ge re ği olan dost luk ve si ya set iliş ki le ri ne bü -

yük bir du yar lı lık la de ğer ve ri rim. An cak be nim ulu su -

mu tut sak et mek is te yen her han gi bir ulu sun, bu ar zu -

sun dan vaz ge çin ce ye ka dar aman sız düş ma nı yım.11

Mil li bir lik ve be ra ber li ğin sağ lan ma ya ve ül ke nin ge le -

ce ği nin be lir len me ye ça lı şıl dı ğı ilk gün ler de ise, tam ba ğım sız -

lık tan ya na ol ma yan çev re le rin var lı ğı, man da yö ne ti mi ih ti -

ma li ni gün de me ge tir miş tir. Ge rek ül ke nin için de bu lun du ğu

ko şul la rın ağır lı ğı, ge rek se öz ve ri den ka çı nan ki mi çev re le rin

tel kin le ri, man da tek li fi nin ül ke nin ge le ce ği nin tar tı şıl dı ğı en

önem li top lan tı lar dan bi ri olan Si vas Kong re si'nde ele alın ma -

sı na ne den ol muş tur. İş te bu dö nem de genç le rin bü yük ço ğun -
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lu ğu nun, tek çö zü -

mü tam ba ğım sız lı lı -

ğı sa vu nan Ata türk'e

des tek ol mak ta bul -

ma la rı, Cum hu ri yet

ta ri hi nin önem li ge -

liş me le rin den dir. Si -

vas Kong re si'ne tıp

öğ ren ci le ri adı na ka -

tı lan bir söz cü nün

Mus ta fa Ke mal'e hi -

ta ben yap tı ğı şu ko -

nuş ma, Türk genç li ği nin ba ğım sız lık mü ca de le sin de her yö -

nüy le yer ala ca ğı nı or ta ya koy muş tur:

Pa şam, üye si bu lun du ğum tıb bi ye li li er be ni bu ra ya is -

tik lal da va mı zı ba şar mak yo lun da ki gö re ve ka tıl mak

üze re gön der miş ler dir. Man da yı ka bul ede mem. Eğer ka -

bul ede cek olan lar var sa, bun lar her kim olur sa ol sun

şid det le red ve tak bih ede riz. Far z e de lim, man da fik ri -

ni siz ka bul eder se niz, si zi de red de der, Mus ta fa Ke mal'i

tel'in ede riz.12

Ata türk genç le rin bu tav rın dan çok mem nun kal mış, ba -

ğım sız lık için gö ze al dık la rı fe da kar lık la rı ve gös ter dik le ri ce -

sa re ti tak dir le kar şı la mış tır:

Ar ka daş lar, genç li ğe ba kın, Türk mil li bün ye sin de asil

ka nın ifa de si ne dik kat edin. Ev lat, müs te rih ol. Genç lik -

le if ti har edi yo rum ve genç li ğe gü ve ni yo rum. Biz azın -

lık ta ol sak da hi man da yı ka bul et me ye ce ğiz... Pa ro la -

mız tek tir ve de ğiş mez: Ya is tik lal ya ölüm.13
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arkadaşlarıyla. 
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Türk genç li ği nin

gös ter di ği bu ka rar lı ta -

vır, ba ğım sız lık sa va şı

bo yun ca da de vam et -

miş tir. Cep he de va tan

için sa va şan genç le rin

ya nı sı ra, cep he ge ri sin de

yer alan lar da yap tık la rı

or ga ni zas yon lar la ve dü -

zen le dik le ri mi ting ler le,

hal kın ba ğım sız lık fik ri et ra -

fın da ke net len me si ni sağ la -

mış lar dır. Yok sul luk, aç lık, im -

kan sız lık lar, iş gal, iç is yan lar,

düş man la iş  bir li ği ya pan ha in -

ler ve ölüm teh li ke si genç le ri yıl -

dır ma mış, ba ğım sız lık on lar

için en de ğer li ide al ol muş tur.

Tüm bun lar Ata mı zın, ba ğım -

sız lı ğın mu hak kak ka za nı la ca -

ğı na da ir inan cı nı da ha da güç -

len dir miş tir:

Va tan mut la ka kur tu la cak,

mil let mut la ka mut lu ola -

cak tır. Çün kü ken di kur tu lu -

şu nu, ken di mut lu lu ğu nu

mem le ke tin ve mil le tin mut lu -

luk ve kur tu lu şu için fe da ede -

bi len va tan ev lat la rı çok tur.14 
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K
ur tu luş Sa va şı'nın za fer le so na er me si nin ar dın dan,

yurt için de çok da ha önem li bir mü ca de le baş la dı:

Ba ğım sız lı ğı nı ka za nan bu ye ni dev le ti güç len dir -

mek ve yük selt mek. Bu dö nem de kül tü rel, eko no mik ve top -

lum sal pek çok re for mun aci li yet le ya pıl ma sı ve bu re form la rın

top lum ta ra fın dan ka bul gör me si nin sağ lan ma sı ge re ki yor du.

Ata türk bu dö nem de genç ne sil üze rin de önem le dur muş, gen-

ç li ğin eği ti mi ve bi linç len di ril me si ön ce lik li ko nu lar ara sın da

ol muş tur. Cum hu ri yet'in ilk yıl la rı, baş ta Ata türk ol mak üze re,

dev let adam la rı ve ay dın lar  için "genç li ğin Cum hu ri yet'in ko -

ru yu cu la rı" ol du ğu an la yı şı nın ha kim ol du ğu yıl lar dır. Cum -

hu ri yet genç le re ema net edil miş ve bu ko nu da genç li ğe bü yük

ümit bağ lan mış tır. Ata türk bu bü yük he de fi ni ise şu şe kil de ta -

rif et miş ti:

Be nim için bir tek he def var dır. Cum hu ri yet he de fi. Bu

he de fe var mak için, be lir li yol dan yü rü yen ar ka daş la rın

ba şa rı lı ol ma sı için, tu tu lan doğ ru yol da, na mus lu yol da

çok ça lış mak ve et kin ol mak ge re kir.15
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Ata türk, Kur tu luş Sa va şı sı ra sın da ka za nı lan ba şa rı la rın,

Tür ki ye'nin ge le ce ği nin çok ay dın lık ola ca ğı nın en önem li işa -

re tle ri ol du ğu na ina nı yor du: 

Si zin gi bi genç le re ma lik bu lun duk ça, bu va tan ve mil -

le tin, şim di ye ka dar el de et me yi ba şar dı ğı za fer le rin üs -

tü ne çok da ha bü yük za fer ler el de ede ce ğin den şüp he

et mi yo rum.16

Ba ğım sız lık mü ca de le si ile el de edi len za fer, uzun yıl lar -

dır de vam eden sa vaş lar dan, eko no mik, po li tik ve sos yal alan -

lar da ya şa nan bü yük çö küş ten çok önem li ders ler alın ma sı nı

sağ la mış tı. Bu ders ler, hem Cum hu ri yet il ke le ri nin de ğe ri nin

ve öne mi nin kav ran ma sı nı sağ la ya cak, hem ül ke mi zi bir da ha

ben zer bir du ru ma düş mek ten ko ru ya cak, hem de yi ne ben ze -

ri olay lar la kar şı la şıl ma sı du ru mun da bu sı kın tı la rın na sıl aşı -

la ca ğı nı biz le re gös te re cek önem li ders ler dir. Ata türk de, özel -

lik le genç le rin, Kur tu luş Sa va şı bo yun ca ka za nı lan ta ri hi tec rü -

be le ri çok iyi de ğer len dir me le ri ge rek ti ği ne dik kat çek miş tir.

Ata türk'e gö re, bu tec rü be ler genç le ri ol gun laş tır mış ve on la rı,

so rum lu luk la rı nın öne mi ni kav ra ya bi le cek le ri bir ko nu ma ge -

tir miş ti:

Genç le ri miz ve ay dın la rı mız ne için yü rü dük le ri ni ve ne

ya pa cak la rı nı ön ce lik le ken di dü şün ce le rin de iyi ce ka -

rar laş tı rma lı, on la rı halk ta ra fın dan iyi ce be nim se nip

ka bul edi le bi lir bir hâ le ge tir me li, on la rı an cak on dan

son ra or ta ya at ma lı dır. Ben çok ümit li yim ki, genç le ri -

miz bu nu ya pa cak de re ce de ye tiş kin dir. Bi li yo rum ki ih -

ti yar la rı mız gi bi genç le ri mi zin de tec rü be le ri var dır. Zi -

ra mil le ti mi zin ya kın se ne le re ait gör dü ğü acı ders ler,

ya kın yıl la rın en yo ğun olay lar ile do lu olu şu, dev ri mi -
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zin genç le ri ni es ki de vir le rin ih ti yar la rı ka dar ve bel ki

on lar dan faz la ola yın şa hi di, do la yı sıy la genç li ği mi zi ih -

ti yar lar ka dar tec rü be sa hi bi yap tı. Her han gi bir gen ci -

miz ya şa dı ğı dev rin bel ki üç ka tı ora nın da ola ya şa hit

ol du ğu için her gen ci miz üç mis li yaş sa hi bi sa yı la bi lir,

on la rı da ih ti yar lar gi bi tec rü be li ka bul ede bi li riz. Gen-

ç li ği mi zin sa hip ol duk la rı bu tec rü be ler den is ti fa de ede -

rek ça lış kan, mem le ke te fay da lı ve bü yük iman la do na -

tıl mış ola rak va zi fe le ri ni hak kıy la ye ri ne ge ti re cek le ri ne

emi nim.17

Biz her  şe yi genç li ğe bı ra ka ca ğız... Ge le ce ğin ümi di,

ışık lı çi çek le ri on lar dır. Bü tün ümi dim genç lik te dir.18

Cum hu ri ye t'in övün cü olan Türk genç li ği, Türk lük bi lin -

ci nin do ru ğa ulaş tı ğı Ata türk dö ne min de, di na mik, ça lış kan,

bi li mi ken di ne yol gös te ri ci ta nı mış, çağ daş, her  şe yi ni ulu su -

na ada mış, ulu su nu uy gar lık se vi ye si nin üs tü ne çı kar ma yı

ken di si ne ül kü edin miş bir genç lik ti. Ulu sun ger çek gü cü nü ve

ener jik cev he ri ni tem sil edi yor du. Ni te kim iler le yen yıl lar da

Türk genç li ği Ata türk'ün bu gü ve ni ni bo şa çı kar ma mış, yı kıl -

mış ve ha rap ol muş va tan top rak la rın dan, iler le miş ül ke ler se -

vi ye si ne ulaş mak için gü cü nün son nok ta sı na ka dar ça lı şan bir

güç ha li ne gel miş tir. Özel lik le de Cum hu ri ye t'in ku ru lu şun -

dan Ata türk'ün ara mız dan ay rıl dı ğı 1938 yı lı na ka dar ge çen

sü re Türk Mil le ti'nin çağ daş bir ül ke ol ma ama cıy la bü yük re -

form la ra im za at tı ğı, di na mik bir dö nem ol muş tur. Ata türk'ün

Türk genç li ği ne hi tap et ti ği ba zı ko nuş ma la rı şu şe kil de dir:

Genç ler için va ta nî iş ler de öl mek söz ko nu su ola bi lir. Lâ -

kin kork mak as la! (1919)19

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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Ge le cek için ha zır la nan va tan ev lât la rı na, hiç bir güç lük

kar şı sın da yıl ma ya rak tam bir sa bır ve me ta net le ça lış -

ma la rı nı ve öğ re nim gö ren ço cuk la rı mı zın ana ve ba ba -

la rı na da yav ru la rı nın öğre ni mi nin ta mam lan ma sı için

hiç bir fe da kâr lık tan çe kin me me le ri ni tav si ye ede rim.20

Genç ler ce sa re ti mi zi tak vi ye ve ida me eden siz ler si niz.

Siz, al mak ta ol du ğu nuz ter bi ye ve ir fan ile in san lık ve

me de ni ye tin, va tan sev gi si nin, fi kir hür ri ye ti nin en kıy -

met li tim sa li ola cak sı nız. Yük se len ye ni ne sil, is tik bal

siz si niz. Cum hu ri ye t'i biz kur duk, onu yük sel te cek ve

ya şa ta cak siz si niz.21

Ata türk gös ter di ği yo la uy duk la rı tak dir de, ge le cek ne -

sil le ri gü zel gün le rin bek le di ği ne de de ği ne rek genç le ri bu yol -

da ka rar lı adım lar la iler le me ye teş vik et miş tir.

As la şüp he yok tur ki Cum hu ri yet'in ge le cek ev lât la rı

biz den da ha çok ra ha ta ka vuş muş ve bah ti yar ola cak -

lar dır. (1927)22

Ata türk'ün Türk genç li ği ne inan cı nı ve gü ve ni ni gös te -

ren bir önem li olay da Ha tay da va sı sı ra sın da ger çek leş miş tir:

Fran sız ko mi se ri Pon çet An ka ra'yı zi ya re ti sı ra sın da,

An ka ra Pa las'a uğra yan Ata türk ile kar şı la şır. Ata türk

Pon çet'yi ma sa sı na da vet eder. Gü nün önem li so ru nu

Ha tay me se le si dir. Fran sız Hü kü me ti zor luk lar çı kar -

mak ta, bu so ru nun ba rış için de çö zül me si ne en gel ol ma -

ya ça lış mak ta dır. Ata türk ma sa sın da bu lu nan Pon çet'ye

şu şe kil de hi tap eder:

- Ha tay işi be nim şah si da vam dır ve Be ni üzü yor su nuz.

Kor ka rım ki be ni, me se le yi baş ka tür lü hal le mec bur bı -

ra ka cak sı nız.

ATATÜRK VE GENÇLİK
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Ata türk bu söz le ri yük sek ses le Türk çe söy lü yor ve çev -

re sin de ki in san lar da onu din li yor du. Ata türk'ün Fran -

sa'nın Su ri ye ko mi se ri Pon çet'ye kar şı "be ni üzü yor su -

nuz" sö zü sa lon da çok ge niş bir et ki oluş tur du. Ora da bu -

lu nan bir genç aya ğa kal ka rak, ol duk ça yük sek bir ses -

le şöy le de di:

- Ata türk üzül me, ar kan da biz va rız! 

Ata türk ye rin de ba şı nı se sin gel di ği ta ra fa doğ ru çe vir -

di. Kaş la rı kalk mış, çeh re si sev gi ile do lu ola rak gen ce

şöy le ce vap ver di:

- Bi li yo rum ço cu ğum, onu bil di ğim için ki böy le ko nu şu -

yo rum.”23

Bu ör nek ten de Ata türk'ün ar ka sın da genç ler den olu şan

bü yük bir kuv vet ol du ğu nu bil di ği ni an la rız. 

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

Ata türk 

Si vas Kız

Öğ ret men

Oku lu öğ -

ren cileriy le.
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Ata türk'e gö re, Tür ki ye'nin ge le ceği ni ema net et tiği genç le rin eği ti mi çok

önem liy di. Her fır sat ta üni ver si te ve li se öğ ren ci le ri ile bi ra ra ya ge len Ata -

mız, An ka ra Hu kuk Fa kül te si'ne yap tığı zi ya ret  es na sın da gö rül mek tedir.  
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EEği ti min Öne mi
Ki ta bın ba şın da da vur gu la dı ğı mız gi bi, genç lik bir mil -

le tin var lı ğı nın de va mı nı sağ la yan çok önem li bir güç tür. An -

cak bu gü cün ge re ği gi bi kul la nı la bil me si ve mil le te fay da sağ -

la ya bil me si için genç le rin iyi bir eği tim al ma la rı, bi linç len di ril -

me le ri ve iyi yön len di ril me le ri ge rek li dir. Ak si nin o ül ke için

na sıl ge liş me le re ne den ola bi le ce ği nin ör nek le ri ya kın geç mi şi -

miz de ya şan mış tır. Ye te rin ce bi linç len me miş, mil li ve ma ne vi

de ğer ler den uzak laş mış genç le rin teh li ke li ide olo ji le rin et ki -

sin de kal ma la rı, ül ke nin gü ven li ği ni ve bü tün lü ğü nü teh dit

eden bir un sur ha li ne gel miş tir. 

Bu ne den le dir ki Ata türk genç li ğin iyi ye tiş ti ril me si ni ve

bi linç len di ril me si ge rek ti ği ni sık ça tek rar la mış tır. Doğ ru bil gi -

ler le ve müs pet fi kir ler le ay dın la tıl dı ğın da genç li ğin Türk Mil -

le ti' nin yük se li şin de önem li bir rol oy na ya ca ğı nı ha tır lat mış tır:

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.24

Ata türk ay nı za man da Türk genç li ği nin ön ce lik li ola rak

ken di ben li ği ne, mil li ge le nek le ri ne, ulu sun bir lik ve bü tün lü ğü -

ne za rar ve re bi le cek düş man un sur la rı ta nı ma sı ve bun lar la mü -

ca de le yön tem le ri ni öğ ren me si ge rek ti ği ne de dik kat çek miş tir:

Ye ti şe cek ço cuk la rı mı za ve genç le ri mi ze, gö re cek le ri öğ-
re ti min sı nır la rı ne olur sa ol sun, en ev vel ve en esas lı
ola rak Tür ki ye'nin is tik lâ li ne, ken di ben li ği ne, mil lî ge -
le nek le ri ne düş man olan un sur lar la mü ca de le et mek lü -
zu mu öğre til me li dir.25

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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Ço cuk la rı mız ve genç le ri miz ye tiş ti ri lir ken on la ra özel -

lik le var lı ğıy la, hak la rıy la, bir lik ve bü tün lü ğüy le çe li -

şen tüm ya ban cı öğe ler le mü ca de le zo run lu lu ğu, mil li

gö rüş le ri de rin le me si ne bi le rek her kar şı gö rüş önün de

şid det le ve öz ve riy le sa vun ma zo run lu lu ğu tel kin edil me -

li dir. Ye ni ku şak la rın ruh gü cü ne bu ni te lik ve ye te nek -

le rin aşı lan ma sı önem li dir. Ha yat la rı nı sü rek li ve müt hiş

bir mü ca de le bi çi min de be li rle yen mil let le rin fel se fe si,

ba ğım sız ol mak ve mut lu kal mak is te yen her mil let için

bu ni te lik le ri çok şid det li ola rak ge rek tir mek te dir.

(16.7.1921 Ma arif Kong re si’ni açış ko nuş ma sın dan)26

Genç le rin bu şe kil de bi linç len di ril me si için ise, yal nız ca

genç le re de ğil, el bet te top lu mun pek çok ke si mi ne önem li gö -

rev ler düş mek te dir. Genç ne sil bil gi siz lik ve ya yan lış bil gi len -

ATATÜRK VE GENÇLİK

Genç le rin mu hak kak bir mes lek sa hi bi ol ma sı ge rek tiği ne

ina nan Ata türk, Ada na Kız Ens ti tü sü'nü ge zer ken. 
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dir me ler ne de niy le, di ğer in san la ra kı yas la da ha ko lay yön len -

di ri le bil mek te dir. Genç le rin yan lış yön len dir me ler den ko ru -

na bil me le rin de ve ken di le rin den bek le ni len so rum lu luk la rı

tam ola rak ye ri ne ge ti re bil me le rin de ala cak la rı te mel eği tim

be lir le yi ci rol oy na mak ta dır. Bu ne den le, genç le rin va tan ve

mil let sev gi si ni özüm se ye bi le cek le ri, ta rih bi lin ci ne sa hip ola -

bi le cek le ri, kül tü rel mi ra sı mı zın de ğe ri ni kav ra ya bi le cek le ri,

dev le te hiz met an la yış la rı nı ge liş ti re bi le cek le ri, en önem li si za -

rar lı ide olo ji le rin tel kin le rin den ko ru na bi le cek le ri bir eği tim

im ka nı na sa hip ol ma la rı ge rek li dir. Genç le rin bu bi lin ci al ma -

la rı sağ lan ma dan on lar dan bek len ti içe ri sin de ol mak doğ ru ol -

maz. İş te Ata türk'ün yap tı ğı bu dur. Ata türk genç le re çok gü -

ven di ği ni, on la rı ül ke mi zin ge le ce ği nin gü ven ce si  ola rak gör -

dü ğü nü söy ler ken, ön ce lik le genç le rin doğ ru şe kil de bi linç len -

di ril me le ri ge rek ti ği ni vur gu la mış tır. Ata türk bu eği tim ve bi -

linç len di ril me nin so nu cun da or ta ya çı ka cak olan 'ir fan ve kül -

tür or du su'nun mil le tin ge le ce ği ni şe kil len di re cek ka dar üs tün

bir gü ce ka vu şa ca ğı nı söy le miş tir:

Mem le ke ti mi zi, top lu mu mu zu ger çek he de fe, mut lu lu ğa

eriş tir mek için iki or du ya ih ti yaç var dır. Bi ri va ta nın ha -

ya tı nı kur ta ran as ker or du su, di ğe ri mil le tin ge le ce ği ni

yo ğu ran kül tür or du su...27

Bir mil let ir fan or du su na sa hip ol ma dık ça, mu ha re be

mey dan la rın da ne ka dar par lak za fer ler el de eder se et -

sin, o za fer le rin ka lı cı so nuç lar ver me si an cak ir fan or -

du su na bağlı dır.28

Ata türk eği tim ile ca hil li ğin yok edil me si nin, bir mil le ti

esa ret ten hür ri ye te ka vuş tu ran önem li bir güç ol du ğu nu ha tır -

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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la ta rak genç le ri mi zin iyi bir eği tim al ma la rı nın ne de re ce ha ya -

ti bir önem ta şı dı ğı na dik kat çek miş tir:

Eği tim dir ki, bir mil le ti ya hür, ba ğım sız, şan lı yük sek

bir top lum ha lin de ya şa tır ya da bir mil le ti esa ret ve se -

fa le te terk eder.29

Mil li Eği tim prog ra mı mı zın, Mil li Eği tim si ya se ti mi zin

te mel ta şı, ca hil li ğin yok edil me si dir.30

Bir ulu sun yük sek me de ni yet se vi ye si ne ulaş ma sın da, iyi

ye tiş miş, bil gi li, kül tür lü in san un su ru nun öne mi son de re ce

bü yük tür. Bu se bep le sağ lam, üs tün ka li te li ve mil li kül tü rü -

mü zün esas la rıy la çağ daş me de ni ye tin ile ri tek no lo ji si ni bir leş -

ti ren bir öğ re tim sis te miy le genç le ri mi zin ye tiş ti ril me si şart tır. 

Genç bir nü fu sa sa hip ol mak Tür ki ye Cum hu ri ye ti için

bü yük bir kuv vet ve güç tür. An cak bu genç le rin doğ ru yön len -

di ril me si, dış ve bö lü cü güç le rin, ül ke aley hi ne fa ali yet gös te -

ATATÜRK VE GENÇLİK

Genç le rin mil li ta rih bi lin ci ni ka zan ma la rının öne mi ne sık sık dik kat

çe ken Ata mız, Ada na Kız Ens ti tü sü'nde bir tarih der sini iz ler ken. 
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ren ide olo ji le rin ve grup la rın et ki si al tın da kal ma la rı nın en gel -

len me si ge re kir. İş te Ata türk'ün, kül tür dev ri mi nin üze rin de

dur ma sı nın ve eği ti me ön ce lik ver me si nin ne de ni bu dur. 

Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Ço-

cuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adam-

lardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiş-

tirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok

aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet

ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı ola-

bilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek

lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, kü-

çük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bi-

zim köylümüz ne gazete ne dergi v.s. okumaz. Bilenler

bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlat-

mayı bir vazife bilmelidir. 192331

Ata türk'ün eği ti min öne mi ne dik kat çek ti ği söz le rin den

di ğer bir ta ne si ise şu şe kil de dir:

İnsanlar sadece maddi değil, özellikle bu maddi kuvve-

tin içerdiği manevi kuvvetin etkisiyle yapıcıdırlar. Mil-

letler de böyledir. Manevi kuvvet özellikle bilim ve inan-

çla yüksek bir biçimde gelişir. Öyleyse hükümetin en ve-

rimli ve en önemli görevi eğitim işleridir. Bu yolda ba-

şarılı olmak için öyle bir program izlemek zorundayız ki,

o program milletin bugünkü haline, toplumsal ve hayati

ihtiyaçlarına, çevre koşullarına, çağın gereklerine uyum

sağlasın, onlara uygun olsun. Bunun için çok büyük ama

hayali ve karışık fikirlerden uzak durup gerçeğe derin-

liklerini görerek bakmak, dokunmak gerekir.32
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN KAÇKAR TV 

RÖPORTAJI, 15 ARALIK 2008

ADNAN OKTAR: Bizim yakışıklı Atatürkümüz, güzel Atatürkü-

müz'ün güzel özelliklerinden birisi Türk Birliğini savunmasıdır.

İkincisi de İslam Birliğini savunmasıdır. Türk ve İslam ülkelerinin

birleşmesini ister, yani Türk İslam Birliğini isteyen bir Osmanlı

yiğididir. Bir Türk aslanıdır Atatürk. Materyalist ateist sisteme

karşı kesin tavrını koymuştur. Komünizme karşı kesin tavrını

koymuştur. Türk Milleti için komünizmin çok büyük bir tehlike

olduğunu belirtmiştir. Bununla ilgili çok veciz güzel sözleri var-

dır. Masonluğa karşı yiğitçe ve aslanca tavrını koymuş, masonlu-

ğu kapatmış, faaliyetlerini durdurmuştur. Malum biliyorsunuz

Elmalılı Tefsirini yaptırmıştır, Buhari’yi tercüme ettirmiştir. Gece

gündüz Kuran meclisleri oluşturmuştur. Çok temiz bir vatan ev-

ladıdır Atatürk... Onun meydana getirdiği bu memlekette huzur

içerisinde, güvenlik içerisinde yaşıyoruz. Dünyanın en güçlü or-

dularından birine sahibiz. Allah’a çok şükür. Dünyanın en güzel

toprak parçasında yaşıyoruz. Bunlar hepsi Atatürk’ün eseridir.

Bunun mutluluğunu sevincini yaşayıp Allah’a hamd etmemiz ge-

rekir. Yani bir güzellik varsa ona sadece teşekkür edilir. Ve hayır-

la yâd edilir. Atatürk’ü hayırla yâd etmek çok önemlidir.

ATATÜRK VE GENÇLİK
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN TASCA 

RÖPORTAJI, 21 KASIM 2008

ADNAN OKTAR: Şimdi Kemalistim diyenler 2 türler. Bir,

Atatürk’ü insanlara dinsiz gibi göstermeye çalışan, Türklüğe, Türk

İslam Birliği'ne karşı gibi göstermeye çalışan, materyalist gibi gös-

termeye çalışan bazı aklı evveller var. Kendilerince Türk Milleti'ni

kandıracaklarını zannediyorlar. Bir de gerçek Kemalistler, gerçek

Atatürkçüler var. Bunlar da diyor ki, Atatürk bir Osmanlı evladı

dır. İmanlı bir Osmanlı paşasıdır. Aslan gibi cesurdur. İmanlıdır,

Allah’tan korkar, Kuran okunduğunda ağlayan bir insandır. Ak-

şamları hafızları toplayıp Kuran dinleyen bir insan, Sahih-i Buhari

kitabını tercüme ettiren insandır. Elmalılı Hamdi Yazır’ın, Elmalılı

Tefsirini yaptıran insandır. Ve dinin özünün yaşanması için insan-

ları teşvik eden bir insandır. Ama o devirde Osmanlı'nın içinde din-

sizlik, materyalizm, ateizm çok hâkimdi. Atatürk’ün de etrafını sar-

mışlardı bu insanlar. Onlara rağmen vargücüyle Türk İslam Birli-

ği'ni savunmuştur. Masonluğa karşı mücadele vermiştir, komüniz-

me karşı mücadele vermiştir. "Beyler" diyor, "Türk aleminin en bü-

yük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde ezilmelidir" di-

yor. Atatürk’ün sözü bu ve büyük bir cesarettir bu... Masonluğu bir

gecede kapattırmıştır. Masonluğa karşı tavrını kesin koymuş ve bir

gecede masonluğu kapattırmıştır. Bu muazzam yiğitlik ve cesaret

gerektiren işlerdir. İşte biz bu düşüncenin Atatürkçüsüyüz. Pey-

gamber (sav)'e hayran bir Atatürk var. Peygamber (sav)'in sözleri-

nin uygulanmasını isteyen bir Atatürk var. Kuran’a hayran bir Ata-

türk var. Biz bunu savunuyoruz. Onlar hayali bir Atatürk düşünce-

sindeler. Hayali yani olmayan bir şey. Dolayısı ile gerçek Atatürk-

çülük esastır. Ben de gerçek Atatürkçülüğü temsil ediyorum. 
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Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Genç liği!

Bi rin ci va zi fen, Türk is tik ba li ni, Türk Cum hu ri ye ti' ni, ile le -
bet, mu ha fa za ve mü da fa et mek tir. Mev cu di ye ti nin ve is tik ba li -
nin ye ga ne te me li bu dur. Bu te mel, se nin en kıy met li ha zi nen -
dir. İs tik bal de da hi, se ni, bu ha zi ne den mah rum et mek is te ye -
cek, da hi li ve ha ri ci bed baht la rın ola cak tır. Bir gün, is tik bal ve
Cum hu ri ye t'i mü da faa mec bu ri ye ti ne dü şer sen, va zi fe ye atıl mak
için, için de bu lu na cağın va zi ye tin im kan ve şe ra iti ni dü şün me -
ye cek sin! Bu im kan ve şe ra it, çok na mü sa it bir ma hi yet te te za -
hür ede bi lir. İs tik lal ve Cum hu ri ye t'i ne kas te de cek düş man lar,
bü tün dün ya da em sa li gö rül me miş bir ga li bi ye tin mü mes si li ola -
bi lir ler. Ceb ren ve hi le ile aziz va ta nın bü tün ka le le ri zap te dil -
miş, bü tün ter sa ne le ri ne gi ril miş, bü tün or du la rı dağı tıl mış ve
mem le ke tin her kö şe si bil fi il iş gal edil miş ola bi lir. Bü tün bu şe -
ra it ten da ha elim ve da ha va him ol mak üze re, mem le ke tin da hi -
lin de ik ti da ra sa hip olan lar gaf let ve de la let ve hat ta hı ya net
için de bu lu na bi lir ler. Hat ta bu ik ti dar sa hip le ri şah si men fa at -
le ri ni, müs tev li ler si ya si emel le riy le tev hit ede bi lir ler. Mil let
fak ru za ru ret için de ve bi tap düş müş ola bi lir. 

Ey Türk is tik ba li nin ev la dı! İş te, bu ah val ve şe ra it için de
da hi, va zi fen, Türk is tik lal ve Cum hu ri ye ti’ ni kur tar mak tır! Muh -
taç ol duğun kud ret, da mar la rın da ki asil kan da mev cut tur.

Mus ta fa Ke mal ATA TÜRK
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Ey Bü yük Ata,

Var lığı mı zın en kut sal te me li olan, Türk İs tik lâl ve Cum hu -
ri ye ti’ nin son suz bek çi si yiz. Bu ka rar, değiş mez ira de mi zin ilk ve
son an la tı mı dır. İs tik bâl de, hiç bir kuv vet bi zi yo lu muz dan dön -
dür me ye cek tir. Biz ler, bü tün hı zı mı zı sen den, ulu sal ta ri hi miz den
ve ru hu muz da ki sön mez inanç ate şin den alı yo ruz. Se nin kur duğun
güç lü te mel ler üze rin de at tığı mız her adım sağ lam, yap tığı mız

her atı lım bi linç li dir. En kıy met li ema -
ne ti miz olan, Türk İs tik lâl ve Cum -
hu ri ye t'i, var lığı mı zın esa sı ola -
rak, eğil mez baş la rın, bü kül mez
kol la rın, ye nil mez Türk ev lat -

la rı nın elin de son su za dek
ya şa ya cak ve ne sil ler -

Gençliğin Atamıza Cevabı
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den ne sil le re dev re di le cek tir. İs tik lâl ve Cum hu ri ye ti mi z'e kas te de -
cek düş man lar, en mo dern si lah lar la do nan mış ola rak, en kuv vet li
or du lar la üze ri mi ze sal dır sa lar da hi, ulu sal bir liği mi zi ve ye nil mez
Türk gü cü nün zer re si ni bi le sar sa ma ya cak tır. Çün kü, bu aziz va ta -
nın top rak la rı üze rin de ye ti şen azim li ve inanç lı Türk genç liği, dö -
kü len te miz kan la rın ve Cum hu ri yet dev rim le ri mi zin ay dın ürün le -
ri dir. Va ta nın ve mil le tin se la me ti için her zor -
luğa iman do lu göğ sü mü zü ger mek, ger -
çek ama cı mı z ola cak tır.

Ey Türk'ün bü yük Atası !

İs tik lâl ve Cum hu ri ye ti mi zi ko -
ru mak ge rek tiği za man, için de bu lu -
na cağı mız du rum lar ve şart lar ne
olur sa ol sun, kud ret ve ce sa re ti mi zi
da mar la rı mız da ki asil kan dan ala rak,
bü tün en gel le ri aşıp her güç lüğü yen mek
az min de yiz.

Türk genç liği ola rak öz -
gür lüğün, bağım sız lığın, ege -
men liğin, Cum hu ri yet ve dev -
rim le rin yıl maz bek çi le ri yiz.
Her za man, her yer de ve her
du rum da Ata türk il ke le rin -
den ay rıl ma ya cağı mı za,
çağ daş uy gar lığa geç mek
için bü tün zor luk la rı ye -
ne ceği mi ze, na mus ve şe -
ref sö zü ve rir, ken di mi zi
bü yük Türk ulusuna
adarız.

Türk Genç liği

39



AA
ta türk'ün en bü yük he de fi, çok bü yük emek ler le ku -

ru lan Yü ce Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin güç lü ve ge liş -

miş de mok ra tik ül ke ler top lu lu ğu na gir me si ve bu

en teg ras yon sü re ci nin çok hız lı ve ba şa rı lı ol ma sıy dı. Türk

Mil le ti'nin bu sü re ci hız lan dır ma sı nın bi rin ci ko şu lu ise Ba -

tı'nın me de ni ye ti ni alır ken, mil li bir lik ve be ra ber li ği ni her  şe -

yin üze rin de tut ma sı, mil li yet çi ka rak te ri ni ana esas ola rak be -

lir le me si, İs lam'ın özü nü sa vu nan çağ daş bir ya pı yı ive di lik le

oluş tur ma sıy dı. 

İş te bu ne den le Ata türk, Cum hu ri yet'i ema net et ti ği

Türk gen ci nin, mil li bir lik ve be ra ber li ği ni her  şe yin üze rin de

tu tan, va tan per ver, ce sur, ül ke si için ca nı nı se ve se ve ve ren, İs -

lam'ı özüm se miş, gü zel ah la ki va sıf la rı ha ya tı nın her aşa ma sı -

na yer leş tir miş ol ma sı nı is ti yor, bu nun için kar şı sı na çı ka cak

her en ge li biz zat or ta dan kal dı rı yor du. Aşa ğı da sı ra la nan

mad de ler, Ata türk'ün he def le di ği mil li yet çi, ül ke si nin so run -

la rı nı ga yet iyi bi len ve bun la ra çö züm üre te bi len, de mok rat,

ATATÜRK VE GENÇLİK
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ken di ni iyi ye ve doğ ru ya ada mış, mil le ti ve dev le ti için ya şa -

yan bir genç li ğin müj de si ni ver mek te dir.

GGer çek bir Türk Mil li yet çi si Ol ma lı dır
Türk gen ci ken di öz ben li ği ni kay bet me den, ken di kim -

li ği ni, kül tü rü nü unut ma dan ye ni lik le re adap te ola bil me li, on -

la rı ken di mil li kül tü rü için de sin di re bil me li dir. Ak si hem o ki -

şi yi, hem de mil le ti iç ten içe yok ede bi lir. Ata mı zın Tür ki ye

Cum hu ri ye ti' ni ko ru mak la so rum lu kıl dı ğı Türk gen ci, ba ğım -

sız ve öz gür ya şa ma ko nu sun da ka rar lı, her mil le tin hak la rı na

say gı lı, ken di hak la rı nı ko ru ma ko nu sun da azim li, in sa ni bir

Türk mil li yet çi si ol ma lı dır. Bu nun için de Ata türk'ün mil li yet -

çi lik ta nı mı nı ken di ne bir şi ar bil me li dir. 

∑ Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve mil-

letlerarası temas ve ilişkilerde bütün çağdaş milletlerle

aynı çizgide ve onlarla uyum içinde yürümekle birlikte,

Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına ba-

ğımsız kimliğini saklı tutmaktır.33

∑ Türk Milleti milli duyguyu, insani duyguyla yanyana
düşünmekten zevk alır. Vicdanında milli duygunun ya-
nına insani duygunun şerefli yerini daima muhafaza et-
mekle iftihar eder. Çünkü Türk Milleti bilir ki bugün uy-
garlığın yüce yolunda bağımsız ve fakat kendileriyle pa-
ralel olarak yürüdüğü bütün uygar milletlerle karşılıklı
insani ve medeni ilişkide bulunmak elbette gelişmemizin
devamı için gereklidir ve yine malumdur ki; Türk Mille-
ti, her uygar millet gibi mazinin bütün devirlerinde ke-
şifleriyle, ihtiralarıyla uygar dünyaya hizmet etmiş in-
sanların, milletlerin değerini takdir ve hatıralarını say-

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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Bir gün ulu su, 

si zin gi bi be ni an la mış 

genç li ğe bı ra ka ca ğım dan çok
mem nun ve me su dum.

Mus ta fa Ke mal ATA TÜRK
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gı ile muhafaza eder. Türk Milleti, insaniyet aleminin
samimi bir ailesidir..34

∑ Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz; Cumhuriyeti-
miz'in mesnedi Türk camiasıdır. Bu camianın efradı ne
kadar Türk harsıyla dolu olursa o camiaya istinat eden
Cumhuriyet de kuvvetli olur.35

MMil li Kül tü re Önem Ver me li dir
∑ ... Başarıya ulaşmak ve başarıları kuvvetle, emniyet-
le yürütebilmek için güçlü bir karaktere sahip olmak ge-
rekir. Bizim güçlü karakterimizi hep ve hep yükseltmek,
korumak gerekir. Bundan milliyetseverlik çıkar... Türki-
ye halkı denildiğinde, bildiğiniz gibi, kaderlerini birleş-
tirmiş olan his ve din bakımından kalpten birbirlerine
bağlanmış insanlar söz konusudur. Bunlar arasında ırk
yönünden farklı olanlar vardır. Ama karşı ırktan olan-
lardan birinin diğeri üzerinde onun milliyetini yok ede-
cek bir dava peşinde olmasına gerek yoktur. Her biri için
ayrı ayrı olduğu gibi Türkler için de daima bağlı kal-
mak, milli karakteri yükseltmek, tüm girişimlerinde bu
sağlamlığı göstermek lazımdır. Bu noktada tembellik
büyük felaketlerin nedeni olur. Nitekim şimdiye kadar
da olmuştur. Milliyet hissi sosyal bir topluluğa güç ve-
ren, yaşama yeteneğini genişleten başlı başına bir nite-
liktir. Bu konuda cahil kişilerden oluşan bir sosyal top-
luluk, bir ırk bölünmeye mahkumdur. Böyle bir toplu-
mun içinde zaten gereği kadar iyilik ve güç olamaz.
Böyle bir toplum, böyle bir milli devlet kuramaz. (2 Şu-
bat 1923 İzmir'de halkla yaptığı sohbetten)36
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∑ Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara

özellikle varlığıyla, haklarıyla, birlik ve bütünlüğüyle

çelişen tüm yabancı öğelerle mücadele zorunluluğu, mil-

li görüşleri derinlemesine bilerek her karşı görüş önünde

şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu telkin edil-

melidir. Yeni kuşakların ruh gücüne bu nitelik ve yete-

neklerin aşılanması önemlidir. Hayatları sürekli ve müt-

hiş bir mücadele biçiminde beliren milletlerin felsefesi,

bağımsız olmak ve mutlu kalmak isteyen her millet için

bu nitelikleri çok şiddetli olarak gerektirmektedir.

(16.7.1921 Maarif Kongresi’ni açış konuşmasından)37 

MMil le te gü ven ver me li dir
∑ Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, ilerle-

meye çok kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa

karşısındakilerin samimiyetle kendilerine hizmet ettiği-

ne inanırsa her türlü hareketi hemen kabule hazırdır.

Bunun için gençlerin herşeyden önce millete güven ver-

meleri lazımdır. 192338

∑ Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Sa-

vaşı'nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler

olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendi-

me maletmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim.

Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız me-

deniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğu-

muzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin

hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bı-

rakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araş-
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tırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma

tavsiyem  şudur: Şahsınız için değil fakat mensup oldu-

ğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en

büyüğü budur.39

MMil li ter bi ye ye sa hip ol ma lı dır
∑ Efendiler, şunu anlatmak istiyorum, ilk esin ana – ba-

ba kucağından sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vic-

danından, terbiyesinden alınır. Bu esinin gelişme kayna-

ğı olması, kişiye millet ve ülkeye hizmet edebilme gücü-

nü ve yeteneğini verebilmesi için millete ve ülkeye bü-

yük, derin ilgi yaratan fikirler, duygularla her an güç-

lendirilmesi gerekir. Bu fikirlerin ve duyguların kaynağı

doğrudan doğruya ülke ve milletir. Milletin ortak isteği-
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ne ve eğilimine değinmek ve onun gereklerine kendini

adamak, böyle davranmak ve doğru yolda yürüyebilmek

sözünü ettiğim terbiyenin temel ilkesidir. Bir milletin bi-

reylerinde egemen olması, onlar tarafından uyulması ge-

reken şey milletin ortak isteği ve fikirleridir. Bir kişinin

milletine ve ülkesine yararlı bir iş yaparken hiç aklından

çıkarmaması gereken şey milletin gerçek eğilimidir.Efen -

di ler, şu nu an lat mak is ti yo rum, ilk esin ana – ba ba ku -

cağın dan son ra okul da ki öğ ret me nin di lin den, vic da nın -

dan, ter bi ye sin den alı nır. Bu esi nin ge liş me kay nağı ol -

ma sı, ki şi ye mil let ve ül ke ye hiz met ede bil me gü cü nü ve

ye te neği ni ve re bil me si için mil le te ve ül ke ye bü yük, de -

rin il gi ya ra tan fi kir ler, duy gu lar la her an güç len di ril me -

si ge re kir. Bu fi kir le rin ve duy gu la rın kay nağı doğ ru dan

doğ ru ya ül ke ve mil le tir. Mil le tin or tak is teği ne ve eği li -

mi ne değin mek ve onun ge rek le ri ne ken di ni ada mak,

böy le dav ran mak ve doğ ru yol da yü rü ye bil mek sö zü nü

et tiğim ter bi ye nin te mel il ke si dir. Bir mil le tin bi rey le rin -

de ege men ol ma sı, on lar ta ra fın dan uyul ma sı ge re ken

şey mil le tin or tak is teği ve fi kir le ri dir. Bir ki şi nin mil le -

ti ne ve ül ke si ne ya rar lı bir iş ya par ken hiç ak lın dan çı -

kar ma ma sı ge re ken şey mil le tin ger çek eği li mi dir.40

∑ Bir milleti özgür, bağımsız, görkemli, yüce bir toplum

halinde yaşatan terbiyedir ve onu tutsak yapan, sefale-

te iten de bunun yokluğudur.41

∑ Milli terbiyeyle yetiştirilmek ve yüceltilmek istenilen

genç beyinlerin bir yandan da paslandırıcı, uyuşturucu,

hayali ıvır zıvırla doldurulmasından kaçınılması gerekir.42
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AAta türk'ü iyi an la mış ol ma lı dır
∑ Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bıra-

kacağımdan çok memnun ve mesudum.43

∑ Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek

değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor-

sanız ve hissediyorsanız, bu kafidir (yeterlidir).44
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AAta türk'ün yo lun da iler le me li ve 
onun bı rak tı ğı gö re vi ta mam la ma lı dır
∑ Benim Türk Milleti'ne, Türk Cumhuriyeti'ne ve Türklü-

ğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları

tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sö-

zümü tekrar ediniz.45

∑ Bu vatan, evlatlarımız ve torunlarımız için cennet gi-

bi yapılmaya layık ve uygun bir vatandır. Bu ülkeyi

böyle bayındır hale getirecek olan çalışmalar, ekonomi

ve ekonomik faaliyettir. Öyleyse öyle bir ekonomi döne-

mi başlamalıdır ki, artık milletimiz insanca yaşamasını

bilsin, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrensin

ve ona yönelsin. Hepimizin istediği bu milletin insanla-

rının ellerindeki örneklerle yarının, ticaretin, sanatın,

çalışmanın, yaşamın temsilcileri olmalarıdır. Artık bu

ülke, bu millet böyle bir devrin içinde bulunuyor ve böy-

le bir devri yüceltecektir. Böyle bir devrin tarihini yaza-

caktır. Böyle bir tarihte en büyük makam, en büyük hak

çalışkanlara ait olacaktır. Sizler ülkenin gereksinimleri-

ni, milletin yeteneklerini, bunlara karşılık dünyadaki en

güçlü ekonomi örgütünü göz önünde tutarak alınması

gereken tedbirleri ve uygulanması şart olan yenilikleri

çok açık bir biçimde ifade etmelisiniz. Öyle ki o tedbir-

ler, o yenilikler uygulandıkça ülkemiz bolluğa ve aydın-

lığa kavuşacaktır.46

Ec da dı nı ör nek al ma lı dır
∑ Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yap-

mak için kendinde kuvvet bulacaktır.47
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∑ Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumullü me-

deniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik et-

mek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.48

BBa ğım sız lı ğın dan ödün ver me me li dir
∑ Her iler le me nin ve kur tu lu şun ana sı öz gür lük tür.49

∑ Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa ol-

sun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, medeni insanlık

karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muamele-

ye lâyık olamaz.50

∑ Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız va-

zifenin temel ruhudur.51

∑ Esas, Türk Milleti'nin haysiyetli ve şerefli bir millet

olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sa-

hip olmakla temin olunabilir.52

∑ Halbuki Türk'ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti

çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamak-

tansa yok olsun daha iyidir. Bundan ötürü, YA İSTİK-

LÂL, YA ÖLÜM!..53

∑ Türkiye Halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşa-

mış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir kavmin

kahraman evlatlarıdır. Bu millet, bağımsızlıktan uzak

yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

(1922)54

∑ Arzumuz dışarıda bağımsızlık, içerde kayıtsız ve şart-

sız milli egemenliği korumadan ibarettir. (1923)55
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∑ Bağımsızlık ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her

ne karşılığında olursa olsun zedeleme ve kayıtlamaya

asla müsamaha etmemek; bağımsızlık ve hürriyetlerini

bütün mânasiyle koruyabilmek ve bunun için gerekirse,

son ferdinin, son damla kanını akıtarak, insanlık tarihi-

ni şanlı örnek ile süslemek; işte bağımsızlık ve hürriye-

tin hakiki mahiyetini, geniş mânasını, yüksek kıymeti-

ni, vicdanında kavramış milletler için temel ve ölmez

prensip... Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakar-

lığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki, devamlı ola-

rak insanlığın hürmet ve saygısına lâyık bir topluluk

olarak düşünülebilirler. (1928)56 

DDe mok ra si ye inan ma lı dır
∑ Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz. İsterseniz

kendisine sorunuz. Korku üzerine egemenlik kurulamaz.

Toplara dayanan egemenlik ayakta kalamaz. Böyle bir

egemenlik, hatta diktatörlük ancak ihtilal olduğunda,
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geçici bir süre için gerekir... ülkemize bakınız, sükunet

içindedir. Hep güven ve esenlikten yanayız. Kendi top-

raklarımız dışında bir metrekare toprakta gözümüz yok-

tur. Çünkü topraklarımız geniştir ve üzerinde yaşayanlar

için dar değildir. Tüm devletlerle güvenlik anlaşmaları

yaptık. Ancak yeni saldırılara uğramamak için orduyu

buluduruyoruz. (24.4.1930, Vossiche Zeitung muhabiri-

ne verdiği demeç57

∑ Efendiler, millet bizi buraya gönderdi. Ama biz bu yö-

netimi ve egemenliğini miras mal gibi ömrümüz boyun-

ca kullanmak için toplanmış değiliz. Ve sizi toplamak ve

dağıtmak hakkına hiç kimse sahip değildir. Millet bil-

melidir ki bir günde vekillerini toplar ve gönderir. Kim-

senin burayı sınırlamaya hakkı ve yetkisi yoktur ve ol-

mamalıdır.58

∑ Millete şöyle dendi: "Egemenliğinizi ve iradenizi ka-

yıtsız, şartsız elinizde tutmanız gerekir ve bunun için si-

zi temsil edecek kişileri biraraya getirerek bir meclis

toplayınız ve bu meclis kayıtsız ve koşulsuz olarak ülke

ve millet işlerine, görevlerine el koyacaktır.59

İİs tik rar lı, ka rar lı ve azim li ol ma lı dır
∑ Türk Mil le ti' nin is ti da dı ve ke sin ka ra rı me de ni yet yo -

lun da, dur ma dan, yıl ma dan iler le mek tir.60

∑ Zafer "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet,

"muvaffak olacağım" diye başlayanın ve "muvaffak ol-

dum" diyebilenindir.61

∑ Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan
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Uy gar lık yo lun da ba şa rı, 
ye ni lik le ri kav ra yıp uy gu la ma ya, 

ye ni leş me ye bağ lı dır.
Mus ta fa Ke mal Atatürk
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ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milleti'nin

bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bi-

zim hepimizin en kutlu vazifemizdir.62

∑ Arkadaşlar ulusun sevgi ve güveninden emin olarak,

üzerinde bulunduğumuz medeniyet, terakki ve ilerleme

yolunda azimle, tereddütsüz yürüyelim.63

SSo rum lu luk sa hi bi ol ma lı, hiz me te 
ta lip ol ma lı dır
∑ Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.64

∑ Türk Milleti, her ne pahasına olursa olsun hizmeti il-

ke edinmiştir ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçın-

maz.65

∑ ... Bireyler hayatta üç devre geçirir. Devlet hayatı da

bu dönemleri içerir. Eski Osmanlı Devleti bu yaşam dö-

nemlerinin üçünü yaşadıktan sonra yok oldu. Onun yeri-

ne dünya tarihine yeni bir Türkiye Devleti geçti. Yeni

Türkiye Devleti tüm Türklük özelliklerini, yani onun

dinç, kararlı, erdemli olma özelliklerini kendinde topla-

mıştır. Gençler biz size geçmişten, geçmişin boş inanç-

larından, geçmiş kalıntılarından arındırılmış yeni diriliş

getirdik. Olaylar ve olayların zorunlu sonucu demek olan

bu diriliş sizin değerli katkılarınız ve aydın desteğinizle

ortaya çıktı. Bu yeni varlığı büyütüp yüceltmek size ait-

tir. Bu görevde başarılı olacağınıza gördüğüm kanıtlara

bakarak kuvvetle inananlardanım. Sevgili gençler, ya-

şam mücadeleden ibarettir. O nedenle hayatta sadece

iki şey vardır: Yenmek, yenilmek. Size, Türk gençliğine
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verdiğimiz ve bıraktığımız vicdani armağan sadece ve

hep yenmektir ve inanıyorum ki hep yeneceksiniz. Mil-

letin saygınlığı ve ilerleme koşulları bakımından yapıla-

cak işlerde ve atılacak adımlarda hiç duraksamayınız.

Milleti o yükselişe ulaştırmamızı önleyecek engellere

hep birlikte göğüs gereceğiz. Bunun için beyinlerinize,

kültürünüze, bilginize, gerekirse bileklerinize, pazıları-

nıza, bacaklarınıza başvuracak ama mutlaka o hedefe

ulaşacağız. Gerek burada gerek gezdiğim her yerde genç

arkadaşlarınız hep sizler gibi duygulu, kararlı ve yürek-

lidir. O nedenle şimdiden geleceğin parlak ufuklarını

ATATÜRK VE GENÇLİK

56



görmenin mutluluğu içindeyim. Bu millet sizin gibi ev-

latlarıyla hak ettiği yüceliğe erişecektir. Beni çok mem-

nun ettiniz. Birlikte olmaktan, özellikle kararlılık belir-

ten sözlerden ötürü mutluyum. (18.3.1923 Tarsus'da

gençlerle konuşmasından)66

CCe sur ol ma lı dır
∑ Genç ler için va ta ni iş ler de öl mek söz ko nu su ola bi lir.

Ama kork mak as la!67

∑ Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları ce-

saret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.68

∑ Size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim.

Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre,

yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler

hiçbiri kurtulamamacasına tamamen düşüyor, ikincideki-

ler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya şayan

bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor,

üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bi-

le göstermiyor; sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde

Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilme-

yenler, kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk

askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek

bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebe-

si’ni kazandıran bu yüksek ruhtur.69

∑ Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz.

Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürlü insanlık fazi-

letinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli

simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşaklar, gelecek
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sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yüceltecek ve sür-

dürecek olan sizsiniz.70

ZZor luk lar dan Yıl ma ma lı dır
∑ Teşebbüslerin başarılı olması için çetin şartlara göğüs

germek gereklidir.71

∑ Ben ha ya tı mın hiç bir anın da ka ram sar lık ne dir, ta nı -

ma dım.72

∑ Tat bik eden, ic ra eden, ka rar ve ren den da ima da ha

kuv vet li dir.73

∑ Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız.74

∑ Zorlukları çözen kimse olmak isteyenlerin ilk yapa-

cakları, olayların iç yüzünü bilip ona uymak olmalıdır.75

Ça lış kan ve di sip lin li ol ma lı dır 
∑ Fikir hazırlıkları, seferberlikte asker toplamak için

davul zurna ile temin edilemez. Fikir hazırlıklarında te-

vazuyla çalışmak, kendini silmek, karşısındakine sami-

mi bir kanaat ilham etmek lazımdır.76

∑ Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsa-

nız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere

yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk

Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yo-

rulmadan yürüyecektir.77

∑ Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takip edeceği-

nizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne
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Her  şey den ön ce ma ne vi yat,
kalp ve vic dan gü cü yük sek

tu tul ma lı dır.
Mus ta fa Ke mal Atatürk

59



demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız,

sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz

zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada

da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her in-

san, her canlı için doğal bir durumdur. Fakat insanda

yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, iş-

te bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.78

∑ Çalışma, insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve ha-

yat için gereken şeyleri temin eder. Çalışmaksızın, fikri

gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir. Tembel-

lik bütün fenalıkların anasıdır.79

∑ Kendilerine faydalı olduğunuz, onlara müsbet yolda

hizmet ettiğiniz müddetçe milletin sevgisini kazanabilir-

siniz. Vaatlerinizi yerine getirmez, milletin refahına hiz-

met vermezseniz, bugün sizi alkışlayan bu topluluk ya-

rın sizi yuhalar.80

DDü rüst ol ma lı dır
∑ Ha ki ka ti ko nuş mak tan kork ma yı nız.81

∑ Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi

ele almak lazımdır.82

∑ Bir şeyi vicdanen iyi yaptığımıza, sözlerimizin iyi ol-

duğuna inanıyorsak, onu olduğu gibi açık, tereddüt ve

belirsizlikten arınmış olarak anlatmayı amaçlamalıyız.83

∑ Arkadaşlar benden iltimas beklememelidir. Hepiniz

benim gözümde değerli, önemli kardeşlerimsiniz. Ama,

hepinize gösterdiğim hedef yüce, kutsal bir hedeftir...

Hanginiz daha güzel yöntemle, başarıyla oraya ulaşırsa-
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nız onu, ellerimi çatlatıncaya kadar çırparak alkışla-

yacak, takdir edeceğim. Benden iltimas ve taraf tutma

beklemeyiniz arkadaşlar. Adam olanlar, insan olanlar,

yüksek ideali olanlar değerlerini göstersinler. Benim

size kardeşçe söyleyeceğim şey budur. Tüm arkadaşla-

rımıza söylemek zorundayım ki, ben o milli hedefe tüm

millet kitlesini yürütmek için, doğal olarak ahlaki bir

unsurum, bunu isterim. (1922, Prof. Dr. Afet İnan'ın

yayımladığı belgeden)84

AAda let li ol ma lı dır
∑ Efendiler! Hükümet memlekette yasayı hakim kıl-

mak ve adaleti dağıtmakla yükümlüdür. Bu açıdan

adalet işi çok önemlidir. Adliye siyasetimizde izlene-

cek yol, adaleti, halkı yormadan, süratle, uygun ve

emniyetli bir şekilde dağıtmalıdır. Toplumumuzun dün-

yayla teması doğal ve zorunludur; o nedenle de adalet

seviyemizi tüm uygar toplumların adaletleri seviyesine

çıkarmak zorundayız... Çağdaş gelişme milletlerin uy-

gar ihtiyaçlarını genişletir, artırır ve bu ihtiyaçlara uy-

gun uygar hakların var olmasını gerektirir. Her devle-

tin, toplumunun uygarlık seviyesine uygun bir hukuk

mevzuatı vardır. Tüm uygar devletlerin medeni kanun-

ları birbirlerine çok yakındır. Bizim milletimiz ve hü-

kümetimiz adalet düşüncesi zihniyeti bakımından hiç-

bir uygar toplumdan geri değildir. Hatta bu noktada

daha ileride olduğumuza tarih tanıklık edebilir. Bu

yüzden bizim hukuk mevzuatımızın da tüm uygar dev-

letlerin yasal düzenlemesinden eksik olması kabul edi-
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lemez. Hedeflediğimiz tam bağımsızlık kavramı içinde

adalet bağımsızlığımızın da yer alması doğaldır.85

VVic dan ve fi kir hür ri ye tin den 
ya na ol ma lı dır
∑ Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, ken-

dine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir di-

nin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyeti-

ne maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim oluna-

maz. Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin

tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.86

∑ Cmhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve

meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.87

∑ Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile,

insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin

en kıymetli sembolü olacaksınız.88

Akıl cı ha re ket et me li dir
∑ Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yok-

tur.89

∑ Fi kir ler, ce bir ve şid det le, top ve tü fek le as la öl dü rü -

le mez.90

∑ Fikirler anlamsız, mantıksız, boş  sözlerle dolu olursa,

o  fikirler  hastalıklıdır. Aynı şekilde  sosyal  hayat akıl

ve  mantıktan  uzak, faydasız, zararlı ve birtakım gele-

neklerle dolu olursa  felce uğrar.91

∑ Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin
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özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu

gerçeğin delilidirler.92

∑ Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan

başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi tasavvur edemiyo-

rum.93

İİle ri gö rüş lü ve ted bir li ol ma lı dır
∑ Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu

tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünme-

nin faydası yoktur.94

∑ Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek

fikirli demektir.95
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İİle ri ci ol ma lı ve iler le me de 
sı nır ta nı ma ma lı dır
∑ Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

İşte parola budur.96

∑ Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük

medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan son-

raki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda

yeni bir güneş gibi doğacaktır.97

∑ Türk Milleti'nin istidadı ve kesin kararı medeniyet yo-

lunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.98

∑ Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan

ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milleti'nin

bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bi-

zim hepimizin en kutlu vazifemizdir.99

∑ Bir başka çağdan kalma adetlerinizde, alışkanlıkları-

nızda direnirseniz, cüzzamlılar, paryalar gibi tek başını-

za kala kalırsınız. Benliğinize bağlı kalın ama, gelişmiş

uluslar için gerekli olan şeyleri Batı'dan almasını bilin.

Yoksa, bilim ve yeni düşünceler sizi bir lok-

mada yiyip bitirebilirler.100

Çağ daş me de ni yet se vi ye -
si ne ulaş mak için ça lış ma lı dır

∑ Türk Milleti'nin istidadı ve kesin kara-

rı medeniyet yolunda, durmadan, yıl-

madan ilerlemektir.101
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∑ Me de ni yet öy le kuv vet li bir ışık tır ki, ona bi ga ne

olan la rı ya kar, mah ve der.102

∑ 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.103

∑ Biz uy gar lık tan,ilim den ve fen den kuv vet alı yor ve

ona gö re yü rü yo ruz.104

∑ Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz.

Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.105

∑ Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan ol-

mak için yeterlidir.106

∑ Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin ideali

tüm cihanda tam anlamıyla uygar bir toplum olmak-

tır. Bilirsiniz ki, dünyada her insan topluluğunun var-

lığı, değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı sahip oldu-

ğu ve yapacağı uygarlık eserleriyle ölçülüdür. Mede-

niyet eseri meydana getirme yeteneğinden yoksun

olan toplumlar, özgürlüklerinden ve bağımsızlıkların-

dan soyutlanmaya mahkumdurlar. İnsanlık tarihi bu

dediğimi doğrulamaktadır. Medeniyet yolunda yürü-

mek ve başarılı olmak yaşam koşuludur. Bu yolda du-

raklayanlar ya da bu yolda ileri değil geriye bakma

cahilliğinde ve vurdumduymazlığında bulunanlar me-

deniyetin coşkulu selinde boğulmaya mahkumdurlar.

Efendiler, medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağ-

lıdır. Toplumsal yaşamda, iktisatta, bilimde, fende ba-

şarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.

Yaşama egemen olan koşulların zamanla değişmesi,

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

65



gelişmesi ve yenilenmesi zorunludur. Medeniyetin, ke-

şiflerin, fennin harikaları cihanı değişiklikten değişikli-

ğe götürürken, böyle bir devirde yüzyıllık köhne zihni-

yetlerle, geçmişe bağlılıkla varlığını sürdürmek mümkün

değildir.107

∑ Uygarlık yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygula-

maya, yenileşmeye bağlıdır.108

AAi le ku ru mu na önem ver me li dir
∑ Medeniyetten söz ederken şunu da kesinlikle belirt-

meliyim ki, medeniyetin esası, gelişme ve kuvvetin te-

meli aile düzenindedir. Bu yaşamda aksaklık, ulusça

ekonomik ve siyasal yaşayışta da başarısızlığın nedeni-

dir. Aileyi kuran kadın erkeğin, bu işe yararlı hakları ve

bilgileri edinmiş olmaları, bu ödeve istekli ve yetenekli

olmaları gerektir.109

Ge li şen bi lim ve tek no lo ji nin 
ta kip çi si ol ma lı dır
∑ Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fik-

ri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.110

∑ Gözlerimizi kapayıp soyut yaşadığımızı farz edemeyiz.

Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile ilgisiz ya-

şayamayız. Tam tersine ilerlemiş, uygarlaşmış bir ulus

olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız. Bu ha-

yat ancak ilim ve fenle olur.111

∑ Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, mu-

vaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve
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fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, da-

lalettir. Ancak, bilim ve fennin yaşadığımız her dakika-

daki aşamalarını, gelişmelerini anlamak ve ilerleyişini

zaman içinde izlemek gerekir... Çok mutlu bir hisle kav-

rıyorum ki karşımdakiler bu gerçekleri anlamışlardır.

Mutluluğum artıyor. Mutluluğum şunun için artıyor.

Karşımdakiler eğitmekte ve yetiştirmekte oldukları yeni

kuşağı da gerçeğin aydınlığının doğmasına etkin olacak

biçimde hazırlayacaklarına söz vermişlerdir. Bu, hepi-

miz için iftihar edilecek bir noktadır. (22.9.1924, Sam-

sun'da öğretmenlerle görüşme)112

∑ Ülkemizin  en bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç

buçuk  yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen za-

ferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların  yönetimin-

de, bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumu-

zu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek

okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.113

∑ Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında  ulu-

sumuzun düşünce  bakımından eğitiminde de kılavuzu-

muz bilim ve fen olacaktır. (1922)114

∑ Ülkemiz  içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerleme-

lerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerek-

tir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konu-

da çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.115

∑ Öğretmenlerimiz, ozanlarımız, edebiyatçılarımız ulusa

bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini açık ve

kesin  olarak yazıp söyleyecekler, bu kara günlerin dön-

memesi için dünya yüzünde uygar ve çağdaş bir Türki-
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ye'nin varlığını tanımak istemeyenlere , onu tanımak zo-

runda olduklarını anımsatacaktır.  (1922)116

TTürk Or du su nu göz be be ği 
gi bi ko ru ma lı dır
∑ Türk ordusunun bir parçası eş değerini kesinlikle ye-

ner. İki katını durdurur ve kıpırdayamaz hale getirir.

Şimdilik bundan fazlasını istemiyorum. Çünkü fazlasını

milletimizin yaradılıştan sahip olduğu cengaverlik zaten

sağlamaktadır. Ancak, bu değeri ne yapıp yapıp koru-

mamız gerekir. Bunu tüm arkadaşlarımdan özellikle is-
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tiyorum. Bu değer saklı kaldıkça örgütümüzü, talim ve

terbiyemizi, yönetim ve güdümümüzü bu hedef ve amaç

yönünde yürüttükçe, Türkiye her türlü saldırıdan uzak

kalacaktır, bundan kimsenin kuşkusu olamaz.117

∑ Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri mil-

letin kararı, öbürü de en acılı ve zor koşullarda dünya-

nın övgüsünü haklı olarak kazanan ordumuzun kahra-

manlığıdır. Bu iki şeye güvenir.118 

∑ Arkadaş, Türkiye en zayıf olduğu sanılan bir zaman-

da en güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Bu, ordusu sayesin-

de olmuştur. Ordumuz vatan için zafer kazanmıştır. Bu

olay Türkiye'nin olağanüstü canlılığına, kutsal kararlılı-

ğına en açık seçik kanıtıdır.119 

∑ Arkadaşlar, komutanızdaki ordular kahramanlığına

gerçekten güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte benze-

ri görülmemiş kahramanlıklar, özveriler göstermiştir.

Şanlı zaferler kazanmışlardır. Milletin ve ülkenin minnet

ve şükranlarını hak etmişlerdir.120

GGü zel ah lak lı ol ma lı, ma ne vi 
de ğer le re sa hip çık ma lı dır
∑ Her  şey den ön ce ma ne vi yat, kalp ve vic dan gü cü yük -

sek tu tul ma lı dır.121

∑ Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanat-

ları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbi-

yesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli,

kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık di-

leğidir.122
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∑ Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiş-

tirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli,

cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri

başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, ha-

yatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter

sahibi  genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim prog-

ramları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.

(1923)123

∑ "Gerçekten de, ahlakiyet özel fertlerden ayrı ve bun-

ların üstünde, ancak toplumsal, milli olabilir. Milletin

toplumsal düzen ve sükunu, hal ve gelecekte refahı,

mutluluğu, selameti ve dokunulmazlığı, uygarlıkta iler-

lemesi, yükselmesi için insanlardan her konuda bilgi,

gayret nefsin feragatini gerektiği zaman seve seve nef-

sinin fedasını talep eden milli ahlaktır. Mükemmel bir

millete milli ahlakın gerekleri o millet fertleri tarafın-

dan adeta muhakeme edilmeksizin vicdani, duygusal bir

nedenle yapılır. En büyük milli duygu, milli heyecan iş-

te budur. Millet analarının, millet babalarının, millet

öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin evde, mektepte,

orduda, fabrikada, her yerde ve her işte millet çocukla-

rına, milletin her ferdine bıkmaksızın ve mütemadiyen

verecekleri milli terbiyenin amacı, işte bu yüksek milli

duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır. Ahlakın milli, top-

lumsal olduğunu söylemek ve maşeri vicdanın bir ifade-

sidir demek, aynı zamanda ahlakın kutsal sıfatını da ta-

nımaktır."124
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HHoş gö rü lü ol ma lı dır
∑ 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.125

Eği ti me önem ver me li dir
∑ En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir.

Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır.

Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur.

(1922)126

∑ Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin

fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sa-

yesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk

şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir.127
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∑ Okul genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve
memlekete muhabbeti, şeref-i istiklâli öğretir. 

En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. 

Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir. 

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. 

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime,
eğitim ise öğretmene dayalıdır.128

∑ İnsanlar sadece maddi değil, özellikle bu maddi kuvve-
tin içerdiği manevi kuvvetin etkisiyle yapıcıdırlar. Millet-
ler de böyledir. Manevi kuvvet özellikle bilim ve inançla
yüksek bir biçimde gelişir. Öyleyse hükümetin en verimli
ve en önemli görevi eğitim işleridir. Bu yolda başarılı ol-
mak için öyle bir program izlemek zorundayız ki, o program
milletin bugünkü haline, toplumsal ve hayati ihtiyaçlarına,
çevre koşullarına, çağın gereklerine uyum sağlasın, onlara
uygun olsun. Bunun için çok büyük, ama hayali ve karışık
fikirlerden uzak durup gerçeğe derinliklerini görerek bak-
mak, dokunmak gerekir. (1.3.1922, TBMM I. Dönem, 3.
Toplantı yılını açılış konuşması)129

∑ Bu ülkenin gerçek sahibi ve toplumumuzun temel öğe-
si köylüdür. İşte bu köylü bugüne dek eğitimden yoksun
bırakılmıştır. Öyleyse bizim izleyeceğimiz eğitim siyase-
tinin temeli önce cehaleti yok etmektir. Ayrıntıya gir-
mekten kaçınarak bu fikrimi birkaç sözcükle açıklamak
için diyebilirim ki, genel olarak tüm köylüye okuma, yaz-
ma öğretmek, vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanı-
yacak kadar coğrafya, tarih, din ve ahlak bilgisi vermek,
dört işlemi öğretmek eğitim programımızın ilk hedefidir.
Efendiler, bu hedefe ulaşmak eğitim tarihimizde kutsal
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bir aşama olacaktır. Bir yandan cahilliği yok etmeye çalı-
şırken öbür yandan da ülke çocuklarını toplumsal ve iktisa-
di yaşamda etkili ve yararlı duruma getirmek için gerekli
olan ilk bilgileri pratik olarak verme yöntemi, eğitimimizin
temel ilkesini oluşturmalıdır. Efendiler, uygar, çağdaş bir
toplumun bilim ve kültür yolunda bu kadarla yetinemeye-
ceği kuşkusuzdur. Milletimizin gelişme dehası ve bundan
ötürü layık olduğu uygarlık düzeyine çıkması doğal olarak
yüksek meslekten insanlar yetiştirmek ve milli kültürümü-
zü yüceltmekle olanaklıdır. (1.3.1922, TBMM, 1. Dönem
3. toplantı yılını açılış konuşmasından)130

SSa na ta önem ver me li dir
∑ Sa nat sız ka lan bir mil le tin ha yat da mar la rın dan bi ri

kop muş de mek tir.131

∑ Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan

olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat

hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.132

∑ Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları

seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde

de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir

nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.133

∑ Türk Milleti'nin yürümekte olduğu terakki ve medeni-
yet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet
ilimdir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini,
yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlı-
lığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu,
her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besliyerek ge-
liştirmek milli ülkümüzdür.134
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∑ Bir milleti yaşatmak için birtakım temel işlere ihtiyaç
vardır ve bilirsiniz ki bu temel işlerin en önemlilerinden bi-
ri sanattır. Bir millet sanattan ve sanatkardan yoksunsa
tam bir hayatı yok demektir. Böyle bir millet bir ayağı to-
pal, bir kolu çolak, sakat, aksayan biri gibidir. Hatta söy-
lediklerim, söylemek istediklerimi belirtmeye yeterli bile
değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuş olur. Yalnız şunu söyleyeyim ki, sanatkar ye-
tiştirmek milletlere yetmez... Bir millet sanata önem ver-
mediği sürece felakete mahkumdur. Pek çok kimse felake-
tin derecesini anlamaz. Anladığında da nice korkunç bir
çaba harcamak zorunda olduğunu kestiremez.135

SSpo ra önem ver me li dir
∑ Efen di ler, ci han da spor ya şa mı, spor ale mi çok önem -

li dir... Ben si ze ulus ba kı mın dan, ül ke ev lat la rı yö nün -

den spor cu lu ğun be nim gö züm de ne ka dar önem li ol -

duğu nu an lat mak için şu nu di ye bi li rim. Kut sal va ta nı,

Türk Mil le ti' nin yük sek onu ru nu ve çı kar la rı nı sa vu nan

or du dur. Bun dan da ha önem li, bun dan da ha yü ce bir da -

ya nak nok ta sı dü şü nü le bi lir mi? Özel lik le bu gün kü

Cum hu ri yet Or du su'ndan söz edi lir ken bun dan da ha yü -

ce bir kuv vet ta sar la na bi lir mi? İş te bu değer li, bu yük -

sek, bu yü ce kuv ve tin önün de si ze ses le ne rek di yo rum

ki, tüm mil let ve tüm ül ke ev lat la rı nı spor cu yap mak

için har ca nan gay re tin öne mi ve kut sal lı ğı ay nı de re ce -

de de ğer li ve önem li dir. (30.9.1926, Çan ka ya'da Türk

İd man Ce mi yet le ri İtt i ha dı he ye ti ne hi ta ben yap tı ğı ko -

nuş ma sın dan)136
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 

ÇAY TV RÖPORTAJI, 18 ŞUBAT 2008

MUHABİR: Efendim şöyle bir soruyla devam etmek istiyo-

rum. Sizin söylemlerinizde dikkat çeken bir konu var. Hem dini-

ni sevmekten, Allah’ı sevmekten, Allah yolunda yürümekten

bahsediyorsunuz hem ülkesini, vatanını, milletini sevmekten

bahsediyorsunuz. Ama hep şöyle bir çelişki oluşturuldu. Bir kişi

vatanını seviyorsa, vatanım yerinde olsun diyorsa o sanki dinsiz-

miş gibi gösterildi veya dinini seviyorsa vatanını sevmez illa di-

nine bağlanacak gibi gösterildi. Atatürk’ü seven dinini sevmez,

dinini seven Atatürk’ü sevmez gibi bir düşünce hakim birçok in-

sanda. Böyle birşey olabilir mi? Bu aslında bir çelişki değil midir?

ADNAN OKTAR: İşte mason localarında o tütsülü, esrarlı

kafayla bu tip planlar yapıyorlar. Atatürk’ten milleti nasıl uzak-

laştırabiliriz? Dinle milliyetçiliği nasıl birbirinden ayırabiliriz?

Vatan sevgisiyle dini nasıl birbirinden uzak tutarız gibi kendile-

rince o bunak kafalarıyla, o taş kafalarıyla, o odun kafalarıyla

planlar yapıyorlari ama bunlar çok azınlık fikirlerdir. Bunları

kimse kaale almaz. Vatan sevgisi, millet sevgisi, din sevgisi iç içe-

dir. Atatürk sevgisi de yine bununla iç içedir. Atatürk’ün dindar-
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lığı çok çok nadir insanda

rastlanır. Hangi insan her gece

Kuran okur? Hangi insan, Buhari’yi ter-

cüme ettirelim bütün millet okusun der? Han-

gi insan Elmalılı Tefsiri'ni yaptıralım bütün milletim

bunu okusun der? Hangi insan Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı'nı kurdurur? Hangi insan aşkla, coşkuyla Allah’tan, Pey-

gamber (sav)'den bahseder bu kadar çok? Nadirdir. Dindar in-

sanlar bile çok nadir bunu yaparlar. Parmakla sayılır böyle in-

sanlar. Atatürk’ün dindarlığı görülmüş bir dindarlık değildir.

Çok nadir insanda görülür.

MUHABİR: Biraz da kasıtlı mı ön plana çıkarılmıyor bu?

ADNAN OKTAR: Tabi ki ahlaksızlıklarından. Atatürk’ü

yalnız görüyorlar kendi akıllarınca. İşte yalnızdı. Yalnız değil

Atatürk. 70 milyon yanında insan var Atatürk’ün.

80 milyon insan var. Hatta yüzlerce milyon

insan var. Türk alemi de Atatürk’ü sever.

Bıraksınlar bunu. Bu oyunların suyu

çoktan kaynadı. Bu konular bitmiştir.

Kimse inanmaz bunlara. Ayinesi iş-

tir kişinin lafa bakılmaz derler.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye orta-

da. Son derece özgürüz, işte bak

açıyoruz Kuran’ı ne güzel okuyo-

ruz. İngiliz askeri yok şu an. İs-

tanbul’dayız biz, değil mi? Görü-

yor musunuz dışarıda İngiliz aske-

ri? Görmüyoruz. Demek ki birisi

gelmiş, güzel bir icraat yapmış.

Allah onu görevlendirmiş ve ha-

yırla neticelendirmiş. 
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İ
de al Türk gen ci nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni an la tır ken

bir ör nek gös ter mek is ter sek, ak la ilk ön ce Ata türk'ün

ken di genç li ği ge lir. Çün kü ya şa dı ğı zor ko şul lar, sa -

vaş lar, ça tış ma lar, kar şı sın da ki güç lü düş man lar gö z ö nün de

bu lun du rul du ğun da, dün ya ta ri hin de Mus ta fa Ke mal gi bi bir

ör nek bul mak ol duk ça zor dur. 

Onun ya şa mı ken di ni mil le ti ne vak fet miş, tek ön ce li ği

ül ke si nin iyi bir ge le ce ğe ka vuş ma sı na ver miş, ide alist bir da -

va ada mı nın ha ya tı dır. Bu bö lüm de Ata türk'ün do ğu mun dan

19 Ma yıs 1919 yı lı na ka dar olan ya şa mı çe şit li ör nek ler le ak ta -

rı la cak tır. Bu bö lü mün ha zır lan ma sın da ki amaç Tür ki ye Cum -

hu ri ye ti 'ni ko ru mak ve ül ke mi zi uy gar ül ke ler se vi ye si ne çı -

kar mak gi bi bü yük bir so rum lu lu ğa sa hip olan Türk gen ci ne

yol gös ter mek tir. Çün kü Mus ta fa Ke mal az mi, ka rar lı lı ğı, ce sa -

re ti, gi riş ken li ği, zor luk lar kar şı sın da yıl ma ma sı, ça lış kan lı ğı

ve da ha bir çok gü zel özel li ği ile önü müz de ki ger çek bir ör nek -

tir. Bu gün her Türk gen ci ken di si ne onu ör nek al ma lı ve onun
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söz le rin de ifa de et ti ği ide al le ri ni ye ri ne ge tir mek için can la

baş la ça lış ma lı dır. Çün kü Ata mı zın söy le di ği gi bi: "Siz ler, ya -

ni ye ni Tür ki ye'nin genç ev lat la rı! Yo rul sa nız da hi be ni ta kip

ede cek si niz... Din len me mek üze re yü rü me ye ka rar ve ren ler,

as la ve as la yo rul maz lar. Türk Genç li ği ga ye ye, bi zim yük sek

ide ali mi ze dur ma dan, yo rul ma dan yü rü ye cek tir."

MMus ta fa Ke mal ger çek bir li der di
Mus ta fa Ke mal Ata türk, 1881 yı lın da Se la nik'te doğ du.

Ba ba sı Ali Rı za Efen di, an ne si Zü bey de Ha nım'dır. Ali Rı za

Efen di Se la nik yer li le rin den di. Ali Rı za Efen di, ha ya tı nın ilk

de vir le rin de güm rük me mur lu ğu yap mış, da ha son ra la rı me -

mu ri ye ti terk ede rek ke res te ti ca re ti ile meş gul ol muş tu. Ata -

türk'ün an ne si Zü bey de Ha nım'ın ai le si de soy ola rak Ana do -

lu'dan Ru me li'ye geç miş yö rük ler den di. 

1871 yı lın da Zü bey de Ha nım ile ev le nen Ali Rı za Efen -

di'nin he nüz el li yaş la rın da iken 1888 yı lın da öl me si üze ri ne,

Mus ta fa ye di-se kiz yaş la rın da ye tim kal mış tı. Onun bü yü tül -

me sin den, eği ti min den ve ye tiş ti ril me sin den an ne si so rum luy -

du. Mus ta fa an ne si nin ar zu su na uya rak bir sü re Ha fız Meh -

met Efen di'nin ma hal le mek te bin de eği tim gör dü. Da ha son ra

da ba ba sı nın is te ği ile Se la nik'te as ke ri eği tim ya pan Şem si

Efen di Mek te bi'ne geç ti ve il ko ku lu bu ra da bi tir di. Mus ta fa bu

okul da okur ken ba ba sı nı yi tir di. 

Ali Rı za Efen di'nin ölü mü üze ri ne, Zü bey de Ha nım ço -

cuk la rıy la bir lik te Se la nik ya kın la rın da ya şa yan kar de şi Hü se -

yin Efen di'nin ya nı na yer leş ti. Bu çift lik ha ya tı ne de niy le Mus -

ta fa'nın öğ re ni mi bir sü re ak sa dı. An cak kı sa sü re son ra Se la -
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nik'te ha la sı nın ya nı na yer le şe rek, öğ re ni mi ne kal dı ğı yer den

de vam et ti. Bir öğ ret me ni nin ken di si ne hak sız ye re so pa ile

vur ma sı üze ri ne bu okul dan ay rıl dı. Mus ta fa Ke mal, bu dö ne -

me ait bir ha tı ra sı nı ken di ağ zın dan şu şe kil de ak tar mak ta ve

da ha kü çük yaş lar da da bir eğit men ol du ğu nu or ta ya koy mak -

ta dır:

"Öğ ret me nim sert bir ki şiy di. Sı nıf ta bi rin ci, ikin ci ta nı -

mı yor du. Bir gün bi ze:

-Ara nız da kim ler ken di ne gü ve ni yor sa kalk sın lar, on la rı

öbür ar ka daş la rı nı ça lış tır mak la gö rev len di re ceğim, de di.

Ben ön ce du rak sa dım. Öy le ar ka daş lar ayağa kalk tı ki,

ben kalk ma ma yı yeğ le dim. Kal kan lar dan bi ri nin öğ ren -

ci si ol dum. Ama onun ça lış tır ma la rı na da ya na ma dım ve

bir gün ayağa kal ka rak:

- Ben bun dan da ha iyi ya pa rım, de dim.

Bu nun üze ri ne öğ ret men ba na öğ ren ci ça lış tır ma gö re vi

ver di ve da ha ön ce be ni ça lış tı ra nı da ba na öğ ren ci yap -

tı.137

1893 yı lın da ken di ka ra rı ile As ke ri Rüş ti ye'ye mü ra ca at

ede rek öğ re ni mi ne bu ra da de vam et ti. Yaz la rı, da yı sı Hü se yin

Efen di'nin ya nı na gi der, okul za ma nı na ka dar çift lik te ka lır dı.

Bu okul da kı sa sü re de ze ka sı ve üs tün ye te nek le ri ile ön pla na

çık tı ve öğ ret men le ri nin sev gi si ni ka zan dı. Ay nı is mi ta şı dı ğı

ma te ma tik ho ca sı ta ra fın dan ken di si ne "Ke mal" is mi ta kıl dı. 

Ata türk 22 Ey lül 1924 yı lın da Sam sun'da öğ ret men le rin

ver di ği bir top lan tı da al dı ğı eği tim hak kın da şun la rı söy le miş tir:

"... Bu nun la be ra ber ha tır la mak ge re kir ki, ger çek ve fe -

da kar öğ ret men ler, eği tim ci ler ek sik de ğil di. On la rın bi -
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ze ver dik le ri fe yiz el bet te eser siz kal ma mış tır. Şim di bu -

ra da bir yü ce ki şi ye rast la dım. O, be nim Rüş ti ye bi rin ci

sı nı fın da öğret me nim idi. Ba na he nüz ilk bil gi le ri öğ re -

tir ken ge le cek için ilk fi kir le ri de ver miş ti. De mek is ti -

yo rum ki, ilk il ham ana ba ba ku ca ğın dan son ra okul da -

ki eği tim ci nin di lin den, vic da nın dan, ter bi ye sin den alı -

nır..."138
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Mus ta fa Ke mal'in Şam'da 30. Sü va ri Ala yı'nda gö rev yap -

tığı dö ne me ait bir res mi. 
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Mus ta fa Ke mal, Se la nik As ke ri Rüş ti ye si'ni bi tir dik ten

son ra, 1896 yı lın da Ma nas tır As ke ri İda di si'ne gir di. Bu ra da

Ömer Na ci ile ar ka daş lık et ti. İle ri de ün lü bir ha tip ola rak ta -

nı na cak olan Ömer Na ci, Mus ta fa Ke mal'in hi ta bet ve ede bi yat

sev gi sin de önem li rol oy na dı. Ya kın ar ka daş la rın dan bi ri ola -

cak olan Ali Fet hi (Ok yar) de bu okul da öğ ren ci idi. Mus ta fa

Ke mal, as ke ri öğ re ni mi nin ya nı  sı ra ya ban cı dil öğ re ni mi ni de

ih mal et mi yor; yaz la rı Fran sız ca ders le ri alı yor du. 1888'de ku -

rul muş olan Top ha ne sem tin de ki "Col le ge des Fre res de Sal le"

(Frer ler Oku lu)'in özel kurs la rı na ka yıt yap tı rıp, ders le ri dü -

zen li ola rak ta kip edi yor du. Bu özel ders ler de Mus ta fa Ke -

mal'in öğ ret men le rin den bi ri Fre re Rod ri qu ez (1849-1941)'di.

Bu ki şi nin an lat tı ğı na gö re, Mus ta fa Ke mal ga yet cid di, ze ki ve

ça lış kan, elin de da ima ki tap bu lu nan bir genç ti ve su bay ol -

duk tan son ra da za man za man ken di sin den ders al ma ya ge li -

yor du. Mus ta fa Ke mal, ger çek ten İda di'den baş la ya rak genç lik

yıl la rın da Fran sız ca öğ ren me ye bü yük önem ver miş tir. O, "bir

kur may su bay mut la ka ya ban cı dil bil me li dir, bu nun ak si ni

dü şün mek bü yük ha ta dır" di yor du.139

Mus ta fa Ke mal'in ne ka dar ça lış kan bir öğ ren ci ol du ğu

ken di söz le rin den şu şe kil de or ta ya çık mak ta dır:

As ke ri li se yi bi tir di ğim de me ra kım hay li iler le miş ti. Ma -

nas tır As ke ri Li se si'nde ki ma te ma tik ba na çok ko lay

gel di. Ko nuy la il gi len me yi sür dür düm. Ama Fran sız -

ca'da ge riy dim. Öğ ret men be nim le pek il gi len mi yor, ağır

uya rı lar da bu lu nu yor du. Bu uya rı lar çok gü cü me git ti.

İlk ta til de bu na bir ça re ara dım. İki, üç ay giz li ce Frer -

ler oku lu nun özel sı nı fı na de vam et tim. Böy le ce okul da

oku tu la nın üs tün de Fran sız ca öğren dim.
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O za ma na ka dar ede bi yat la pek il gim yok tu. O sı ra lar,

Ömer Na ci, Bur sa Or ta oku lu’n dan ko vul muş, bi zim sı nı -

fa gel miş ti. Şi ir ler ya zı yor du. Ben den oku ya cak

ki tap is te di. Tüm ki tap la rı mı gös ter dim, hiç bi ri -

ni be ğen me di. Bir ar ka da şı mın ki tap la rı mın

hiç bi ri ni be ğen me me si gü cü me git ti. Şi ir ve

ede bi yat di ye bir şey le rin bu lun du ğu nu o va kit

fark et tim. O ko nu da ça lış ma ya baş la dım.140

Genç Mus ta fa Ke mal, Ma nas tır As -

ke ri İda di si'ni de ba şa rı ile bi ti re rek 13

Mart 1899 ta ri hin de İs tan bul'da Harp

Oku lu'na gir di. 3 se ne lik ba şa rı lı bir

Har bi ye öğ re ni min den son ra 10

Şu bat 1902'de bu oku lu Teğ men

rüt be siy le bi tir di ve öğ re ni mi ne

Harp Aka de mi si'nde de vam et -

ti. 1903 yı lın da Üs teğ men ol -

muş tu. 11 Ocak 1905 ta ri hin -

de de Kur may Yüz ba şı

rüt be siy le Harp Aka de -

mi si'nden me zun ol du.

Harp Oku lu'nda ve

Harp Aka de mi si'nde

de ze ka sı, ye te nek le ri ve

üs tün ki şi li ği ile ta nın mış,

çok bü yük bir sev gi ve say gı

ka zan mış tı. 

En çok ön pla na çı kan yön le -

ri ise ma te ma ti ğe ve ede bi ya ta olan
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il gi si nin ya nı sı ra, güç lü hi ta bet ye te ne ğiy di. Mem le ket ve mil -

let da va la rı ile il gi len me si, dü şün ce le ri ni ce sur ca ifa de et me si,

gö zü ka ra lı ğı, ay dın ve dev rim ci ki şi li ği ile ta nın mış tı. Yi ne

ken di si şöy le an lat mak ta dır:

Kur may sı nıf la rı na geç tik. Alı şık ol du ğum dü zen de ders -

le ri me çok sı kı ça lı şı yor dum. Ders le rin öte sin de ben de ve

ba zı ar ka daş lar da ye ni fi kir ler be lir me ye baş la dı. Ül ke -

nin yö ne ti min de ve iz le nen po li ti ka da kö tü lük ler ol du ğu -

nu keş fet me ye baş la dık. Bin ler ce ki şi den olu şan harp

oku lu öğren ci le ri ne bu keş fi mi zi an lat ma he ve si ne düş -

tük. Okul öğ ren ci le ri ara sın da okun mak üze re el ya zı sıy -

la ha zır lan mış bir ga ze te kur duk. Sı nıf için de kü çük bir

ör gü tü müz var dı. Ben yö ne tim ku ru lun day dım. Ga ze te -

nin ya zı la rı nı ge nel lik le ben ya zı yor dum... Kur may sı -

nıf la rı nın son la rı na ka dar biz bu iş le ri sür dür dük. Yüz -

ba şı ola rak okul dan ay rıl dık tan son ra İs tan bul'da ge çi -

re ce ği miz sü re için de bu iş ler le da ha faz la meş gul ola -

bil mek için ar ka daş lar dan bi ri adı na bir da ire ki ra la dık.

Ara  sı ra ora da top la nı yor duk. Bu ha re ket le ri miz bi li ni -

yor ve iz le ni yor du.141

Mus ta fa Ke mal'in li der ki şi li ği onun la ta nı şan her ki şi de

çok de rin bir et ki bı ra kı yor du. Bu ki şi ler den bi ri de Os man Ni -

za mi Pa şa idi. Os man Ni za mi Pa şa ta nış tık tan kı sa bir sü re

son ra Mus ta fa Ke mal'e şun la rı söy ler. 

Mus ta fa Ke mal Efen di oğ lum, sen, biz ler gi bi Er kan-ı

Harp za bi ti ola rak nor mal bir ha ya ta atıl ma ya cak sın.

Kes kin ze kan ve yük sek ka bi li ye tin mem le ke tin ge le ceği

üze rin de mü es sir ola cak tır. Bu söz le ri mi bir komp li man

ola rak al ma. Sen de, mem le ke tin ba şı na ge len bü yük
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adam la rın da ha genç lik le rin de gös ter dik le ri müs tes na

ka bi li yet ve ze ki ema re le ri gör mek te yim. İn şaAl lah ya -

nıl ma mış olu rum.142

Bü yük bir is tib dat ida re si al tın da ya şa ma sı na rağ men bu

ta vır la rı onun aley hin de ol ma dı. Çün kü o çev re sin de çok se vi -

li yor, sa mi mi ye ti ne ina nı lı yor ve ta nış tı ğı in san lar da he men

bü yük bir gü ven oluş tu ru yor du. Bu nun la be ra ber Harp Aka -

de mi si'nden me zu ni ye ti ni iz le yen gün ler de is tib dat ve pa di -

şah lık re ji mi aley hin de ki dü şün ce le ri ve du ru mu ne de niy le

şüp he çek ti ve İs tan bul'da bir kaç ay tu tuk lu kal dı. Da ha son ra

da 5 Şu bat 1905 ta ri hin de Su ri ye böl ge si ne bir ne vi sür gü ne

gön de ril di. 

SSür gün de baş la yan bü yük mü ca de le
Şam'da 5. Or du'nun em rin de kal dı ğı üç yıl için de Su ri -

ye'nin he men her ye ri ni gö rev le do laş tı, ül ke yö ne ti min de ki

ak sak lık la rı, or du nun ek sik lik le ri ni da ha ya kın dan gör dü.

1906 yı lı na gel di ğin de ise ar tık ül ke si için bir  şey ler yap ma sı

za ma nı gel di ği ni an la mış tı. Ekim ayın da gü ven di ği ba zı ar ka -

daş la rıy la bir lik te giz li ce "Va tan ve Hür ri yet Ce mi ye ti"ni kur -

du. Da ha son ra Bey rut, Ya fa ve Ku düs'te de kur duk la rı bu ce -

mi ye ti ge niş let ti. Bir ara giz li ola rak Mı sır ve Yu na nis tan yo -

luy la Se la nik'e ge çe rek bu ra da da "Va tan ve Hür ri yet Ce mi ye -

ti"nin bir şu be si ni aç tı. Yu na nis tan'a ge çi şi ve bu dö nem de ya -

şa dık la rı onun mü ca de le ci kim li ği ni, ce sa re ti ni, ül ke si nin ve

hal kı nın men fa ati ni her  şe yin önün de tut tu ğu nu göz ler önü ne

ser mek tey di. O dö nem ya şa dık la rı nı Mus ta fa Ke mal Ata türk

şu şe kil de an lat mak ta dır:

... Su ri ye'ye sü rül düm. Şam'da ki bir sü va ri bir li ğin de
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staj yap mak la gö rev len di ril miş tim. O sı ra lar Dür zi ler le

ba zı so run lar var dı. Dür zi ler üze ri ne as ke ri bir lik ler gön -

de ri li yor du. Ben gö rev ye ri ne git tim ve dört ay ora da

kal dım. Ora da "Hür ri yet Ce mi ye ti" adın da bir der nek

kur duk. Bu nu ge niş let mek ama cıy la al dı ğı mız ön lem ler

ara sın da be nim çe şit li as ke ri sı nıf lar da staj yap ma ba -

ha ne siy le Bey rut, Ya fa ve Ku düs'e git mem de var dı.

Bu na gö re ha re ket et tim. Say dı ğım yer ler de ör güt le nil -

di. Ya fa'da da ha faz la kal dım. Ora da ki ör güt da ha güç -

lü ol du. An cak Su ri ye'de is te di ği miz dü zey de ör güt len me

ola nak lı gö rün mü yor du. Be nim ka nım Ma ke don ya'da

işin da ha hız lı yü rü ye ce ğiy di. Ora ya git mek için ça re

dü şü nü yor dum. 

Sür gü ne gön de ril mem le il gi li ola rak hak kım da ki ka rar -

da "ko lay yol lar dan mem le ke ti ne gi de me ye ce ği bir ye re

gön de ril me si" kay dı var dı. Bu ba kım dan Ma ke don ya'ya

git mek hay li zor du. O sı ra da bir  yan lış lık so nu cu ol -

duğun da kuş ku bu lun ma yan bir izin bel ge si eli mi ze geç -

ti. Bu na yan lış lık de ne bi lir. Ama bu yan lış lık şu ra da,

bu ra da ça lı şan ko mi te üye le ri nin ça ba la rı nın so nu cu

ola rak or ta ya çık mış tı.

Bu bel ge ye gö re izin li ola rak İz mir'e gi de bi le cek tim.

İşim için de bir yan lış lık ol du ğu nun mey da na çı ka bi le -

ceği ni an lı yor dum. O sı ra lar da Se la nik'te top çu mü fet ti -

şi ola rak bu lu nan Şük rü Pa şa'nın çok va tan se ver bi ri ol -

du ğun dan söz edi li yor du. Ken di si ne bir mek tup yaz dım.

Ken di mi ve ama cı mı az çok an lat tım. Bu amaç la rın en

kı sa sü re de ger çek leş me si Ma ke don ya'ya git me me bağ-

lıy dı. Ken di si hak kın da duy duk la rım doğruy sa Ma ke -
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don ya'ya git me me ara cı lık et me si ni ri ca et tim. Doğ ru -

dan doğ ru ya ya nıt ver me di. Ama, her han gi bir yol dan

Se la nik'e gi der sem so ru nun çö züm le ne bi le ce ği do lay lı

ola rak bil di ril di.

İzin bel ge si ni ce bi mi ze koy duk. Ma ke don ya'ya git mek

üze re ha re ket et tim. Ama ha re ket ten son ra işin or ta ya

çık ma sı ola sı lı ğı na kar şı ön lem ol mak üze re, izi mi zi kay -

bet tir mek ama cıy la ön ce Mı sır'a, son ra Yu na nis tan'a

git tim. Eğer bir bil gi edi ni lir se ora lar dan ge çer ken Ya -

fa'dan bil di re cek ler di. Hiç bir şey yaz ma dı lar. Kı lık de-

ğiş ti rip tak ma ad la Se la nik'e gir dim. Bir ge ce Şük rü Pa -

şa'yı gör düm. Be nim le te mas tan çe ki ni yor du. Ben cid di

bir da ya nak nok ta sı bu la mak sı zın dört ay Se la nik'te

kal dım. O ara da okul mü dü rü Ta hir Bey, Ho ca İs ma il

Efen di, Ömer Na ci, Hüs rev Sa mi, Hak kı Ba ha gi bi ar ka -

daş la ra amaç la rı mı zı an lat tım. Hür ri yet Ce mi ye ti'nin

şu be si ni kur dum. 

İs tan bul'da, Se la nik'te bu lun du ğu m öğ re nil di ğin de hak -

kım da ko vuş tur ma baş la dı. Ora dan yi ne kı lık ve ad de-

ğiş ti re rek Ya fa'ya geç tim. O za man lar bir Aka be so ru nu

var dı. Ken di mi he men sı nır da gö rev len dirt tim. Aran -

dığım da sı nır da or ta ya çık tım. 

Top lam ola rak iki bu çuk – üç ay Su ri ye'de kal dım. Bu

sü re için de her  şey unu tul muş tu. Ma ke don ya'ya nak lim

için res mi baş vu ru da bu lun dum. Ama cım ger çek leş ti.143

Mus ta fa Ke mal Se la nik'ten son ra tek rar Şam'a dön dü.

Şam'dan uzak laş tı ğı hü kü met ta ra fın dan du yul du ise de, üst

rüt be sin de ki amir le ri sa ye sin de bir ce za gör me di. 1907 yı lın da
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kı dem li yüz ba şı ol du ve

Şam'da ki or du nun Kur may

Baş kan lı ğı’n da bir gö re ve

ge ti ril di. 

Mus ta fa Ke mal 13

Ekim 1907'de mer ke zi Ma -

nas tır'da bu lu nan 3. Or du

Ka rar ga hı' na atan dı. Bu ka -

rar ga hın Se la nik'te ki şu be -

sin de ça lış mak üze re Se la -

nik'e gel di. Bu sı ra lar da Se -

la nik'te ki "Va tan ve Hür ri -

yet Ce mi ye ti" üye le ri ni de

içi ne al mış olan İt ti hat ve

Te rak ki Ce mi ye ti fa ali yet

ha lin de idi. Mus ta fa Ke mal de Se la nik'e ge li şi ni ta kip eden

gün ler de bu ce mi yet te hiz met et me ye baş la dı. 22 Ha zi ran

1908'de Üs küp-Se la nik ara sın da ki de mir yo lu mü fet tiş li ği gö -

re vi de 3. Or du Ka rar ga hı’n da ki gö re vi ne ek ola rak ken di si ne

ve ril di. 

Bu sı ra da "İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti" Ab dül ha mit'i,

1876 Ana ya sa sı 'nı ye ni den yü rür lü ğe koy ma ya ve ka pa tı lan

Mec lis-i Me bu san'ı tek rar top lan tı ya ça ğır ma ya zor la mak tay -

dı. Bu gi ri şim le rin so nu cun da 2. Meş ru ti yet ilan edil di. 

22. Meş ru ti yet'in ila nı
23 Tem muz 1908 ta ri hin de İkin ci Meş ru ti yet ilan edil di -

ği za man Mus ta fa Ke mal, Ko la ğa sı rüt be siy le Se la nik'te gö re -

vi ni sür dür mek te, bir yan dan da "İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye -
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ti"nin ça lış ma la rı nı ta kip et mek tey di. An cak ne 2. Meş ru ti yet

ne de onu ta ki ben ya pı lan lar Mus ta fa Ke mal için ye ter li de ğil -

di. Ül ke si nin ge le ce ği için da ha kök lü ve da ha bü yük bir dev -

ri min ge rek li ği ol du ğu na ina nı yor du. İş te İt ti hat ve Te rak ki

Ce mi ye ti 'nin ön de ge len le ri ile de bu nok ta da ay rı lı yor du. 

2. Meş ru ti yet'in üze rin den he nüz bir se ne geç miş ti ki İs -

tan bul'da 14 Ni san 1909'da bü yük bir is yan baş la dı. Mus ta fa

Ke mal, 31 Mart Vak'ası ola rak bi li nen bu is ya nı bas tır mak üze -
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re Ru me li'de oluş tu ru lan Ha re ket Or du su'nun Kur may Baş -

kan lı ğı 'na ge ti ril di ve bu or du ile 19 Ni san 1909 ta ri hin de İs -

tan bul'a gel di. Ha re ket Or du su'nun İs tan bul'a gir di ği gün hal -

ka hi ta ben ya yım la nan be yan na me yi ken di si yaz dı. Ha re ket

Or du su'nun du ru ma ha kim olu şun dan son ra Ab dül ha mit

taht tan in di ril di, ye ri ne Sul tan Re şat ge ti ril di. Mus ta fa Ke mal,

bu ola yın bas tı rıl ma sın dan son ra İs tan bul'da kal ma yıp, Se la -

nik'e dön dü. 

Mus ta fa Ke mal, 15 Ocak 1911'de 3. Or du Ka rar ga hı'n da -

ki gö re vin den alı na rak, ön ce  5. Ko lor du Ka rar ga hı'n da, da ha

son ra yi ne Se la nik'te bu lu nan 38. Pi ya de Ala yı'nda gö rev len di -

ril di. Bu gö rev de de bü yük ba şa rı lar gös ter di; es ki den ol du ğu

gi bi yi ne ku man dan la rı nın, ar ka daş la rı nın sev gi ve say gı sı nı

ka zan dı. Se la nik gar ni zo nun da ki su bay lar git tik çe onun et ra -

fın da top la nı yor lar dı. Bu du rum 3. Or du Mü fet tiş li ği' nin ho şu -

na git me di. Onu Se la nik'te ki va zi fe sin den ayı ra rak 27 Ey lül

1911 ta ri hin de İs tan bul'da Ge nel kur may Baş kan lı ğı'n da bir gö -

re ve ta yin et ti ler. Mus ta fa Ke mal bu ata ma üze ri ne İs tan bul'a

ge le rek bir sü re Ge nel kur may Baş kan lı ğı'n da ça lış tı. 

5 Ekim 1911'de İtal yan lar Trab lus garp'a hü cum ede rek

is ti la ha re ket le ri ne baş la mış lar dı. Mus ta fa Ke mal, bu böl ge de

gö rev al mak üze re 15 Ekim 1911'de İs tan bul'dan ay rıl dı. Trab -

lus garp'a ge li şi ni ta ki ben bir sü re Tob ruk ve Der ne Böl ge le rin -

de gö nül lü ye rel kuv vet le rin ba şın da bu lun du. 12 Mart

1912’de Der ne Ko mu tan lı ğı 'na ge ti ril di. Bu sı ra lar da 27 Ka sım

1911 ta ri hin de bin ba şı lı ğa ter fi et ti. 

1912 yı lı Eki mi’n de Bal kan Sa va şı baş la dı, Mus ta fa Ke -

mal, 24 Ekim 1912'de Trab lus garp'tan ha re ket ede rek İs tan -

bul'a gel di. 21 Ka sım 1912'de Ge li bo lu'da bu lu nan Ak de niz
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Bo ğa zı Ku vay-ı Mü ret te be si Ko mu tan lı ğı Ha re kat Şu be si Mü -

dür lü ğü' ne atan dı. Bu ata ma üze ri ne Ge li bo lu'ya gel di. Olay -

lar sü rat le ge liş miş, ba ba mem le ke ti Se la nik düş müş, Bul gar

Or du su iler le ye rek Ça tal ca'ya ka dar gel miş ti. Bu du rum onu

çok üz dü. Bu cep he de bir sü re son ra Bo la yır Ko lor du su Kur -

may Baş kan lı ğı 'na ge ti ril di. Bu gö rev de iken Di me to ka ve

Edir ne'nin düş man dan ge ri alı nı şın da bü yük hiz met le r gör dü. 

Bal kan Sa va şı'ndan son ra 27 Ekim 1913 ta ri hin de Sof ya

ata şe mi li ter li ği ne atan dı. Mus ta fa Ke mal 1 Mart 1914 ta ri hin -

de yar bay lı ğa ter fi et ti. 1915 yı lı Ocak son la rı na ka dar Sof ya'da

kal dı. 

11. Dün ya Sa va şı'nda gös ter di ği 
kah ra man lık lar
1  Ağus tos 1914'te Al man ya'nın Rus ya'ya harp ila nı ile I.

Dün ya Sa va şı baş la dı. Mus ta fa Ke mal ge liş me le ri ya kın dan ta -

kip et mek te ve fi kir le ri ni Har bi ye Ne za re ti 'ne bil dir mek te idi.

Ona gö re ka tıl ma zo run lu ha le gel me dik çe Os man lı Dev le ti bu

bü yük sa va şın dı şın da kal ma lıy dı. An cak ya şa nan ge liş me ler

ne de niy le 29 Ekim 1914'te Os man lı Dev le ti, is ter is te mez İt ti fak

Dev let le ri ya nın da har be gir mek mec bu ri ye tin de kal dı. Mus ta -

fa Ke mal bu ge liş me ler üze ri ne Baş ku man dan lık’ tan ken di si ne

fa al bir hiz met is te di ise de uzun sü re bu is te ği ye ri ne ge ti ril me -

di. Bu dö nem de ne ler yap tı ğı nı Mus ta fa Ke mal şöy le an la tır:

Bi rin ci Dün ya Sa va şı ilan edil di. O sı ra da Te kir dağ'da

ye ni ku ru lan 19. Tü men'e ko mu tan ol mak için baş vu ru -

da bu lun dum ve ko mu tan ol dum. Arı bur nu'nda, Ana far -

ta lar'da bu lun dum. İn gi liz ler çe ki lip gi tik ten son ra bir
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ay Edir ne'de 16. Ko lor du ile kal dım. Son ra ko lor du ko -

mu ta nı ola rak Di yar ba kır ve çev re si ne git tim. Ora da

yap tı ğı mız önem li mu ha re be ler den bi ri Bit lis ve Muş'un

Rus lar dan ge ri alın ma sı dır.144

Düş man bir lik le ri 25 Ni san 1915 gü nü Sed dül ba hir ve

Arı bur nu böl ge sin den ilk çı kar ma ha re ke ti ne baş la dı. An cak

çı kar ma ha re ke ti ilk gün kar şı sın da Mus ta fa Ke mal'i bul du.

Mus ta fa Ke mal, çı kar ma nın baş la dı ğı nı gö rür gör mez, kuv vet -

le ri ni sü rat le Bi ga lı'dan Conk ba yı rı'na sev k et ti. Arı bur -

nu'ndan Conk ba yı rı'na iler le yen İn gi liz kuv vet le ri, o gün,

Mus ta fa Ke mal'in ko mu ta et ti ği 19. Tü men Kuv vet le ri’ nin ta -
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ar ru zu ile ge ri çe kil me ye mec bur edil di. 

Conk ba yı rı ta ar ru zun da Türk as ke ri gö rül me miş bir

inanç ve ce sa ret le sa va şı yor, ta ri hin en bü yük kah ra man lık

sah ne le ri ser gi le ni yor du. Da hi ko mu tan, ku man dan la ra şöy le

em ret miş ti: 

"Ben, si ze ta ar ruz em ret mi yo rum; öl me yi em re di yo rum!

Biz ölün ce ye ka dar ge çe cek za man zar fın da ye ri mi ze

baş ka kuv vet ler ve ku man dan lar ge çe bi lir!" 

İler le mek is te yen İn gi liz ler le yer yer şid det li çar pış ma lar

ol du; an cak her ta ar ruz Türk as ke ri nin kah ra man ca sa vun ma -

sı kar şı sın da ba şa rı sız kal dı. Mus ta fa Ke mal, Ça nak ka le Cep -

he si’n de ki bu üs tün ba şa rı la rı üze ri ne 1 Ha zi ran 1915'de Al -

bay lı ğa ter fi et ti. İn gi liz ler 6 ve 7 Ağus tos 1915 gün le ri, tak vi -
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ye li kuv vet ler le ye ni bir ta ar ruz da ha de ne di ler; düş man kuv -

vet le riy le, kuv vet le ri miz ara sın da şid det li mu ha re be ler ol du.

An cak, Mus ta fa Ke mal'in al dı ğı ön le ml er sa ye sin de düş ma nın

bu ta ar ru zu da ge liş me im ka nı bu la ma dı. Arı bur nu ve Sed dül -

ba hir'de ki ta ar ruz de vam eder ken İn gi liz ler 6 Ağus tos 1919 ak -

şa mı Ça nak ka le'nin gü ney kı yı la rı na da as ker çı ka ra rak iler le -

me ye baş la dı lar. Ge li şen bu kri tik du rum üze ri ne Ana far ta lar

Gru bu Ko mu tan lı ğı'na 8 Ağus tos 1915 ta ri hin de Al bay Mus ta -

fa Ke mal ge ti ril di. 9 Ağus tos 1915 gü nü ko mu ta yı ele alan Mu-

s ta ta Ke mal'in ay nı gün yap tı ğı ta ar ruz ile iler le yen İn gi liz

kuv vet le ri ni tek rar çı kar ma yap tık la rı kı yı la ra it ti. Ay nı gü nün

ak şa mı Conk ba yı rı böl ge si ne ge çe rek bu ra da ki kuv vet le ri de

10 Ağus tos 1915 sa ba hı ta ar ru za ge çir di. Böy le ce düş ma nın

iler le me si ne im kan ve ril me miş; ak si ne tu tun du ğu mev zi ler -

den ta ma men çı ka rı la rak Ana far ta lar böl ge si ne tam an la mıy la

ha kim olun muş tu. 

Mus ta ta Ke mal, bu mu ha re be ler sı ra sın da biz zat ateş

hat tın da bu lun muş, ateş hat tın dan emir ler ver miş, ce sa re ti ile

ya nın da ki su bay ve er le re çok gü zel bir ör nek ol muş tur. Conk -

ba yı rı'nda kal bi ni he def alan bir şa rap nel par ça sı, ce bin de ki sa -

ate çar pıp ge ri dön dü ğün den mut lak bir ölüm den kur tul muş -

tu. Bu mu ha re be ler es na sın da gös ter di ği kah ra man lık, azim ve

yük sek ku man da kud re ti, ken di si ne mem le ket için de ve dı şın -

da bü yük ün sağ la mış tı. Ar tık o, "Ana far ta lar Kah ra ma nı" ola -

rak anı lı yor du. Bu sa vaş lar da İn gi liz ler in san, si lah ve tek nik

im kan lar yö nün den Türk ler den çok faz la idi; an cak on la rın

unut tuk la rı nok ta, Türk as ke ri nin ta rih sel kah ra man lı ğı ve bu

kah ra man lı ğı yön len di ren Mus ta fa Ke mal fak tö rü idi. 

Mus ta fa Ke mal, 1 Ni san 1916 da Ge ne ral li ğe yük sel til di.
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Di yar ba kır'a ge li şi ni ta ki ben kı sa bir ha zır lık tan son ra 3 Ağus -

tos 1916 sa ba hı em rin de ki kuv vet le ri Bit lis ve Muş yö nün de ta -

ar ru za ge çir di; Rus lar la iki tü me ni miz ara sın da ta ar ruz ve kar -

şı ta ar ruz şek lin de şid det li çar pış ma lar ol du. Ni ha yet 8 Ağus -

tos 1916 sa ba hı Muş, ay nı gü nün ak şa mı Bit lis kuv vet le ri miz

ta ra fın dan düş man iş ga lin den kur ta rıl dı. Muş; 25 Ağus tos

1916'da tek rar Rus la rın eli ne düş müş tü. Mus ta fa Ke mal Pa şa,

2. Or du Ko mu tan lı ğı sı ra sın da, 14 Ma yıs 1917'de Muş'u ikin ci

de fa Rus iş ga lin den kur tar dı. 

I. Dün ya Sa va şı Al man ya ve müt te fik le ri aley hi ne ge li şi -

yor du. 29 Ey lül 1918 ta ri hin de Bul ga ris tan sa vaş tan çe kil miş, 4

Ekim 1918 ta ri hin de de Al man ya mü ta re ke is te miş ti. İs tan -

bul'da Ta lat Pa şa Ka bi ne si is ti fa et miş, ye ni Ka bi ne yi Ah met
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İz zet Pa şa kur muş tu. Bu ge liş me ler kar şı sın da Mus ta fa Ke mal

Pa şa yet ki li ma kam la ra, as ke ri ve si ya si öne ri le ri ne de vam et ti

ise de yi ne ka bul et ti re me di. Ni ha yet 30 Ekim 1918 ta ri hin de

de Os man lı Dev le ti, İti laf Dev let le ri ile Mond ros Mü ta re ke si'ni

im za la ya rak l. Dün ya Sa va şı'ndan çe kil di. 

MMond ros Mü ta re ke si nin ar dın dan 
ül ke nin du ru mu
Mus ta fa Ke mal Pa şa, 31 Ekim 1918 ta ri hin de Yıl dı rım

Or du lar Gru bu Ko mu tan lı ğı 'na ge ti ril di ise de ar tık ya pa cak

bir  şey kal ma mış tı. 7 Ka sım 1918 ta ri hin de bu Grup Ku man -

dan lı ğı'nın da Pa di şah ira de siy le kal dı rıl ma sı üze ri ne Ada -

na'dan ha re ket le 13 Ka sım 1918 gü nü İs tan bul'a gel di. Ar tık

Tür ki ye, mü ta re ke şart la rı nı ya şı yor du ve ken di si de Har bi ye

Ne za re ti em ri ne ve ril miş bir Or du Ku man da nı idi. 

Mem le ket ve mil le tin için de bu lun du ğu şart lar ağır idi.

Bü yük bir sa vaş so nun da, mağ lup bir dev let ola rak 30 Ekim

1918'de "Mond ros Mü ta re ke si" adı ve ri len şart la rı ağır bir an -

laş ma im za lan mış, bu an laş ma şart la rı na da ya nı la rak mem le -

ke tin bir çok böl ge si ga lip dev let ler ce iş gal edil miş, or du muz

da ğı tıl mış, bü tün si lah ve cep ha ne ga lip dev let le rin em ri ne ve -

ril miş ti. Os man lı mem le ket le ri ta ma men par ça lan dı ğı gi bi,

Türk'ün ana yur du, Ana do lu da ga lip dev let ler ara sın da tak si -

me uğ ru yor du. Ana do lu'nun her şeh rin de ya ban cı su bay lar

do la şı yor, İti laf Dev let le ri tem sil ci si sı fa tıy la di rek tif ler ve ri -

yor lar dı. Yu nan lı lar da İz mir'i iş gal ha zır lık la rıy la meş gul du;

bu yol da bü yük ça ba har cı yor lar, İti laf Dev let le ri 'ni ik na ya ça -

lı şı yor lar dı. Ni ha yet 15 Ma yıs 1919'da bu ga ye le ri ne eriş ti ler. 
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Olay la rın bu şe kil de ge li şe ce ği ni Mus ta fa Ke mal, ön ce -

den se zin le miş ti. Ni te kim Mond ros Mü ta re ke si'nden 5 gün

son ra, 5 Ka sım 1918'den iti ba ren Har bi ye Ne za re ti’n den Mon-

d ros Mü ta re ke si ge re ğin ce or du la ra ter his emir le ri gel me ye

baş la dı. Ata türk, ay nı gün Ada na'dan Sad ra zam Ah met İz zet

Pa şa'ya ilk ikaz telg ra fı nı çek ti: "Cid di ola rak ar z e de rim ki ge -

re ken ted bir le ri al ma dık ça or du yu ter his et me yi niz! Şa yet or -

du la rı ter his ede cek ve İn gi liz le rin her de di ği ne bo yun eğe cek

olur sak düş man ih ti ras la rı nın önü ne geç me ye im kan kal ma ya -

cak tır. Bu, Ata türk'te, her  şey bit ti zan ne di len bir za man da da

kur tu luş ümi di nin sön me di ği ni, pek çok la rı nın düş tü ğü ümit -

siz li ğe as la ken di si ni kap tır ma dı ğı nı gös te rir. 

MMus ta fa Ke mal'in ön der li ğin de 
baş la tı lan Mil li Mü ca de le
Mus ta fa Ke mal ta ra fın dan ya pı lan bü tün bu hak lı iti raz -

lar et ki siz ka lır ve or du nun ter hi si ne sür'at le de vam edi lir.

Çün kü ge nel ka na at, her han gi bir mü ca de le ye gi re me ye ce ği -

miz, böy le bir mü ca de le nin aley hi mi ze so nuç la na ca ğı idi. O

hal de İti laf Dev let le ri 'ni gü cen dir me ye cek, Mond ros Mü ta re -

ke si şart la rı nı ye ri ne ge ti re cek tik. İs tan bul Hü kü me ti 'nin gö rü -

şü ve dav ra nı şı bu idi. 

Pa di şah ve hü kü me ti ni sa ran bu umut suz lu ğa rağ men,

mil le ti miz, hak sız iş gal le re kar şı çı kı yor, top rak la rı nı mü da faa

edi yor, yur dun dört bir ya nın da ye rel kuv vet ler le ça tış ma lar

olu yor du. An cak bü tün mem ke le ke ti kap sa yan bir ha re ket ve

bir lik gös te ri le mi yor du. Ata türk bu dö ne mi şu şe kil de an la tı -

yor du:
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İs tan bul va tan se ver le rin ce çe şit li ad lar al tın da prog ram -

lar ve grup lar oluş tu ru la rak kur tu luş yol la rı aran mak -

tay dı. Bun la rın her bi ri ni ay rı ay rı in ce le dim. Hiç bi ri

doğ ru la yı cı bir ka nı ta da yan mı yor du. Do la yı sıy la hiç bi -

riy le iş  bir li ği yap mak tan so nuç bek le me dim. Doğ ru la yı -

cı ka nı tın doğ ru dan doğru ya mil let ola ca ğı ka nım çok

ağır ba sı yor du. İs tan bul'da olup bi ten ler den, ya pı lan gi -

ri şim ler den, özel lik le du ru mun ağır lığın dan ve acık lı -

lığın dan mil le tin ha be ri yok tu. İs tan bul'da otu rup mil le -

ti olan lar dan ha ber dar et me ola na ğı da kal ma mış tı. O

ne den le ya pı la cak şe yin İs tan bul'dan çı kıp mil le te ka -

tıl mak ve ora da ça lış mak ol du ğu na ka rar ver dim.145

Her yan da bir ta kım ad lar la ör güt ler oluş ma ya baş la mış -

tı. Bun la rı ay nı prog ram ve ad al tın da bir leş ti re rek tüm

mil le ti il gi len dir mek ve tüm or du yu da bu ama ca yö nelt -

mek ge re kir di. Ana do lu'ya ulaş tı ğım da da ha Or du Mü -

fet ti şi sa nı ve yet ki le ri üze rim dey ken bu nok ta dan işe

baş la dım ve amaç kı sa sü re de ger çek leş ti.146

Ya pıl ma sı ge re ken şey "Ya İs tik lal ya ölüm!" pa ro la sı al -

tın da bir Mil li Mü ca de le baş la tmak tı. Ar tık Ana do lu'ya ge çe -

rek Mil li Mü ca de le bay ra ğı nı aç mak ge re ki yor du. İş te bu sı ra -

lar da Mus ta fa Ke mal Pa şa'yı İs tan bul'dan uzak laş tır mak ama -

cıy la, ken di si ne Do ku zun cu Or du Mü fet tiş li ği tek lif edil di.

Mus ta fa Ke mal Pa şa, ken di si ne ge niş yet ki ler ta nı yan bu gö re -

vi ka bul et ti. 

16 Ma yıs 1919 gü nü Ban dır ma va pu ru ile İs tan bul'dan

ha re ket eden Mus ta fa Ke mal Pa şa, 19 Ma yıs 1919 sa ba hı Sam -

sun'da Ana do lu top rak la rı na ayak bas tı. Ken di si nin Ana do -
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lu'ya gön de ri liş ge rek çe si, "Sam sun ve çev re sin de ki asa yiş siz -

li ği ye rin de gö rüp in ce le mek ve ted bir al mak"tan iba ret ti. Sa -

ray ve İs tan bul Hü kü me ti, Mus ta fa Ke mal Pa şa'nın bu gö re vi

ya pa ca ğı nı zan net miş ti. Oy sa ki Mus ta fa Ke mal'in dü şün ce le ri

ta ma men baş ka idi. On la rın ka rar la rı na uy mak de ğil, kar şı

koy mak la zım dı. İş te Ana do lu'ya bu ga ye ile gi di yor du. Mus -

ta fa Ke mal Pa şa'nın İs tan bul'dan ay rı lır ken ya kın ar ka daş la rı -

na söy le di ği şu söz ler bu ba kım dan bü yük önem ta şı mak ta dır: 

"Düş man sün gü sü al tın da mil li bir lik ola maz. An cak hür

va tan top rak la rın da mem le ke tin İs tik la li ve mil le tin

hür ri ye ti için ça lı şı la bi lir. Bu ga ye yi ta hak kuk et tir mek

üze re Ana do lu'ya gi di yo rum." 
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Y
ir min ci yüz yıl Türk Mil le ti'nin ta ri hin de bü yük bir

dö nüm nok ta sı ol muş tur. 1. Dün ya Sa va şı'nın ar dın -

dan, asır lar dır 3 kı ta da hü küm sü ren Os man lı İm pa -

ra tor lu ğu yı kıl mış ve top rak la rı mız düş man kuv vet -

le rin ce iş gal edil miş tir. Güç lü, mo dern si lah do na nım lı düş -

man güç le ri ne kar şı mil le ti miz bir lik ve be ra ber lik için de kah -

ra man ca mü ca de le et miş, bu şan lı mü ca de le nin ön de ri ise

Mus ta fa Ke mal Ata türk ol muş tur. Fe da kar ca yü rü tü len bu sa -

vaş tan mil le ti miz bü yük bir za fer le çık mış ve Ata türk'ün li der -

li ğin de yep ye ni bir dev let ku rul muş tur. 

Tür ki ye Cum hu ri ye ti yı kık bir im pa ra tor lu ğun ka lın tı la -

rın dan, emek emek or ta ya çık mış tır. Yı kıl mış, ha rap ol muş, ev -

lat la rı nı sa vaş lar da yi tir miş Türk Mil le ti, tüm dün ya ya ör nek

bir atı lım la, hiç yo rul ma dan ça lı şa rak Cum hu ri yet ta ri hi ni

yaz ma ya baş la mış tır. Bu bü yük mü ca de le de Ata türk'ün ya nın -

da ise her za man Türk Mil le ti, özel lik le de Türk genç li ği ol -

muş tur. Genç ler her za man ve her şart al tın da Ata türk'e des -

tek ol muş, ona gü ven miş, mil li mü ca de le nin ba şa rıy la so nuç -

la na ca ğı inanç la rı nı her za man mu ha fa za et miş ler dir. Tüm

ener ji le ri ni Ata türk'ün Türk Mil le ti için he def le di ği çağ daş,
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me de ni ve de mok ra tik Cum -

hu ri ye tin ku rul ma sı na yo -

ğun laş tır mış, or ta ya yı kıl maz

bir eser çı kar mış lar dır.

İş te bu gün de muh te -

şem dev let ler kur muş, uç suz

bu cak sız top rak lar da din le ri,

ırk la rı ve dil le riy le fark lı mil -

let le ri ada let ve hoş gö rüy le

yö net miş, git ti ği ye re me de -

ni yet gö tür müş Türk Mil le -

ti'nin ev lat la rı, Ata türk'ün he -

def le di ği yol da bü yük bir hız -

la iler le mek te dir ler. Üs tün

ah lak la rı, seç kin ki şi lik le ri,

ada let le ri, hoş gö rü le ri, ce sa -

ret le ri ve ça lış kan lık la rıy la

gıp ta edi len bir mil let ol ma

yo lun da bü yük adım lar at -

mak ta dır lar. Hem şan lı ta ri hi -

ne sa hip çı kan, hem de çağ -

daş top lum lar se vi ye si ne çık -

ma yı ana he def alan bu genç -

lik, ki tap bo yun ca an la tı lan

Ata türk'ün ta ri fi ni yap tı ğı genç lik tir. Ata türk'ün söy le di ği gi bi

bu bü yük so rum lu lu ğu Cum hu ri ye ti ku ran lar dan dev ral mış

ve yük sel tip de vam et me ye ant iç miş ler dir. Hiç şüp he siz, 21.

yüz yıl da Mus ta fa Ke mal'in la yık ve ehil gör dü ğü Türk genç li -

ği bu ul vi he de fe ula şa cak ve tüm dün ya genç li ği ne ör nek bir

mo del oluş tu ra cak tır. 
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EE vrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeği-

ni reddetmek amacıyla ortaya atılmış, ancak ba-

şarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka

bir şey değildir. Evrim teorisi Eski Mısır’dan ve Sümerlerden bu

yana gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir

hurafedir, bilimle hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın, cansız

maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evren-

de ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tara-

fından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığı-

nı ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürüm-

üştür. Üstelik, evrim teorisi hayatın temel yapı taşı olan tek bir

proteinin oluşumunu dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin ken-

di kendine tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu bilim tara-

fından ortaya konmuştur. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlı-

ları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürü-

tülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına,

Evrim 
Aldatmacası
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taraflı yorumlanması-

na, bilim görüntüsü

altında söylenen ya-

lanlara ve yapılan

sahtekarlıklara daya-

lıdır. 

Ancak bu propa-

ganda, gerçeği gizle-

yememektedir. Evrim

teorisinin bilim tari-

hindeki en büyük ya-

nılgı olduğu, son 20-

30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha

yüksek sesle dile geti-

rilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların ta-

mamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok

bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya,

paleontoloji, genetik, zooloji, arkeoloji gibi farklı alanlardan

çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte,

canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer

pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve

almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem

nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

ATATÜRK VE GENÇL‹K

106

Charles Darwin



Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır’a, Sümerler’e kadar uzanan

pagan bir öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda

yeniden gündeme geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine

sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayın-

lanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-

ğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre,

tüm türler ortak bir hayali atadan geliyorlardı ve zaman içinde

küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmı-

yordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece sözde bir "mantık

yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları"

başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru

karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tara-

fından aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendire-

ceğini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak ge-

lişen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel

iddialarını birer birer yıktı.

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta

incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını as-

la açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçek-

te evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bi-

limsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine

bir tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.
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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 çıkan tek bir

canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi

içinden koful, mitokondri, lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayı-

da kompleks organelden oluşan hücrenin nasıl meydana geldiği,

tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü

oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse

neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin

açıklayamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle, iddia edilen ev-

rim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen

o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör te-

sadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etme-

mişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların

çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan

beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız mad-

delerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabilecek-

lerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından,

farelerin de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu is-

patlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın
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üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karı-

şımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeye-

bildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, si-

neklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkı-

yorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dö-

nemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı,

bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra,

ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu

inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve de-

neyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız

maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak

tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular

Evolution and The Origin of Life, New

York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunu-

cuları, Pasteur'ün bulgu-

larına karşı uzun süre

direndiler. Ancak ge-

lişen bilim, canlı

hücresinin kom-

pleks yapısını ortaya

çıkardıkça, hayatın

kendiliğinden oluşa-

bileceği iddiasının ge-

çersizliği daha da açık

hale geldi. 
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20. Yüz yıl da ki 
So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,

ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl -

lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen

mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -

lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -

run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin

tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır."

(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. (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 

Tek Bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit

zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks

özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı

bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün

dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler

biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir pro-

tein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlan-

tılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla

açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına
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gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından

biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meyda-

na gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için

başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin

tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır.

Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddia-

sını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısın-

dan özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de

birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60’a yakın enzim

görevi gören proteinin hazır bulunması gerekmektedir.

Dolayısıyla proteinlerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA ol-

madan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşa-

bilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organelle-

rin önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi

için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile

var olması gerekmektedir.

Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz

olduğunu, evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf et-

miştir: 

Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir.

(Brian Switnek, "Debate bubbles over the origin of life", Nature, 13

Şubat 2012)

Harvard'lı kimyager George Whitesides ise, Amerikan

Kimya Topluluğu tarafından kendisine, en üst düzey ödül olan
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Priestley Madalya’sı verilirken yaptığı konuşmasında, şu itirafı

yapmıştır: 

Yaşamın kökeni. Bilimdeki en büyük problemlerden biridir... Çoğu

kimyager, benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya’daki moleküllerin

karışımlarından, spontane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl?

Hiçbir fikrim yok . (George M. Whitesides, "Revolutions In

Chemistry: Priestley Medalist George M. Whitesides' Address",

Chemical and Engineering News, 85: 12-17 (March 26, 2007)

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan

DNA molekülü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan

DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa,

500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı

hesaplanmaktadır.
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği 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 ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa 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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Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha

vardır: DNA, yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimle-

rin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak

DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı

olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de

aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir. San Diego

California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,

Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu

gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal

olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların bi-

risi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla

insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün

olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. (Leslie E. Orgel,

The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994,

s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-

dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı

reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

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. 
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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 Yanılgısı
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. (Charles

Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,

Harvard University Press, 1964, p. 184.)

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.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabil-

mek için 1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da

daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-

Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebe-

bi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon

gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluşan bo-

zulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğu-
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nu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı

türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız

kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluk-

lara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:

Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için

canlılara zarar verirler. Çernobil, Hiroşima, Nagazaki’de mey-

dana gelen dehşet verici görüntüler tam olarak mutasyonların

meydana getirdiği sonuçlardır. Düzgün yapıdaki organizmalar

mutasyonların etkisiyle ölmüş veya şiddetli zarar görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebi-

lecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir

kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliş-

tirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım

getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner of

Truth Trust, 1988, p. 7.)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her ye-

rinde orantılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorun-

dadır. Örneğin evrimcilerin iddiasına göre rastgele mutasyon-

larla sağ tarafta iddia ettikleri şekilde bir kulak oluştuysa, sol ta-
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rafta da rastgele mutasyonların aynı simetride aynı şekilde du-

yan, aynı özelliklere sahip ikinci bir kulağı oluşturması gerekir.

Örs, çekiç, üzengi her birinin aynı şekilde mükemmel olarak

eşit şekilde meydana gelmesi gerekir. Rastgele mutasyonların,

kalp kapakçıklarını iki tarafta da aynı şekilde oluşturması; bü-

tün kapakçıkları, kulakçıkları eşit uyumda, hatasız, tam yerli ye-

rinde ve aynı anda meydana getirmesi gerekir. Vücudun her bir

organında bunun bu simetri ve düzen sağlanmadığı takdirde

büyük çelişkiler olur. Bir kulağı ters, bir dişi farklı, tek gözü al-

nında tek gözü burunda garip yapılar ortaya çıkar. Canlılıkta ise

böyle bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin iddiasına göre mu-

tasyonların her şeyi simetrik ve uyumlu şekilde meydana getir-

mesi geremektedir. Oysa mutasyonların tümü zarar getirir.

Geçmişte, mutasyonların % 99'unun zararlı, %1'inin etkisiz ol-

duğu kabul edilmekteydi. Oysa yeni yapılan araştırmalar,
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Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan be ri si nek le ri mu tas yo na uğ ra ta rak,

fay da lı mu tas yon ör ne ği oluş tur ma ya ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca

sü ren bu ça ba la rın so nu cun da el de edi len tek so nuç, sa kat, has ta -

lık lı ve ku sur lu si nek ler ol du. En solda, nor mal bir mey ve si ne ği nin

ka fa sı ve sağ da mu tas yo na uğ ra mış di ğer bir mey ve si ne ği.



DNA’nın protein kodlamayan bölgelerinde gerçekleşen ve bu

nedenle de zararsız olduğu sanılan %1 oranındaki mutasyonla-

rın da uzun vadede zarar getirdiğini ortaya koymuş ve bu ne-

denle bilim adamları bu mutasyonlara “sessiz mutasyon” adını

vermişlerdir. Mutlak zararlı olan mutasyonların ise akılcı,

uyumlu, simetrik, organları aynı anda meydana getirebilme-

leri imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş

etmek gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı ta-

mamen ortadan kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya

vücuttaki mevcut bir enfeksiyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi

değiştirmemektedir. Organizma zaten kendisine isabet eden 99

mermi ile yerle bir olmuştur.

Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Lynn Margulis, mutasyon-

ların net zararlı etkileri ile ilgili şu itirafı yapmıştır: 

Yeni mutasyonlar yeni türler oluşturmaz; sakat yavrular oluşturur.

(Lynn Margulis, quoted in Darry Madden, UMass Scientist to Lead

Debate on Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer, 3

Şubat 2006).

Margulis, 2011 yılındaki bir röportajında ise mutasyonların

organizmayı değiştirdiğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktı-

ğına dair “hiçbir delil olmadığını” şu sözlerle vurgulamıştır: 

Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir organizmayı

değiştirdiğinde, yeni türlerin ortaya çıktığını söylerler. Bana da de-

falarca, rastgele mutasyonların yeni türleri oluşturan evrimsel de-

ğişikliğe yol açtığı öğretildi. Buna inandım; ta ki delil arayana dek...

(Lynn Margulis quoted in "Lynn Margulis: Q + A," Discover

Magazine, Nisan 2011, s. 68)

Lynn Margulis’in söylediği gibi rastgele mutasyonların yeni
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türleri oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığına dain tek bir

delil yoktur. 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi ge-

liştiren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların

zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim

mekanizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları

sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda

mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip

edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal selek-

siyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması"

olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına gö-

re de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış oldu-

ğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar bir-

birlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki

bu türün de nasıl ortaya çıktığı konusunda evrimcilerin bir

açıklaması yoktur), zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün

türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu hayali dö-

nüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kap-

samış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayı-

sız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen,

bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı ba-

lık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen
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özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazan-

mış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş

sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olma-

lıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu

hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların

sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması

gerekir. Ayrıca bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil ka-

yıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu

şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş

çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış oldukları-

nın kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.

(Charles Darwin, The Origin of Species, New York: D. Appleton

and Company  s. 161)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosilleri-

nin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi

için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden,

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 rastlamıyoruz? Neden bütün do-
ğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli
yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sa-

yılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz?..

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin of Species, New York: D. Appleton

and Company  s. 154, 155) 

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin o Species, s. 246)
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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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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.
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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 V. 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 V. Ager, "The Nature of the Fossil

Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87,

1976, s. 133.)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir

geçiş formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çık-

maktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası,

bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delil-

dir. Çünkü bir canlı türünün, hiçbir sözde farklı tür atası olma-

dan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıkla-

ması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci bi-

yolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

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)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm

bu fosiller, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Fosiller, “Biz evrim

geçirmedik” demektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in san-

dığının aksine, evrim değil Yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-

sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "ka-

tegori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney

maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler.

Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka

bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard

gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Austra-

lopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı ça-

lışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne

ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını gös-

termiştir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, Toplinger
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Publications, New York, 1970, 75-14; Charles E. Oxnard, "The

Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for

Doubt", Nature, vol. 258, 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo"

yani insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki

canlılar, Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler,

bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim

şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı

sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanama-

mıştır. Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo

erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her

birinin, bir sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa pa-

leoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis

ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönem-
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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 yı tla rı in san lar ile
may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu
gös ter me kte 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 bağ -
la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik 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. 

S A H T E
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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 700 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.



lerde yaşadıklarını göstermektedir. (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)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus

> Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin,

bir sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoan-

tropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve

Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemler-

de yaşadıklarını göstermektedir. (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)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölü-

mü çok modern zamanlara kadar yaşamışlar,.Homo erectus ve

Homo sapiens aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Jeffrey

Kluger, “Not So Extinct After All”, Time, 24 Haziran 2001)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddia-

sının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard

Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de

bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu

çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insa-

nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır

ki, bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle

karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedir-

ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali bir-
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takım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi

senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fo-

silleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve

saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci

olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan

gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır.

Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak

kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur.

Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut ve-

rilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlar-

dan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise,

Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algıla-

ma" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman,

yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak var-

sayılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil

tarihinin yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan

bir kimse için herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorile-

rine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı an-

da kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The

Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne ina-

nan birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir

biçimde yorumlamalarından ibarettir.
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Müslüman Neden Evrimci Olamaz?
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Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha 
Kainat Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır
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Evrimi Savunan Müslümanlar, 
Meleklerin ve Cinlerin Yaratılışını 

Açıklayamazlar
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Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da
Haber Verilen Mucizelere Açıklama 

Getiremezler
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Darwin Formülü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında,

isterseniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını

bir de çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özet-

leyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmekte-

dir. Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atom-

lar bir araya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında

aynı atomlar hayali bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana

getirmişlerdir. 

Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor,

azot, potasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yı-

ğın oluşur. Ancak bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse ge-

çirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "de-

ney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları ama

yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin

Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısın-

da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gi-

bi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlar-

da bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli

gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların

içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (tek bir

tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün olmayan) protein

doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem ver-

sinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar.

Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını

koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa akta-

rarak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli va-

rillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi
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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. 



şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak

serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden ke-

sinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, ka-

naryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orki-

deleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları,

hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytin-

leri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk

kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini

oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı var-

lıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştu-

ramazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,

sonra art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bu-

lan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen

profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün ya-

ratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi

ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı-

ğı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte oldu-

ğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer

konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusu-

na kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde reti-

naya ters olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından

elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki

görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik

sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde gö-

rüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:
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Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık

beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi deni-

len yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaş-

madığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karan-

lıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl

teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayama-

mıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan elleri-

nize bakın, sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda

gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde

gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir

numaralı televizyon şirketinin üretti-

ği en gelişmiş televizyon ekranı

dahi veremez. 100 yıldır binlerce

mühendis bu netliğe ulaşmaya
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Beyin ışı ğa da se se de ka pa lı dır. Bu na rağ men en net
ses le ri bey ni miz de du yar ve en mü kem mel gö rün tü -
le ri bey ni miz de gö rü rüz. Gö zün ve ku la ğın sağ la dı ğı
ku sur suz al gı la ma sis te mi hiç bir tek no lo ji ile ba şa rı -
la ma mış tır. Göz ve ku lak, Al lah'ın yü ce rah me ti nin,
üs tün ya rat ma gü cü nün te cel li le rin den dir. 



çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,

araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmekte-

dir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttu-

ğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğu-

nu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü

gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemek-

tesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapma-

ya, gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük

takmadan üç boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni

bir üç boyuttur. Arka taraf bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor

gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli

bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka

görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan meka-

nizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri

size, "odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu,

atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana

getirdi" dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip

yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet

tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün

de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için

de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla

toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini

güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik

sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede ol-

duğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde ger-

çekleşir. 
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Bütün ha ya tı mı zı bey ni mi zin için de ya şa rız. Gör dü ğü müz in san lar,
kok la dı ğı mız çi çek ler, din le di ği miz mü zik, tat tı ğı mız mey ve ler, eli miz -
de his set ti ği miz ıs lak lık... Bun la rın hep si bey ni miz de olu şur. Ger çek te
ise bey ni miz de, ne renk ler, ne ses ler, ne de gö rün tü ler var dır. Be yin -
de bu lu na bi le cek tek şey elekt rik sin yal le ri dir. Kı sa ca sı biz, bey ni miz -
de ki elekt rik sin yal le ri nin oluş tur du ğu bir dün ya da ya şa rız. Bu bir gö -
rüş ve ya var sa yım de ğil, dün ya yı na sıl al gı la dı ğı mız la il gi li bi lim sel
bir açık la ma dır. 

Hareket

Düşünme Dokunma

Konuşma
Görme

Tat alma

Koku alma
işitme



Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi

sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gü-

rültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en

net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir or-

kestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm

gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beynini-

zin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin ha-

kim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümi-

diyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar on-

larca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalış-
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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 mer-
kezi denilen yer kapkaranlık,
ışığın asla ulaşmadığı, bel-

ki de hiç karşılaşmadığı-
nız kadar karanlık bir

yerdir. Ancak siz bu
zifiri karanlıkta ışıklı,

pırıl pırıl bir dün-
yayı seyredersi-
niz.



malardan bazılarıdır. Ancak tüm teknolojiye, bu teknolojiyi

üretmek için çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen

kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik

setini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kay-

bolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini

açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsı-

nız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler

son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman

müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses

ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan ya-

ratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun

yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas

ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme

olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha

vardır.

Beynin İçinde Gören ve 
Duyan Şuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonile-

ri, kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarı-

lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya

biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğu-

na dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en

önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elek-

trik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kim-

dir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?
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Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir

hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden

ibaret olduğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara

hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yarat-

mış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi

duymak için kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşün-

mek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki

birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana, tüm kainatı üç

boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı dü-

şünüp, O'na hayran olup, O'na sığınması gerekir. 

Materyalist Bir Hurafe
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bul-

gularla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir.

Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır,

öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etki-

si yoktur ve fosiller, teorinin gerektirdiği ara formların hiç ya-

şamamış olduklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, ev-

rim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atıl-

ması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren mo-

deli, sabit durum teorisi gibi pek çok düşünce bilimin günde-

minden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin günde-

minde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesi-

ni "bilime saldırı" olarak göstermeye ve karşı görüşleri sustur-

maya bile çalışmaktadırlar. Peki neden?

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, ken-

disinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur.

Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve
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Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açık-

lama olduğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf

da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı

zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce

materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmekte-

dir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul

edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist

bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralla-

rı değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle,

dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini

ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna

göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.

(Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York

Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğru-

na 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, balıkların,

zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, bali-

naların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın

apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı

kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan

insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir
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güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Yüce Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideo-

lojinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kul-

lanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hura-

felerini andıran evrim teorisinin, inanılması imkansız bir iddia

olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi

dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, ak-

leden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin;

Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının; Frank Sinatra,

Charlton Heston gibi sanatçıların; bunun yanı sıra ceylanların,

limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananların arasında bilim adamları,

profesörler, kültürlü, eğitimli insanlar da vardır. Bu nedenle ev-

rim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü"

ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde

insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla dü-

şünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir per-

de çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine 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 yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın
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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 akılsız-

lıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve ger-

çekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve ku-

laklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler var-

dır... (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri

vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmez-

ler... (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler

bile inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yu-

karı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki

biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi,

14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olma-

sı, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıl-

dır bu büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak

kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insa-

nın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu id-

dialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir ya-

nındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla

bir araya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve şu-

ur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için



uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve

sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getir-

diğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan

bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini,

Hz. Musa (as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bil-

dirmektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında,

Firavun Hz. Musa (as)'dan, kendi "bilgin büyücüleri" ile karşı

karşıya gelmesini ister. Hz. Musa (as) bu karşılaşma için insan-

ların toplandığı bir bayram gününü ve kuşluk vaktini seçer. Hz.

Musa (as) büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların

marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet

şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözle-
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rini büyülediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) bü-

yük bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatma-

calar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların

hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık

Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü,

ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kıl-

mıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatın-

ca) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-to-

parlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün

yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular

ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi,

117-119)

Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın

cansız bir tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen

canlanması ve diğer her şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık ha-

line gelmesi, Firavun ve taraftarlarının sahte düzenlerini –yani

evrimi– altüst etmiştir. Ayetlerde bildirildiği gibi, daha önce in-

sanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sah-

tekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu insanlar küçük

düşmüşlerdir. 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 bo-

zulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık

60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak

daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teori-
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sinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, ge-
leceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri
olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz

bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşı-

layacaktır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand

Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teo-

risi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü

olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dün-

yanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başla-

mıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu

aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmekte-

dir.
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