




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›l-

lardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›r-

lad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

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

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

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n ka-

pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anla-

m› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çü-

rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›

olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret

gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

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

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi



yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

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

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra

savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri

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

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

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

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görme-

diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin

okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya

ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›-

ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada,

iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile

sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

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

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir bi-

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.



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

Deccal kelimesi pek çok kişi için bir anlam taşımaz.

Çünkü insanların büyük bir bölümü bu konuda çok sı-

nırlı bilgiye sahiptir, hatta bu kavramı hiç duymamışlar-

dır. Oysa Deccal, Peygamberimiz (sav)’in kıyamet günü-

nün yaklaştığına işaret eden hadislerinde, hakkında çok

fazla detay verilen son derece önemli bir kavramdır. Bu

kitabın amacı da Deccal’i hadislerde bildirilen tüm özel-

likleriyle tarif etmek, Peygamberimiz (sav)'in dikkat çek-

tiği bu şeytani gücün yakından tanınmasına vesile olmak-

tır.

Deccal ahir zamanda (dünyanın son devirlerinde)

ortaya çıkacak en büyük negatif gücün adıdır. Hadisler-

de genelde bir kişilik olarak tasvir edilmektedir, ancak

bu bir kişi olabileceği gibi, şiddete ve vahşete eğilimli,

şeytani özelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir ide-

oloji de olabilir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde de Dec-

caliyet bu yönü ile ele alınacak, tüm dünyaya etki eden

sapkın bir fikir akımı olduğu gösterilecektir. Bu fikir akı-

mı, adeta bir büyü gibi kitlelere etki eden, tüm saçmalı-

ğına ve yanlışlığına rağmen takipçileri olan ve hatta ken-

di içinde çeşitli mezhepleri bulunan bir akımdır. 

Bu akımın, kendi çarpık ideolojisini dünyaya hakim

kılmak için, insanları korku ve tedirginliğe iterek karma-

şa ve anarşi meydana getirmesi, yeryüzünde huzur ve

güvenlik bırakmaması, kitapta üzerinde durulacak bir di-

ğer önemli konudur. Söz konusu akımın, hedefine ulaş-



mak için en yoğun şekilde kullandığı yöntemlerden biri,

savunmasız insanlara yönelik olan şiddet ve terör ey-

lemleridir. Diğer bir deyişle terör, Deccal sisteminin en

önemli aracıdır. Bu araç, Deccal sisteminin takipçileri

tarafından adeta bir ayin şeklinde, yani büyük bir histeri

ve feveran içinde kullanılır.

Bugün halen dünyanın çeşitli bölgelerinde devam

eden savaşlar, çatışmalar, kanlı terör eylemleri, vahşi

katliamlar, cinayetler ve soykırımlar, ahir zamanın en

önemli şeytani gücü olan Deccal’in eseridir. Bu sistemin

ana hedefi, insanları imandan, güzel ahlaktan, manevi de-

rinlikten, sevgiden, şefkatten ve tüm insani meziyetler-

den uzaklaştırıp, onları sevgisiz, saldırgan, vahşetten ve

şiddetten zevk alan vahşi birer hayvan haline getirmek

ve bu şekilde dünyayı kanlı bir arenaya çevirebilmektir.

Ancak bu planın hiçbir zaman galip gelemeyeceği ve

Deccal’in sisteminin mutlaka yok olacağı asla unutulma-

malıdır. Oluşturduğu kaosun ve meydana getirdiği fitne-

nin boyutları her ne olursa olsun, Deccal’in fikir sistemi,

hak olmayan tüm diğer fikir akımları gibi Allah’ın bir ka-

nunu gereği yenilmeye ve yok olmaya mahkumdur. Ve

bu yenilgi, Allah’ın izni ile, ihlasla Allah’a yönelen ve yer-

yüzünde imanın ve güzel ahlakın yayılması için çaba gös-

terenlerin yaptıkları fikri mücadele ile gerçekleşecektir.

Bu, Allah’ın iman edenlere bir vaadidir. Bir Kuran aye-

tinde, hakkın ortaya konmasının, batılı yok edeceği şöy-

le haber verilir: 

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz

batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81)
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DECCAL

Arapça bir kelime olan Deccal, “yalancı, hilekar; zi-

hinlerde, gönüllerde iyi ile kötüyü, hak ile batılı ka-

rıştıran; bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen;

her yeri dolaşan kötü ve uğursuz kişi” gibi anlamlara

sahiptir. Peygamberimiz (sav)’in ahir zamanı anlatan pek

çok hadisinde Deccal, kıyametin en önemli alametlerin-

den biri olarak yer almaktadır. Günümüzde dünyanın du-

rumu ise, Peygamber Efendimizin hadislerinde tarif ettiği

ahir zaman ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ha-

dislerde bu dönemde fitnenin (karmaşa ve bozgunculu-

ğun), anarşinin ve şiddetin yaygınlaşacağı dünyada huzu-

run kalmayacağı insanların açlık, fakirlik, kıtlık gibi pek

çok sıkıntı ile mücadele edeceği, kötülüğün ve fesadın

yaygınlaşacağı bildirilmiştir. (Detaylı bilgi için Bkz. Kıya-

met Alametleri, Harun Yahya, 2001) Bu dönemde, kar-

maşa ve huzursuzluğun yaygınlaşmasına neden olan, in-

sanları ahlaksızlığa ve kötülüğe iten, kitleleri inkara ve is-

yana yönlendiren, terörün ve şiddetin kaynağı haline ge-

len fikri altyapı ise Deccal’dir. Deccal’in ahlaksızlığı yay-

mada kullandığı metod iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermesi

olacaktır. Bu konuda bildirilen hadislerden biri şöyledir:

Deccal çıkar. Maiyetinde su ve ateş vardır. İnsanların su

olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. İnsanların ateş olarak

gördükleri de soğuk ve tatlı bir sudur.1

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, kıyamet kopma-

dan önce Deccal’in muhakkak çıkacağını belirtirken,

Deccal’in nasıl bir ortamda ortaya çıkacağını da bildir-



miştir. Deccal’in çıktığı dönem; din ahlakının yaşanmadı-

ğı, Allah’ın açıkça inkar edildiği, ahlaksızlığın, karmaşanın,

savaşların, çatışmaların çok yaygınlaştığı, terörün, cina-

yetlerin ve şiddetin günlük hayatın bir parçası haline gel-

diği bir dönem olacaktır. Tarih boyunca dünya üzerinde

anarşi ve kargaşanın yaşandığı dönemler olmuştur, ancak

Deccal’in neden olduğu karmaşa ve kaos ortamı, tarihin

hiçbir döneminde eşi görülmemiş büyüklükte olacaktır. 

Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde bu konuya dik-

kat çekmiştir:

Allah'ın, Hz. Adem’i yaratmış olduğu günden bu yana,

Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.2

DECCALİYETİN DİNİ DARWINİZM

Deccal’i anlatan pek çok hadiste çeşitli benzetmeler-

le tarif edilen özellikler, bir ideolojinin özellikleri olarak

değerlendirildiğinde netlik kazanmaktadır. Bu durumda

insanları inkara sürükleyen, din ahlakından uzaklaştıran,

insanlar arasında fitne ve kargaşa çıkmasını sağlayan her

türlü ideoloji ve düşünce sistemi, Deccal’i temsil etmek-

tedir. 

Bugün yeryüzünde din karşıtı en büyük fitnelerden

biri, materyalizm ve materyalizmden türeyen çeşitli ide-

oloji ve akımlardır. Tüm bu akımları kapsayan, hepsinin

sözde bilimsel çıkış ve dayanak noktası olan düşünce ise

Darwinizm’dir. Darwinizm, ortaya atıldığı tarihten itiba-

ren materyalist ve din karşıtı ideoloji ve akımların temel

dayanak noktası haline gelmiş, bu ideolojileri savunanlar

tarafından adeta bir din haline getirilmiştir. Darwi-

nizm’in, ahir zamanda Deccal’in dini haline getirileceği-

ne büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de şu
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DECCAL'‹N AY‹N‹: TERÖR

açıklaması ile dikkat çekmiştir:

Tabiatçılık ve materyalizm felsefesinden çıkan nemru-

dane bir akım, ahir zamanda felsefe vasıtasıyla gittikçe

yayılarak kuvvet bulur, ilahlık iddia edecek bir dere-

ceye çıkar.3

Tam da Bediüzzaman’ın “tabiatçılık ve materyalizm

felsefesinden çıkan nemrudane bir akım” şeklinde belirt-

tiği gibi, Darwinizm, doğaya müstakil bir güç atfeden,

tüm canlılığın kör tesadüflerin eseri olduğunu, yaratıl-

madığını iddia eden, insanları Allah’a imandan uzaklaştır-

maya çalışan bir öğretidir. Kütüb-i Sitte Muhtasarı Ter-

cüme ve Şerhi isimli, Peygamber Efendimizin hadisleri-

nin biraraya getirildiği ve hadislerin açıklamalarının yer

aldığı kitapta ise bu konu şöyle yorumlanmıştır:

Deccal’in yol açtığı ahir zaman fitnesinin en bariz ve en

mühim vasfı dine karşı olmasıdır. Ahir zamanda ortaya

çıkacak bir kısım hümanist görüşler ve değerler, dinin

yerini almaya çalışacaktır. Bu yeni din, insan üstünde

mevcut her çeşit İlahi hakimiyeti kaldırmak için inkarı

kendisine temel alır... Temel ilahı madde ve insan

olan din dışı bir dindir.4

Alıntıda sözü edilen “hümanist görüşler” bugün ger-

çekten de bir din kimliğine bürünmüş durumdadır. Ça-

ğımızda hümanizm, Allah’ın inkar edildiği ve insanın söz-

de tapılacak kutsal bir varlık olarak gösterildiği ateist bir

din durumundadır. Hümanist kurum ve derneklerin ya-

yınlarına bakıldığında ise, tüm dünya görüşlerini evrim

teorisine dayandırdıkları görülür. (Ayrıntılı bilgi için bkz.

Harun Yahya, Global Masonluk, İstanbul, 2002)

Canlıların cansız maddelerden oluştuğu ve evrimle-

şerek geliştiği fikrini savunan Darwinizm’in en önemli

mekanizması ise “tesadüf”tür. Bu aldatıcı öğretiye göre
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tüm canlı türleri, tesadüfen ortaya çıkan bir hücreden,

yani ortak bir atadan oluşmuş ve zaman içinde yine te-

sadüflerin etkisiyle meydana gelen küçük değişimlerle

birbirlerinden farklılaşmışlardır. Hiçbir akılcı ve bilimsel

dayanağı olmayan bir hayal ürününden ibaret bu teori,

Darwin döneminin ilkel bilim düzeyi ve sosyolojik ko-

şulları içinde pek çok kişi tarafından kabul görmüştür.

Ancak bilimin ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte te-

orinin de dev bir safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.

Buna rağmen bugün halen bu teoriye bağlılıkta direnen-

ler, aşağıda da ele alacağımız gibi, ideolojik gerekçelerle

bu akıl dışı teoriden vazgeçemeyen çevrelerdir. 

Darwinizm, ortaya atıldığı tarihten itibaren mater-

yalist ve din karşıtı ideoloji ve akımların temel dayanak

noktası haline gelmiş, bu ideolojileri savunanlar tarafın-

dan adeta bir din haline getirilmiştir. 

Bu batıl dine göre yeryüzünde canlılık yaratılmamış-

tır, kendiliğinden var olmuştur. Bu saçma anlayışı benim-

seyenlere, “Peki canlılık ilk olarak nasıl ortaya çıkmış-

tır?” diye sorulduğunda, bu soruya verecekleri cevap

“Canlıları kör tesadüfler var etmiştir” olacaktır. Oysa

tesadüf tamamen başıboş, akılsız ve amaçsız bir güçtür.

Allah ise her şeyi bir düzen, plan, akıl, hikmet ve intizam

ile yaratır. İnsan bir eşya ile karşılaştığında bunu mutla-

ka bir yapan olduğunu bilir, gördüğü şeyin kendisinin

görmediği bir anda akıl ve şuur sahibi bir varlık tarafın-

dan tasarlanıp meydana getirildiğini anlar. Üstelik bunu

anlaması için uzun uzun düşünmesine, araştırma yapma-

sına da gerek yoktur. Bakar bakmaz anlaşılan bir şeydir

bu. Örneğin insan bir odaya girdiğinde gördüğü koltuğu,

masayı, saati, televizyonu yapan birileri olduğunu, birisi-

nin bu eşyaları oraya taşıdığını, yine birisinin bu eşyaları
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odaya en uygun olacak şekilde yerleştirip odayı dekore

ettiğini bilir. Kimse masanın, koltuğun, saatin, televizyo-

nun kendi kendine ortaya çıktığını veya kendi kendileri-

ne o odaya gelip, kendilerine uygun bir yer bulup yerleş-

tiklerini düşünmez. Bunu düşünen biri çıkarsa da, doğal

olarak bu kişinin aklından şüphe edilir. 

Darwinizm gibi saçma bir fikre inanan insan ise; elma-

ların, portakalların, çileklerin, üzümlerin, kavunların, kar-

puzların, kirazların, eriklerin, şeftalilerin, kayısıların, gülle-

rin, leylakların, sümbüllerin, menekşelerin, manolyaların,

karanfillerin, kedilerin, ceylanların, kaplanların, tavşanla-

rın, sincapların, zebraların, zürafaların veya daha burada

sayamadığımız binlerce türün ve hatta mühendislerin,

doktorların, profesörlerin, akademisyenlerin, sanatçıların,

devlet adamlarının yani tüm insanların kör tesadüfler so-

nucunda kendi kendilerine ortaya çıktığı iddiasındadır. Di-

ğer bir deyişle bu kişiye göre gördüğü her varlık tesadüf-

lerin eseridir. Bu durumda “tesadüf” bu kişinin ilahı duru-

mundadır. Ancak dikkat edilirse bu sözde ilah, düşünce

yeteneği olmayan, dünyanın en akılsız ilahıdır; çünkü bu

ilah hem kendisinin ne olduğunun farkında değildir, hem

de ne ortaya çıkardığını ve yaptığını bilmemektedir. 

Peygamberimiz (sav) Deccal ile ilgili bir hadisinde

“Haberiniz olsun ki o kördür” sözü ile Deccal’in gö-

zünün kör olduğunu bildirmektedir. Bazı İslam alimleri

tarafından bu hadis, “Deccal’in kalp gözü kördür” şek-

linde açıklanmaktadır.5 Bu açıklama yukarıdaki bilgiler
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Evrim teorisi, canl›l›¤›n, tesadüflerin eseri olarak, cans›z
maddelerden meydana geldi¤ini iddia eder. Bu iddiaya göre,

dünyan›n ilk zamanlar›nda -yan sayfada görüldü¤ü gibi- do¤a
olaylar›n›n etkisi ile cans›z madde canlanm›fl ve yine

tesadüflerle zaman içinde bugünkü kusursuz canl›lar› mey-
dana getirmifltir. Kuflkusuz bu, ak›l sahibi bir insan›n asla

kabul etmeyece¤i mant›k d›fl› bir iddiad›r.
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ışığında daha net anlaşılmaktadır. Kör tesadüfü ilahlaştı-

ran bir dine inanan insanların kalp gözü de, akıl gözü de

kördür. Bu insanlara, “Allah tüm evreni üstün bir akıl,

düzen ve intizam ile yarattı” denildiğinde hemen itiraz

ederler. Ama “herşey kör tesadüflerin eseridir” dendi-

ğinde, bunu son derece mantıklı bulurlar. Akıllı ve bilinç-

li bir yaratılışın yerine, karmaşa ve kaos içerisinde aklı ve

şuuru olmayan tesadüflerin herşeyi var ettiği gibi akıl dı-

şı bir iddiayı kabul ederler. Bu yönüyle düşünüldüğünde

Darwinizm, dünya tarihinin en hayret verici, en akıl al-

maz batıl dinidir. Şaşırtıcı olan bir başka yön de, yanlış

ve saçma olduğu açık olan bu dini bir takım eğitimli ki-

şilerin de benimsiyor olmasıdır. Bazı profesörler, devlet

adamları, siyasetçiler, öğretmenler, avukatlar, doktorlar

bile bu saçmalığa inanabilmektedir. Bu da Deccal’in fikri

sisteminin adeta bir büyü gibi insanları etkisi altına aldı-

ğını göstermektedir. 

Peki kimi insanları böylesine akıl ve mantık dışı bir

iddiayı benimsemeye ve hatta hararetli birer savunucu-

su olmaya iten etken nedir? 

İşte burada karşımıza çıkan, ahir zamanda Deccal’in

fikir sisteminin yayılması için sürdürülen yoğun propa-

gandadır. Bu etkinin oluşturulabilmesi için insanlara şu-

urlarının açılmaya başladığı ilk andan itibaren yoğun tel-

kin verilir ve insanlar aşama aşama bu sapkın dine dahil

edilirler. İnsanın çocukluk çağından itibaren almaya baş-

ladığı bu telkin, birkaç aşamalıdır ve her bir aşamasında

insan, Deccal’in karanlık dünyasına bir adım daha itilmiş

olur. Bu yoğun telkinden korunabilmenin en önemli yo-

lu ise kişinin sadece vicdanının sesini dinlemesidir. Çün-

kü vicdan, insanı, Allah’ın izni ile, her zaman en doğru
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yola ileten bir rehberdir. Bilimsel olarak tamamen çök-

müş olan Darwinizm ise, günümüzde yalnızca ideolojik

bir görüş olarak savunulmaktadır ve bilimsel delillerin

yanı sıra, insanın, vicdanına başvurarak da yanlışlığını ko-

layca fark edebileceği bir safsatadır. 

Bu tehlikeye karşı temkinli olmak ve bu telkin meka-

nizmasının ne şekilde çalıştığını anlayabilmek için, çocuk-

luk çağından itibaren geçirilen aşamalara değinmek ye-

rinde olacaktır. 

I. Aşama 

“Hayatın Tesadüflerin Eseri Olduğu” 

Yalanı Anlatılır
Bir çocuğun çevresindeki olayları ve yaşamı algılama-

sı ve değerlendirmesi bir yetişkinden çok daha farklıdır.

Çocuk sürekli sorular sorar, çevresinde gelişen olayların

nedenlerini sorgular. Nasıl var olduğunu, nasıl konuştu-

ğunu, doğadaki diğer canlıların nasıl meydana geldiğini,

bitkileri kimin var ettiğini, güneşin nasıl doğup battığını,

ayın nasıl havada durduğunu ve daha pek çok sorunun

cevabını arar. Aslında tüm bu sorular

karşısında bir çocuğa verilecek tek

bir doğru cevap vardır. Ancak insan-

lar genellikle bu sorulara iki türlü ce-

vap verirler. Bunlardan birincisi ve

doğru olanı, kendisi de dahil ol-

mak üzere etrafında

gördüğü herşeyi

Allah’ın yarattığı ve

tüm insanların ken-

dilerini yoktan var
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eden, büyüten, yediren, içiren, nefes aldıran, koruyan,

esirgeyen Allah’a karşı sorumlu oldukları cevabıdır.

Allah’ın tüm kainatı sarıp kuşattığı, her an her yerde ol-

duğu, insanları her an gördüğü, duyduğu ve işittiğidir. 

Ancak insanların bir kısmı çocuklarının sordukları

sorulara bu doğru cevabı vermezler. Bir kısmı çocukla-

rına herşeyi yaratanın Allah olduğunu söyler, ancak

Allah’ın herşeyin tek hakimi ve sahibi olduğunu, herşe-

yin O’nun dilemesi ile gerçekleştiğini anlatmazlar. Diğer

grup ise, çocuklarını çok daha büyük bir yanlışa yönel-

tirler. Bu insanlar tüm kainatın akılsız ve şuursuz tesa-

düflerin eseri olduğu yanılgısını savunurlar. Çünkü onlar

da büyüklerinden veya çevrelerinden aynı cevapları du-

yarak yetişmiş ve yıllar boyunca bu doğrultuda eğitim al-

mışlardır. Okullarda, gazetelerde, televizyonlarda hep

Allah’ın varlığını inkar eden bir telkinle karşılaşmış, bu

aldanış adeta beyinlerine kazınmıştır. 

Üstelik bu telkin insanlarda öylesine bir kabullenme-

ye neden olmuştur ki, gördükleri her türlü yaratılış ha-

rikasına rağmen düşünmemeye, vicdanları ile gördükleri

doğruları göz ardı etmeye alışmışlardır. Aslında bu du-

rum da başlı başına bir yaratılış mucizesidir. İnsanların

gördükleri tüm delillere, şahit oldukları pek çok mucize-

ye rağmen inkarda direnmeleri, Kuran’da bize bildirilen

mucizevi bir durumdur. Allah bazı insanların gördükleri

her türlü mucizeye rağmen iman etmeyeceklerini bir

ayette şu şekilde bildirmektedir:

Gerçek şu ki Biz onlara melekler indirseydik,

onlarla ölüler konuşsaydı ve herşeyi karşılarına

toplasaydık, Allah’ın dilediği dışında, yine onlar

inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik
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ediyorlar. (Enam Suresi, 111)

Bu gibi insanların çocuklarına verdikleri eğitim de

kendi inandıkları Deccal dini doğrultusunda olmaktadır.

Böylece insanların büyük kısmı daha çocuk yaştan başla-

yarak Allah’ın varlığını ve yaratma sanatını hiç düşünme-

den, herşeyin bir tesadüften ibaret olduğuna inanarak

büyür. Bazı aileler ise çocuklarına bu konuda hiçbir bil-

gi vermezler ve onları biraz daha büyüdüklerinde bazı

televizyonlarda, filmlerde, gazetelerde veya kitaplarda

karşılaşacakları ateist telkinlere açık bırakırlar. Bu du-

rumda da sonuç, çoğu kez çocuğun bu telkinlere kapıl-

masıdır. 

II. Aşama

"Hayatın Şiddete Dayalı Bir Mücadele

Alanı Olduğu" Yalanı Öğretilir
Yaşamın tesadüf ve rastlantıların eseri olduğunu dü-

şünen bir insan için, kendisi ilk başlarda şuurunda olma-

sa dahi, madde tek mutlak değer haline gelir ve böylece

ilk aşama aşılmış olur. Benzer telkinlerle yetişenlerin ço-

ğunlukta olduğu bir toplumda, çocuğun beynine kazına-

cak önemli telkinlerden bir diğeri ise “güçlü ve bencil ol-

duğu müddetçe ayakta kalabileceği”dir. 

İlk başta aile içerisinde işlenen bu telkin, çocuğun

okula başlaması ile birlikte daha güçlü ve kapsamlı bir ha-

le gelir. Çocuğun ailesi ve çevresinden aldığı telkin, okul-

da kendisine bilim kisvesi altında öğretilen “insanların

atası hayvanlardır, dolayısıyla hayvanlar arasındaki ilişki

insanlar arasındaki ilişkiler için de geçerlidir” şeklindeki

tamamen bilim dışı teorilerle desteklenir. Böylece çocuk,

bireyler ve toplumlar arasında sürekli bir mücadele
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olduğunu, zayıf olanların ortadan kalkacaklarını ve kendi-

sinin de buna göre bir yaşam sürdürmesi gerektiği yalanı-

nı öğrenmeye başlar. Bu eğitime göre bir çocuğun hayat-

ta en çok ihtiyaç duyacağı ve asla unutmaması gereken

ders, bu mücadele ortamı içinde gerekirse güç, şiddet ve

hile de kullanarak ayakta kalmayı başarabilmektir. 

Bu telkin okulla da sınırlı kalmaz. Çocuk, dinlediği

şarkı sözlerinde, izlediği filmlerde, reklamlarda, video-

kliplerde, hatta oynadığı bilgisayar oyunlarında, kısaca

hayatının her anında yoğun bir Sosyal Darwinizm telkini

almaya devam eder. Söz konusu yoğun telkin neticesin-

de, insanlarla olan tüm ilişkilerini maddeci bir anlayış

üzerine kurar. Bu, insan hayatının her anına acımasızlı-

ğın, bencilliğin, çıkarcılığın, vefasızlığın hakim olması de-

mektir. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak çocuk, ah-

laki değerlerden uzak, karanlık bir dünyanın içine itilir.

Oysa Kuran ahlakı insanlara bunun tam zıddı olan

bir hayat sunmaktadır. Kuran’da insanlar, barışa ve gü-

venliğe davet edilir. Kuran ahlakının yaşandığı toplum-



larda sevgi, merhamet, hoşgörü, huzur, dürüstlük, feda-

karlık ve insaniyet egemendir. Allah’ın insanlara emret-

tiği güzel ahlak, şu şekilde bildirilmiştir :

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen ye-

meği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz

size, ancak Allah’ın yüzü (rızası) için yediriyo-

ruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşek-

kür. Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nede-

niyle Rabbimizden korkuyoruz.” Artık Allah,

onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve

onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiş-

tir. (İnsan Suresi, 8-11)

III. Aşama 

Hiç Kimseye Karşı Sorumlu 

Olmadığı Öğretilir
Sorduğu her soruya materyalist ve Darwinist düşün-

ce çerçevesinde cevaplar alan çocuğun önünde, doğal

olarak aynı düşüncelere sahip olmaktan başka bir yol

kalmamıştır. Artık o da, bunu açıkça ifade etmese bile,

kendisini ve karşısındaki insanı evrimleşmiş bir tür hay-

van olarak görmeye başlayacaktır. 

Ancak eğitimin önemli bir aşaması daha vardır. O da

çocuğun kendisinden başka hiç kimseye karşı sorumlu

olmadığı yanılgısını öğrenmesidir. Kendisine telkin edi-

len bu batıl inanca göre; eğer en baştan beri sadece

madde varsa ve madde hep var olacaksa, hayatın tama-

mı rastlantıların bir eseri ise, üstelik ölüm tamamen bir

yokoluşsa, o zaman insan için önemli olan yalnızca mad-

di çıkarlardır. Maddelerden oluşan bu dünyada manevi

değerlerin bir anlamı kalmaz. Bu durumda insanın
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Darwinist-materyalist e¤itim sis-
teminin telkinini alan insan, bu

dünyadaki tek önemli fleyin mad-
di ç›karlar oldu¤unu düflünür. Bu

büyük yan›lg› nedeniyle de hiç
kimseye karfl› sorumlu olmad›¤›-
n›, hiçbir yapt›¤›n›n hesab›n› ve-

remeyece¤ini zanneder. Kendi ç›-
karlar› do¤rultusunda her türlü

ahlaks›zl›¤› yapmay› mübah gö-
rür. ‹flte, günümüzde yaflanan ah-

laki dejenerasyonun en önemli
nedenlerinden biri budur.



düşünmesi gereken tek şey, kendi istek ve tutkularının

ne yolla olursa olsun tatmin edilmesidir. Kuran’da yer

alan “Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı

ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi

mi sanmıştınız?” (Müminun Suresi, 115) ayeti, bu cahil

insanların çarpık bakış açısını bizlere göstermektedir. 

Gerçekte ise başıboş bir hayat süreceğini ve ölümle

birlikte yok olacağını düşünen insanlar, çok büyük bir

yanılgıya düşmüşlerdir. İnsan, herşeyi yoktan var eden

Rabbimize karşı sorumludur. İnsanı, belli bir kader üze-

rine yaratan, geçmişini, şu anını ve geleceğini bilen, öl-

dükten sonra onu sorgulayarak yaptığı herşeyin karşılı-

ğını verecek olan Allah’tır. Allah onu, hayvanlardan fark-

lı olarak bir ruh, akıl, irade ve muhakeme yeteneği ile

yaratmıştır. Yani bir insan, içinde farklı eylemlere karşı

bir istek veya dürtü duysa dahi, bu özellikleri ile kötülü-

ğü engelleme gücüne sahip olarak yaratılmıştır. 

Bunun bilincinde olmayan veya bu gerçeği göz ardı

eden bir kişinin toplum için tehlike oluşturacağı ise açık-

tır. Örneğin bir olay karşısında öfkelenen kimse, karşı-

sındaki kişiye hiç düşünmeden zarar verebilir, acımasız-

ca davranabilir. Karşısındakinin savunmasız biri olması

onun için bir anlam taşımaz. Önemli olan öfkesini bir şe-

kilde giderebilmesidir. Ancak Allah’ın kendisine verdiği

ruhu taşıdığını bilen, akıl ve vicdan sahibi insan her tür-

lü durumda öfkesine hakim olur. Muhakemesi ve vicda-

nı her an açıktır. Allah’a hesap veremeyeceği en küçük

bir harekette bulunmaz. Günah işlediğinde ise hemen

tevbe eder ve hatasını düzeltir. 

Allah, kendisini başıboş zanneden kimselere yaratı-

lışlarını ve ölümden sonra tekrar dirileceklerini
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Kuran’da şöyle hatırlatmaktadır:

İnsan, ‘kendi başına ve sorumsuz’ bırakılacağını

mı sanıyor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla

su değil miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu,

derken (Allah, onu) yarattı ve bir ‘düzen içinde

biçim verdi.’ Böylece ondan, erkek ve dişi ol-

mak üzere çift kıldı. (Öyleyse Allah,) Ölüleri di-

riltmeye güç yetiren değil midir? (Kıyamet Sure-

si, 36-40)

Bir başka ayette ise insanlara hem kötülüğün hem de

kötülüklerden sakınmanın ilham edildiği bildirilmiştir.

(Şems Suresi, 7-10) Dolayısıyla insanların ahlaklarındaki

bozuklukların ve suç işlemelerinin ardındaki temel ne-

den, Allah’a iman etmemeleri, yaptıklarından dolayı

Allah’a hesap vermeyeceklerini zannetmeleri ve bu ne-

denle Allah’tan sakınmamalarıdır. Oysa insanın bir yara-

tılış amacı vardır. “... insanları yalnızca Bana ibadet

etsinler diye yarattım” (Zariyat Suresi, 56) ayeti ile

bu sorumluluğun “Allah’a ibadet etmek” olduğu bildiril-

miştir. İnsan dünya hayatında denemeden geçirilmekte-

dir ve sorumluluklarını yerine getirmediği durumda, bu-

nunla sorguya çekilecektir. Bu sorumluluklardan bazıla-

rı Beyyine Suresi’nde şu şekilde bildirilir:

Oysa onlar, dini yalnızca O’na halis kılan hanif-

ler (Allah’ı birleyenler) olarak sadece Allah’a

kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zeka-

tı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte

en doğru (dimdik ve sapasağlam) din budur.

(Beyyine Suresi, 5)

Doğru din, Allah’ın dinidir, ama pek çok insan kita-

bın başından itibaren sözünü ettiğimiz telkinler sonu-
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cunda bundan uzaklaşır. Önceki sayfalarda aşamalarını

tarif ettiğimiz Sosyal Darwinist eğitimden geçen bir in-

sanın önünde pek fazla seçim imkanı kalmaz. Hayata ve

insanlığa bakış açısı tamamen materyalist-Darwinist dü-

şünce doğrultusunda şekillenir. Artık o da sadece ken-

disini ve çıkarlarını korumak için mücadele edecek, ço-

ğu zaman şiddet, zulüm ve hileyi tek yol olarak görecek,

dinsizliğin getirdiği kabus içinde bir suçtan bir başka su-

ça koşacaktır. Üstelik bu durumda onu durduracak ve-

ya engelleyecek bir sebep olmayacaktır. Sürekli “bela

arayan”, savunmasız insanlara saldıran, mazlumları ezen

ve haklarını yiyen, şiddetten zevk alan, kanı ve gözyaşını

eğlence konusu edinen, kısacası tüm insani özelliklerden

uzaklaşan insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu-

nun en önemli nedeni de, Deccal dininin bu ürkütücü

telkinlerinin, insanlara hayatın vazgeçilmez bir gerçeğiy-

miş gibi öğretiliyor olmasıdır. 

DECCAL DİNİNİN MEZHEPLERİ
Hadislerde Deccal’in fitnesinin tüm dünyayı saracağı

bildirilmektedir. Bunun bir işareti de her dinden, her

milletten, her inançtan bu sisteme uyanların olacağıdır.

Bu fitne çok büyük ve kapsamlı olduğu için pek çok in-

san bilerek veya bilmeyerek bu tuzağa düşecektir. Bu,

insanların fark etmeden de olsa Deccal’in savunduğu ya-

şam tarzına uymaları anlamına gelmektedir. Diğer bir

deyişle dünya görüşleri ne olursa olsun, anarşi oluşturan

ve anarşiyi savunan, şiddet uygulayan ve şiddetten yana

olan, huzuru ve güvenliği bozacak eylemlerde bulunan

kişilerin hepsi Deccal’in dinine tabi olmuşlardır. 

Bununla birlikte bu dinin kendi içinde çeşitli “mezhep-

leri” vardır. Geride bıraktığımız yüzyılı incelediğimizde
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Darwinizm’den hayat bulan iki önemli ideolojinin insanlık

üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu görürüz: Komünizm ve

faşizm. 

Bu iki ideoloji, Deccal dininin iki ana mezhebi olarak

kabul edilebilir. Her iki ideolojinin de kurucuları ve ön-

de gelen liderleri günümüzde Deccal’in fikri sisteminin

kökeni olan Darwinizm’in bağlılarıdır ve iki akım da

Darwinizm’in derin etkisi altındadır. İnsanlığın başına sa-

yısız felaketler getiren, dünyayı adeta bir arenaya çevi-

ren bu mezhepler yakından incelendiğinde ortaya ilginç

bir tablo çıkmaktadır: Her ne kadar birbirlerine zıt gö-

rüşlere sahiplermiş gibi görünseler de, her iki mezhebin

pek çok ortak noktası bulunmakta, ikisinin de aynı kay-

naktan, yani Darwinizm’den beslendikleri açıkça anlaşıl-

maktadır. (Detaylı bilgi için bakınız, Darwinizm’in Dünyaya

Getirdiği Belalar, Harun Yahya, Vural Yayıncılık, 2000). Bu

mezhepler arasındaki ortak noktaları ve bu benzerlikle-

rin asıl dayanak noktası olan Darwinizm’in temel fikirle-

rini kısaca şöyle maddeleyebiliriz: 

Darwinizm

● Çıkış noktası bir Yaratıcının var olduğunu inkar et-

mektir. Ana hedefi de insanların din ahlakından uzak ya-

şadığı bir toplum oluşturabilmektir. Darwinizm, tesadüf-

lerin ve rastlantıların ilah edinildiği bir din haline gelmiştir.

● Doğada “hayatta kalma mücadelesi”nin, dolayısıy-

la acımasızlığın hakim olduğunu öne sürer. Bu iddiaya

göre diğer canlılar arasındaki amansız varoluş mücade-

lesi insanlar için de geçerli olmalıdır. Herkesin bir diğe-

rini rakip olarak gördüğü bir ortamda, öfke, hırs ve nef-

ret de en olağan duygular olarak algılanmaktadır. 
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● Hayat mücadelesi içinde hoşgörüye, merhamete

ve diyaloğa yer yoktur. Eğer sadece güçlü olanlar ayak-

ta kalabilecekse, bu durumda hoşgörü, merhamet ve di-

yalog, insanların en son ihtiyaç duyacakları şeylerden bi-

ri olacaktır. 

● Darwinizm büyük bir aldatmacadan ibaret olan bir

ideolojidir. Darwinizm’in öne sürdüğü tüm iddialar gü-

nümüzde modern bilim tarafından yalanlanmıştır. 

Komünizm
● Dini, toplumları uyutan bir tür afyon olarak değer-

lendirir. Egemen olduğu tüm toplumlarda ilk mücadele-

si dini inançlara karşı olmuştur.

● Lenin’in, “Gelişme zıtların mücadelesidir” sözü ile

de dile getirdiği gibi, ilerlemenin ancak çatışma ile müm-

kün olacağını düşünür. Bu ideolojiye göre ilerleme ve ge-

lişmenin kan dökmeden gerçekleşmesi mümkün değildir.

● Silahlı eylemler ve devrim, komünizmin vazgeçil-

mez araçlarıdır. Devrimlerin ve eylemlerin temelinde

ise, toplum içindeki diğer sınıflara karşı duyulan öfke ve

acımasızca intikam alma duygusu vardır. 

● Komünizm her türlü farklılığa ve muhalefete kar-

şıdır. Farklılığın tek anlamı vardır; bir çatışma öğesi ol-

ması. Komünist rejimlerde insanlar da dahil olmak üze-

re herşey tek tiptir. Bu tekliği bozmaya çalışan her tür-

lü öğe rejim düşmanı olarak kabul edilir ve buna karşı

olabilecek en sert tedbirler alınır. Böyle bir ortamda

hoşgörünün yaşanması ve diyalog ortamının oluşması

mümkün değildir. 

● Komünizmin, sempatizanlarının sayısını artırabil-

mek için öne sürdüğü eşitlik, sosyal adalet ve özgürlük
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gibi kavramların ne kadar aldatıcı olduğu, komünizmin

pratikteki uygulamalarında görülmüştür. Despot ve tota-

liter bir rejim olan komünizm için bu kavramlar sahte bi-

rer propaganda unsurundan başka bir şey değildir. 

Faşizm

● Faşizm ve tüm uygulamaları, din ahlakı ile taban ta-

bana zıttır. Faşizmin en belirgin özelliklerinden birisi,

kendisine göre sözde “kutsal” olan değerler uğruna bin-

lerce masum insanın canına kıyabilmesi, üstelik bunu bir

erdem olarak görmesidir. Bu nedenle savaş ve çatışma,

faşizm için neredeyse “olmazsa olmaz” öğelerdir. 

● Farklı ırklara karşı duyulan öfke ve nefret, faşizmin

en temel dayanak noktalarından birisidir. Bu ırkçı iddia,

sayısız savaşın, çatışmanın, katliamın ve etnik temizliğin

çıkış noktasıdır.

● Faşizmde katı bir disiplin hakimdir. Karşıt olan her

türlü fikir kökten yok edilir. Hitler’in iktidarı dönemin-

de “Alman olmayan” fikirler içeren binlerce kitabın ya-

kılması, bu zihniyetin sadece tek bir örneğidir. 

● Faşizm, insanları kazanmak için, onlara kendi ırkla-

rının diğer tüm ırklardan üstün olduğu yalanını telkin

eder. Asıl hedefi ırk üstünlüğüne dayalı bir sistem oluş-

turabilmektir. Ancak her ırkın yalnızca kendisinin üstün

olduğunu iddia ettiği bir ortamda kavgaların ve savaşla-

rın sona ermeyeceği açıktır. Hitler ve Mussolini gibi fa-

şist diktatörlerin halklarını içine sürükledikleri belalar,

faşizmin savunduğu fikirlerin büyük bir aldatmacadan

başka bir şey olmadığının en önemli ispatlarındandır. 

Yukarıda saydığımız özellikler sadece bu ideolojiler

hakkında genel bir fikir vermek için sıralanan birkaç
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maddeden ibarettir. Bu ideolojilerin günlük hayattaki

uygulamalarına bakıldığında şiddet ve vahşetle ne kadar

içiçe oldukları daha açık bir şekilde görülmektedir. (De-

taylı bilgi için bkz. Komünizm Pusuda, Faşizm, Harun

Yahya) Ancak asıl önemli olan Deccaliyetin ve ona bağ-

lı ideolojilerin topluma verdikleri zararlara rağmen geniş

kitleler tarafından benimsenebilmesidir. Bu nedenle

Deccal sisteminin toplumu nasıl etki altına aldığı konusu

üzerinde önemle durulması gerekir. Bu tespitin yapılma-

sı, söz konusu sisteme karşı yürütülecek olan fikri mü-

cadelenin de ilk adımı olacaktır. Çünkü insanlar bir an-

da bencil, saldırgan, acımasız, nefret dolu ve intikam pe-

şinde koşan bireyler haline gelmezler. Daha önce de be-

lirttiğimiz gibi, bu, ancak insanların aşamalı olarak Dec-

cal sistemine alıştırılmaları ile gerçekleşir. Bu süreç in-

sanların çevrelerini algılayıp bir şeyler öğrenmeye başla-

maları ile birlikte devreye girer ve ömür boyu aldıkları

telkinlerle devam eder. Bu telkinlerin hareket noktası

ise insanların Allah’a imandan uzaklaştırılmasıdır. 

Ele aldığımız bu ana mezheplerin de kendi içlerinde

farklı grupları ve uygulayıcıları vardır. Kitabın ilerleyen

bölümlerinde, Deccaliyetin terör ile olan bağlantısını ele

alırken bu alt gruplardan çeşitli örneklere değinilecektir.

Ancak daha önce Deccaliyetin Kuran’da nasıl yer aldığı-

nı incelemekte fayda vardır. 
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KURAN'DA 

TAR‹F ED‹LEN  

DECCAL KARAKTER‹

Peygamberimiz (sav)'in Deccal’i tarif eden hadisle-

rindeki tanımlar Kuran’da anlatılan suçlu-günahkar ka-

rakteri ile çok büyük benzerlik göstermektedir. Ku-

ran’da kötü ahlak özellikleri olarak bildirilen yalancılık,

adaletsizlik, acımasızlık, zalimlik, insanlar arasında boz-

gunculuk çıkarmak, şiddet ve karmaşanın yayılması için

çaba göstermek, insanları din ahlakından uzaklaştırmak

gibi inkarcı karakterleri, Darwinizm’in beslediği ideolo-

jilerin de en belirgin özelliklerindendir. 

Allah’ın Kuran’da, suçlu-günahkarlar olarak dikkat

çektiği kişiler, yeryüzünde anarşi ve terör çıkaranlar,

bunun için çeşitli tuzaklar kuranlar, kötülükten yana

olanlardır. Bu insanlar Allah’ın koyduğu sınırları tanıma-

yan, din ahlakını yaşamayan, suça ve günah işlemeye eği-

limli insanlardır. “Hiç şüphesiz suçlular-günahkarlar,

bir sapmışlık (dalalet) ve çılgınlık içindedirler” (Ka-

mer Suresi, 47) ayetinde bildirildiği üzere bu ahlakı ya-

şayan insanların uydukları yol sapkındır. Kuran’da suçlu-

günahkarların çeşitli özellikleri anlatılmakta ve insanlar

buna karşı şöyle uyarılmaktadırlar: 

Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve

O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim-

dir? Şüphesiz O, suçlu-günahkarları kurtuluşa

erdirmez. (Yunus Suresi, 17)



Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri ken-

dilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmet-

tikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma

uğrattık. İşte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplu-

luğu böyle cezalandırırız. (Yunus Suresi, 13)

Kuran’da toplumun huzur ve güvenliğini bozan, in-

sanlar arasında kargaşa çıkaran ve yeryüzünde kötülüğü

yaygınlaştırmak için tuzak kuranların da suçlu-günahkar-

lar oldukları belirtilmektedir. Darwinizm’i kendisine te-

mel alan materyalist ideolojilerin, komünizm ve faşizm

gibi akımların önde gelen özelliklerinden birisinin de top-

lum düzenini bozmak ve anarşi oluşturmak olduğu göz

önünde bulundurulursa, bu sistemi yaşayan ve yayanların

Kuran’da anlatılan suçlu-günahkar kişiliği taşıyan insanlar

olduğu anlaşılacaktır. Bir ayette şöyle bildirilmektedir:

Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini -ora-

da hileli-düzenler kursunlar diye- oranın suçlu-

günahkarları kıldık. Oysa onlar, hileli-düzeni an-

cak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna var-

mazlar. (Enam Suresi, 123)

Ayette de bildirildiği üzere bu kişiler kendi sistemle-

rini yaygınlaştırmak ve pekiştirmek için planlar yapacak ve

çeşitli düzenler kuracaklardır. Bu durumda bu karakteri

taşıyan kişilere ve bu sistemi yaygınlaştırmaya çalışanlara

karşı verilecek olan fikri mücadele de son derece önem-

lidir. Çünkü yeryüzünde bozgunculuğun yerini barışın, ça-

tışma ve anarşinin yerini huzurun ve istikrarın alması, an-

cak bozgunculuk yapanların bu faaliyetlerinin engellenme-

si ile mümkündür. Bu da böyle bir girişimde bulunanların

fikri alt yapılarının çürüklüğünün deşifre edilmesi ve çö-

kertilmesi ile sağlanır. Böyle bir sorumluluğu ise ancak
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iman edenler üstlenebilir. Çünkü iman edenlerin üzerin-

de Deccaliyetin fitnesinin hiçbir şekilde etkisi yoktur. Mü-

minler, Allah’ın Kuran’da tarif ettiği suçlu-günahkar ka-

rakterini yaşamaktan veya bu özelliklerin en küçük bir

alametini dahi üzerlerinde taşımaktan şiddetle sakınan in-

sanlardır. İman edenlerin yeryüzünde bozgunculuğu önle-

me sorumluluğunu Allah şöyle bildirmektedir: 

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığı-

mızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculu-

ğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı de-

ğil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları

refahın peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkar-

lardı. (Hud Suresi, 116)

DECCAL KARAKTERİ NEFSİN 

AZGINLIĞI ÜZERİNE KURULUDUR
Suçlu-günahkarların en önemli özelliklerinden birisi

kendilerine Kuran ahlakını değil, nefislerinin isteklerini   -

kişisel istek ve tutkularını- rehber edinmiş olmalarıdır.

Oysa insanın nefsine uyması büyük bir beladır. İnsanın

nefsine uymaya başlaması öncelikle kendi içinde bir kar-

maşa ve başı bozukluk yaşamasına neden olur. Kişi-

de,vicdanına uymuş olmanın getirdiği rahatlığın ve huzu-

run yerini kendine güvensizlik, tedirginlik, endişe ve hu-

zursuzluk alır.. “... Çünkü gerçekten nefis, -Rabbimin

kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü

emredendir...” (Yusuf Suresi, 53) ayetinde de buyurul-

duğu gibi nefis sürekli kötülüğü emreder. İnsana her za-

man kıskançlık, haset, öfke, kin, intikam, sevgisizlik, mer-

hametsizlik, saygısızlık, sorumsuzluk gibi kötü ahlak özel-

liklerini yaşatmak ister. İman eden bir kişi ise, nefsinin
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değil vicdanının sesini dinler, iradesini kullanır ve güzel

bir ahlak gösterir. Çünkü Allah Kuran’da insana nefsinin

kötülüklerinden sakınıp korunmayı emretmiştir ve insan

vicdanına uyarak bu emri yerine getirebilir. Yani her in-

san neyin kötü olduğunu bildiği gibi, neyin iyi olduğunu

ve kötülükten nasıl korunabileceğini de en iyi şekilde bi-

lir. Bu gerçek ayetlerde şu şekilde açıklanır:

Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’,

sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kö-

tülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (an-

dolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten

felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bo-

zulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğra-

mıştır. (Şems Suresi, 7-10)

Buna rağmen insanların büyük kısmı vicdanlarının se-

sini iyice kısıp duyamaz hale gelir ve kendilerini nefisle-

rinin yönetmesine izin verir. Vicdanına uyan insanla nef-

sine uyan insan arasında ise çok önemli farklılıklar var-

dır. Vicdanının sesini dinleyen bir kişi, kendisini öfkelen-

direbilecek bir olayla karşılaştığında, öfkesine hakim

olup itidalli davranır. Nefsinin sesini dinleyen kişi ise öf-

kesine kendini kaptırıp kin ve intikam duyguları ile hare-

ket edebilir. Aynı şekilde, bir haksızlıkla karşılaşan kişi

vicdanının sesini dinlediğinde, haksızlığa aynısı ile değil

hak ve adalet ile cevap vermesi gerektiğini bilir. Nefsine

uyan kişi ise kendisine haksızlık yaptığını düşündüğü ki-

şiye daha fazlası ile karşılık vermek ister. Vicdanına uyan

kişi merhametli, hoşgörülü, sabırlı ve fedakar olurken,

nefsine uyan kişi acımasız, zalim, sabırsız ve bencil olur.

Dolayısıyla nefsine uyan kişilerin çoğunlukta olduğu bir

toplumda barıştan, huzurdan ve güvenlikten bahsetmek
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mümkün olmaz. Nitekim Allah, insanların nefislerine uy-

maları durumunda yeryüzünde düzen kalmayacağını bil-

dirmiştir:

Eğer hak, onların heva (istek ve tutku)larına

uyacak olsaydı hiç tartışmasız, gökler, yer ve

bunların içinde olan herkes (ve herşey) bozul-

maya uğrardı. Hayır, Biz onlara kendi şan ve şe-

ref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz, fakat on-

lar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. (Mümi-

nun Suresi, 71)

İşte Deccal’in, dini ve manevi değerleri hedef alması-

nın temel nedenlerinden birisi de budur. Çünkü din ahla-

kı, insanların vicdanlarını dinlemelerini ve nefsin kötülük-

lerinden korunup sakınmalarını gerektirir. Deccal’in ide-

olojisi ise tam aksini savunur. Bu nedenle insanları birbi-

rine bağlayan, sosyal düzeni sağlayan unsurları –ki bu un-

surların başında din ahlakı ve bu ahlaktan kaynaklanan

manevi değerler gelir- bozar ve insanlar arasında karma-

şa ve çatışmayı teşvik eder. Deccalliyetin insanların nefis-

lerine uydukları bir düzen üzerine kurulu olduğunu Pey-

gamberimiz (sav) bir hadisinde şu şekilde belirtmiştir:

Fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine

hakim olamaz.6

İslam alimleri bu hadisi yorumlarken, Deccal’in in-

sanları tutku ve arzularına uymaya davet edeceğini, bu-

nu süslü göstereceğini belirtmişlerdir. Örneğin Bediüz-

zaman Said Nursi bu hadisi açıklarken, “... (insan) nefsi-

ne mağlup olup, o ateşe sarhoşhane bir sürüklenme ile

düşer, yanar... (Deccal) pervane gibi nefisperestleri

(nefsine düşkün olanları) etrafına toplar, sersem

eder...” demiştir. 
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DECCAL YERYÜZÜNDE

BOZGUNCULUK ÇIKARIR

Deccal’in sisteminin insanlara en büyük zarar veren

yönü bu sistemin yeryüzünde bozgunculuk çıkarma, hu-

zur ve düzen bırakmama üzerine kurulu olmasıdır. Dec-

cal’in temel vasfı bozgunculuk çıkarabilmek için şiddet,

terör ve anarşiyi körüklemesidir. Bozgunculuk çıkarmak

çok geniş bir kavramdır. İnsanların huzurunu kaçıran,

güvenlik ve barış ortamını bozan her unsur bozguncu-

luktur. İki ülke arasında hiçbir haklı gerekçesi olmadan

yaşanan savaşlar, bir toplum içerisinde suni nedenlerle

meydana gelen iç çatışmalar, masum ve sivil insanları he-

def alan terörist saldırılar, günlük hayatta karşılaşılan bi-

reysel şiddet olayları, bozgunculuğun örnekleri arasında

sayılabilir. Bu dönemde, gün geçtikçe sayısı artan ve ya-

yılan savaşlar, çatışmalar ve şiddet olayları Deccal’in

bozgunculuğunun boyutlarını göstermesi açısından dik-

kat çekicidir. 

Bozgunculuk Kuran’da dikkat çekilen ve insanların

sakınması gereken tehlikelerden birisidir. Allah insanla-

ra bozgunculuk çıkarmayı yasaklamış ve bozguncuları

sevmediğini bildirmiştir. İnkarcıların yeryüzünde sürekli

bozgunculuk çıkarmaya, savaş, çatışma ve karmaşa orta-

mı meydana getirmeye çalışmaları bir ayette şu şekilde

belirtilmektedir:

... Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar

sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne

zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse

Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgun-

culuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

(Maide Suresi, 64)
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Görüldüğü gibi ayette bu insanların yeryüzünde sü-

rekli bir savaş çıkarma girişimleri olduğuna dikkat çekil-

miştir. Savaş, çatışma, terör, anarşi gibi kan dökme ey-

lemleri Deccal’in en çok başvurduğu yöntemlerdir. Bir

başka ayette bu Deccali zihniyet şu şekilde belirtilmek-

tedir:

Ki (bunlar) Allah’ın ahdini, onu kesin olarak

onayladıktan sonra bozarlar, Allah’ın kendisiyle

birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yer-

yüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğra-

yanlar, işte bunlardır. (Bakara Suresi, 27)

Kuran ahlakı ise insanların barış, huzur ve güvenlik

içinde yaşamalarını öngörür. Kuran’da gösterilen hedef,

her inançtan ve milletten tüm insanların güvenlik içinde

yaşayabilecekleri bir ortam meydana getirebilmektir.

Yeryüzünün düzene girmesi ise ancak din ahlakının ya-

şanması ve insanların vicdanlarına göre hareket etmesi

ile mümkündür. Ayette şu şekilde buyurulur: 

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzün-

de bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O’na kor-

karak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu

Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

(Araf Suresi, 56)

BOZGUNCULUK İNSANLAR ARASINDA

ŞİDDETİN TEŞVİK EDİLMESİ İLE YAYILIR

Bozguncu ahlakın temelinde, hoşgörü ve sabır yeri-

ne kin ve intikam duyguları vardır. Savaşlar, çatışmalar

ve terör eylemleri ile bozgunculuk çıkaran kişiler, sab-

retmeyi, adaletle hükmetmeyi, merhametli ve affedici
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olmayı bilmeyen, sorunları uzlaşma ile halletmek yerine

şiddete başvurmayı tercih eden kişilerdir. Aynı şekilde

Deccal’in dininde de insanlar uzlaşmacı değil, tam tersi-

ne çatışmacı bir karakter sergilerler. Bu, kin, öfke ve

düşmanlık duygularını körükleyerek insanları birbirleri-

ne düşüren bir kültürdür. Nitekim hadislerde Deccal’in

kin, öfke ve şiddetin yaygın olduğu bir dönemde ortaya

çıkacağı ve bu ortamdan istifade edeceği bildirilmiştir.

Bu hadislerden bazıları şu şekildedir:

Deccal dinin güçsüzleştiği, ilmin yetersiz bir hale geldi-

ği bir anda ortaya çıkar.7

O günler akılların çelindiği günlerdir. İnsanlar birbirleri-

ni öldürürler. Öyle ki kişi komşusunu, amcaoğlunu, ya-

kınını öldürür; öldüren niçin öldürdüğünü, öldürülen

de niçin öldürüldüğünü bilmez.8

Aslında bu özellikler şeytanın karakterinin de temel

özellikleri arasındadır. Şeytan da isyankar, uzlaşmaz, kin-

dar ve öfkeli bir karaktere sahiptir, dünyadaki amacı da

insanları bu yönde teşvik etmektir. Bu nedenle şeytan

insanların arasını açıp bozmaya çalışır. Allah bu tehlikeyi

Kuran’da şöyle haber vermektedir:

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini

söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır.

Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.

(İsra Suresi, 53)

Şeytanın etkisi altına giren kimseler, rahatlıkla hoş-

görü gösterip geçebilecekleri olayları fazlasıyla büyütür-

ler. Hoşlarına gitmeyen, kendi görüşleriyle uyuşmayan

herşeye öfkeyle yaklaşırlar. Öfkelerinin etkisiyle doğru

düşünemez, olayları adil ve objektif değerlendiremezler.
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Şeytan bu kimselerin içerisine düştükleri durumdan isti-

fade eder; doğru düşünemeyen, şuursuzca hareket et-

meye başlayan bu kimseleri suça eğilimli insanlar haline

getirir. Onlara öfkelerini tatmin etmedikleri sürece hu-

zur bulamayacakları telkinini verir. 

Kuran’da Hz. Adem’in oğulları arasında yaşanan ola-

yı anlatan kıssa, şeytanın telkini ile hareket eden bir kim-

senin nasıl kontrolsüz ve saldırgan bir karakter sergile-

yebileceğine önemli bir örnektir: 

Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberi-

ni oku: Onlar (Allah’a) yaklaştıracak birer kur-

ban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edil-

miş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı ka-

bul edilmeyen) Demişti ki: “Seni mutlaka öldü-

receğim.” (Öbürü de:) “Allah, ancak korkup-sa-

kınanlardan kabul eder. Eğer beni öldürmek

için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldür-

mek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü

ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.

Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı

yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olma-

nı isterim. Zulmedenlerin cezası budur.” So-

nunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik

edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece

onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan

oldu. (Maide Suresi, 27-30)

Ayetlerde de görüldüğü gibi şeytanın telkini ile nef-

sine uyan kardeş, öfke ve kıskançlık ile hareket etmiş ve

bu duyguları onu cinayet işlemeye kadar vardırmıştır.

Mümin ahlakı gösteren diğer kardeş ise, karşı tarafın sal-

dırgan tutumu ve haksız tavırları karşısında dahi itidalini

kaybetmemiş, güzel bir ahlak göstermiştir. 

42



Aynı şekilde Allah’ın kendisine verdiği nimetler ne-

deni ile Hz. Yusuf’a karşı kıskançlık ve öfke duyan kar-

deşleri de onu öldürmeye kalkışmışlar, Hz. Yusuf ise ya-

şadığı çeşitli olaylardan sonra kardeşleri ile tekrar karşı-

laştığında onlara hoşgörü göstermiş ve onları affetmiştir.

Bu, Allah’ın iman edenlere emrettiği üstün ahlakın bir

gereğidir. Ayette Müslümanların güzel ahlakı şöyle tarif

edilmiştir:

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öf-

kelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan

bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik ya-

panları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

DECCAL İNSANLARI AŞIRILIĞA 

YÖNLENDİRİR
Deccal’in yeryüzünde bozgunculuk ve karışıklık çı-

karmak için kullandığı bir başka yöntem de insanları aşı-

rılığa, yani fanatizme teşvik etmesidir. Bu sistemde in-

sanlar, inançları, fikirleri ya da idealleri uğrunda aşırılığa

gitmelerinin meşru olduğuna inandırılırlar. Uzlaşma ve

diyalog ile ulaşılabilecek sonuçları, ancak şiddete başvu-

rarak elde edebilecekleri fikrine kapılırlar. Basit bir kıs-

kançlık, yersiz bir öfke, vahşi cinayetlerle, acımasız saldı-

rılarla neticelenebilir. Çünkü aşırı insan itidalden, sağdu-

yudan ve akılcılıktan uzaklaşır. Mantıklı kararlar vere-

mez, muhakemesini kaybeder. Sadece duyguları ile ha-

reket eder. Tepkilerine ve üslubuna öfke ve hiddet ha-

kim olur. Böylece şiddetin her türlüsünü hiç sorgulama-

dan ve vicdani rahatsızlık duymadan gerçekleştirebile-

cek tehlikeli gruplar ve bireyler ortaya çıkar. 

Oysa Kuran ahlakı insanları, aşırılığa kaçmaktan ve
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haddi aşmaktan sakındırır. Allah bir ayetinde insanlara,

hevalarına kapılarak işlerinde aşırılığa gidenlere itaat et-

memelerini bildirmekte ve iman edenleri Deccal’in bu

tuzağına karşı uyarmaktadır:

... Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğü-

müz, kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’

uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf

Suresi, 28)

Aşırılık insanı Kuran ahlakından uzaklaştırır. Mümin-

lerin en önemli özelliklerinden birisi ise koşullar ne

olursa olsun itidalli ve dengeli olmaları, mütevazı, ılımlı

ve hoşgörülü tavırlarından vazgeçmemeleridir. İman

edenlerin sorumluluğu insanlara iyiliği emretmek ve on-

ları kötülüklerden sakındırmaktır. Bu ise insanlara din

ahlakını anlatarak ve din dışı sistemler ile fikri alanda

mücadele ederek yerine getirilecek bir sorumluluktur.

Mümin bu sorumluluğunu yerine getirirken kendi göre-

vinin sadece doğruları anlatmak ve insanlara yol göster-

mek olduğunu bilir. İman etmeleri için insanları zorla-

mak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Allah, iman edenlere,

“dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 256) hük-

müyle de buyurduğu üzere, insanları zorlamamaları ge-

rektiğini bildirmiştir. İnsanlara hidayet verecek olan, ya-

ni onların iman etmesini sağlayacak olan Allah’tır. İman

edenler ise sadece bu hidayete vesile olabilmek için ça-

ba gösterirler:

Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir

yükümlülük) değildir. Ancak Allah, dilediğini hi-

dayete erdirir... (Bakara Suresi, 272)
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DECCAL’E UYANLARIN

ORTAK ÖZELLİĞİ:

ŞEYTANİ MANTIKLA HAREKET ETME

Onun (Deccal’in) yanında iki nehir bulunacaktır. Göz

birini bembeyaz bir su, diğerini kaynayan bir ateş ola-

rak görecek, fakat içeri girenler bunun tam tersi oldu-

ğunu bulacak.9

Onun (Deccal’in) fitnelerinden birisi de yanında cennet

ve cehennemin bulunuşu olacaktır. Onun cenneti ce-

hennem, cehennemi ise cennettir.10

Yukarıdaki hadisler, Deccal’in insanlara iyiyi kötü,

kötüyü iyi gösterdiğini anlatan rivayetlerden ikisidir. Bu,

şeytanın da özelliklerinden biridir. Şeytan da, tıpkı Dec-

cal’in insanları anarşi ve teröre davet ederken yaptığı gi-

bi, insanların ancak kendisine uyduklarında kurtuluşa

ereceklerini ve kendisinin doğru bir yol üzerinde oldu-

ğunu iddia eder. İnsanları dinsizliğe ve inkarcı bir ahlaka

çağırırken onların iyiliğini istediği yalanını öne sürer:

De ki: “Bize yararı ve zararı olmayan Allah’tan

başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete

erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak yerde

şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da: “Doğru

yola, bize gel” diye kendisini çağırdığı kimse gi-

bi topuklarımız üzerinde gerisin geri mi döndü-

rülelim?” De ki: “Hiç şüphesiz Allah’ın yolu, asıl

yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi)

teslim etmekle emrolunduk.” (Enam Suresi, 71)

Aynı şekilde şeytana uyan insanların da iyilikten baş-

ka bir şey istemediklerini iddia etmeleri bir ayette şu şe-

kilde belirtilmiştir:
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Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukla-

rı sonucu, onlara bir musibet isabet eder, sonra

sana gelerek: “Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaş-

tırmaktan başka bir şey istemedik” diye Allah’a

yemin ederler? (Nisa Suresi, 62)

Deccal’i sistemde insanların kötüyü iyi görmelerine

verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri şiddetin, çatış-

maların ve kavgaların olağan karşılanmaya başlanmasıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi insanlar, isteklerini elde et-

menin en etkili yolunun şiddete başvurmaları olduğuna

kendilerini ve çevrelerini inandırmışlardır. Masum insan-

ları katleder, hiçbir suçu olmayan insanlara zarar verir-

ken bunları kendilerince hak bir mücadele için yaptıkla-

rını düşünürler. Terör örgütlerinin üyeleri ile ya da dün-

yanın çeşitli bölgelerinde savaş ve çatışmalara neden

olan insanlardan biri ile görüşüldüğünde, hepsi şiddete

başvurmakta sözde ne kadar haklı olduklarını anlatacak-

lardır. Oysa bu büyük bir yanılgı ve zalimliktir. Masum

ve savunmasız insanlara karşı şiddete başvuran hiçbir

mücadele haklı değildir. 

Bu yanılgının temelinde ise söz konusu kişilerin şey-

tana ve onun bir uzantısı olan Deccal’e uyuyor olmaları,

diğer bir deyişle şeytanın mantığı ile hareket ediyor ol-

maları vardır. Oysa herşeyin Yaratıcısı olan Allah insan-

lara, şeytanın yolunu izlememelerini emretmiştir. Allah

bu emrini ayetlerinde şu şekilde bildirmektedir: 

Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve te-

miz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izleme-

yin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.

(Bakara Suresi, 168)

Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır,
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öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi gru-

bunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından ol-

maya çağırır. (Fatır Suresi, 6)

Rabbimizin tüm bu emirlerine rağmen şeytanın

mantığı ile hareket eden bir kişinin aklı ve kalbi kapanır.

Akılda ve kalpte meydana gelen bu kapanma inkar

edenlerin ve din ahlakını yaşamayanların genel bir özel-

liğidir. Kuran’da gözleri olduğu halde gerçekleri göre-

meyen, kulakları olduğu halde duymayan kişilere dikkat

çekilmiş, Allah’ın bu kişilerin kalplerini de mühürlediği

şöyle bildirilir: 

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan

da, onlar için farketmez; inanmazlar. Allah, on-

ların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir;

gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük

azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

Andolsun, Biz bu Kur’an’da insanlar için her ör-

neği gösterdik. Şüphesiz, sen onlara bir ayetle

geldiğin zaman, o inkar edenler, mutlaka: “Siz

ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz” der-

ler. İşte Allah, bilmeyenlerin kalblerini böyle

mühürler. (Rum Suresi, 58-59)

Kuran’da, “... Kalpleri vardır bununla kavrayıp-

anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, ku-

lakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar

gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil

olanlardır.” (Araf Suresi, 179) ayetiyle de belirtildiği gi-

bi insanın görme ve işitme duyusunun çalışmaması, kal-

bin ölü hale gelmesine işaret etmektedir. Böyle bir şuur

kapanıklığı, Deccal’in sistemine uyanların, vicdanlarını

tamamen terk etmiş, doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir
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anlayışa sahip olmayan, zalim kimseler olduklarını gös-

termektedir. Böyle bir insan bir olayın kendisine ve çev-

resine vereceği zararlara önem vermez ve rahatlıkla in-

sanlara zulmedebilir. Deccal’in yalanlarına kapılır ve iyi-

yi kötü, kötüyü iyi olarak görmeye başlar. Böyle insan-

ların durumu Kuran’da şu şekilde belirtilmektedir: 

Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar

içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah, kimi diler-

se onu şaşırtıp-saptırır, kimi dilerse de onu dos-

doğru yol üzerinde kılar. (Enam Suresi, 39) 

Allah, şeytanla işbirliği içinde olan ve yeryüzünde de

şeytanın mantığını yaşatmaya çalışan bu zalim insanların,

ahirette alacağı karşılığı şöyle haber verir:

(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olma-

dık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara

bir aldanıştan başka bir şey va’detmez. Onların

barınma yerleri cehennemdir, ondan kaçacak

bir yer bulamayacaklardır. (Nisa Suresi, 120-121)
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DECCAL’İN KURDUĞU TUZAKLAR DA

ALLAH’IN KONTROLÜNDEDİR

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Deccal’in tuzakla-

rının büyüklüğüne dikkat çekmiş ve bizi bu tuzaklara

karşı uyarmıştır. Gerçekten de Deccaliyetin fitnesi, sa-

mimi iman edenler hariç, neredeyse tüm insanları içine

alabilecek büyüklüktedir. Bugün dünya genelinde yaşa-

nan ahlaki dejenarasyon ve kaos ortamının etraflıca dü-

şünülmesi, bu fitnenin boyutunun daha iyi kavranmasını

sağlayacaktır. Hangi ülkeden, hangi milletten, hangi ırk-

tan olursa olsun insanlar bu bozulmaya ve fitneye bizzat

şahitlik etmektedirler. 

Ancak bu noktada unutulmaması gereken çok

önemli bir husus vardır. Kuran’da pek çok ayette iman

etmeyenlerin kurdukları tüm tuzakların gerçek sahibinin

Allah olduğu bildirilmiştir. Allah insanları denemek, salih

olanları ortaya çıkarmak, onları eğitmek, inkarcıların da

küfrünü göstermek ve daha pek çok hikmet gereğince,

şeytanın yeryüzündeki faaliyetlerini ve dolayısıyla Dec-

caliyeti de kader içinde yaratmıştır. Ancak Deccaliyet

mutlak mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla

inkar edenlerin tuzakları, Allah’ın izni ile, hiçbir zaman

başarıya ulaşamayacak tuzaklardır. Bir ayette bu sır şöy-

le haber verilir: 

Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular.

Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oy-

natacak da olsa, Allah katında onlara hazırlan-

mış düzen (kötü bir karşılık) vardır. (İbrahim Su-

resi, 46)

Tarih boyunca inkar eden ve insanları inkara sürük-

lemek isteyenler çeşitli tuzaklar kurmuşlardır. Ancak
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kurulan tüm tuzaklar, Allah’ın kanununun bir neticesi

olarak, bozulmuş ve kendi sahibine dönmüştür. Bu,

Allah’ın değişmez bir kanunudur. Bir ayette şu şekilde

bildirilmektedir:

... Onlara bir uyarıcı-korkutucu geldiğinde (bu,)

nefretlerinden başkasını artırmadı (Hem de)

Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü

tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen, ken-

di sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz. Artık

onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı göz-

lemektedirler? Sen, Allah’ın sünnetinde kesin-

likle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah’ın

sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamaz-

sın. (Fatır Suresi, 42-43)

Aynı son, Deccal’in kurduğu tuzaklar ve doğrudan

Deccal’in fikir sistemi için de geçerlidir. Bu sistem de in-

sanları Allah’ın yolundan alıkoyabilmek için kurulmuş

özel bir tuzaktır. Kurulan tuzaklar ne kadar büyük, oluş-

turulan plan ne kadar kapsamlı ve etkili olursa olsun

hepsi Allah’ın kontrolü altındadır. Deccal de, onun kur-

duğu tuzaklar da yalnızca Allah’ın dilemesi ile vardır.

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” (İnsan Sure-

si, 30) ayetiyle de buyurulduğu gibi, Allah dilemedikçe

hiç kimse bir şey dileyemeyeceği gibi, ne bir tuzak kur-

maya ne de bu tuzağı hayata geçirmeye güç yetirebilir.
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TERÖR

Buraya kadar olan bölümlerde ahir zamanın en bü-

yük fitnesi olan Deccaliyetin nasıl bir akım olduğunu ve

bu akıma uyanların nasıl bir karaktere sahip olduklarını

inceledik. Bu bölümde ise Deccal’in en önemli fitnele-

rinden biri olan terör konusunu ele alacağız. 

Terör, günümüzde en sık kullanılan terimlerden biri

olmakla birlikte, toplumun her kesiminin üzerinde hem-

fikir olduğu tek bir tanıma sahip değildir. Bunun temel

nedenlerinden birisi, bazı çevreler tarafından terörist

olarak görülen kimselerin, başka çevreler tarafından

doğru bir mücadelede bulunan insanlar olarak kabul

edilmesidir. Oysa amacı ne olursa olsun, şiddete başvu-

ran, bu şiddet eylemleri esnasında masum insanları he-

def alan bir grubun makul karşılanması mümkün değildir.

İnsanlar veya toplumlar kendileri için farklı taleplerde

bulunabilir, bu taleplerinde haklı da olabilirler. Ancak bu

talepleri gerçekleştirmenin yolu şiddete başvurmak ol-

mamalıdır. Savunma ise ancak silahlı bir güce karşı yapı-

lır. Bu nedenle masum insanları hedef alan her türlü şid-

det ve çatışma aslında bir tür terör eylemi olarak kabul

edilebilir. 

Terörün temel stratejisi insanlar arasında korku ya-

yabilmek, bu yolla etkin güç haline gelebilmektir. Kor-

ku, terörün dayanak noktasıdır. Terörist gruplar talep-

lerini demokratik yollarla elde etmeye çalışmak yerine,
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çok daha caydırıcı olduğunu düşündükleri şiddet eylem-

leri ile dile getirirler. Bu kimselere göre, bir terör eyle-

mi ne kadar acımasız ve insafsız olursa, o derece korku

verici olacak, diğer bir deyişle hedefine o derece yakla-

şacaktır. 

Terörün en dehşet verici özelliklerinden birisi de

hiçbir ahlaki değere sahip olmaması ve hiçbir kural tanı-

mamasıdır. Teröre başvuran kişide şefkat, merhamet,

affedicilik, hoşgörü yoktur. Bu kişiyi yönlendiren, kin,

öfke ve intikam duygularıdır. Böyle bir kimse şuursuzca,

nereye varacağını düşünmeden sadece öfkesini gider-

mek ve intikam almak amacındadır. Bu eylemi gerçek-

leştirirken oluşabilecek tahribat ise kişinin vicdanında

bir etki meydana getirmez. Çünkü terörü çözüm olarak

gören kişinin vicdanı, dolayısıyla aklı, feraseti ve basireti

kapanmıştır. 

Oysa Kuran ahlakında öfkenin yeri yoktur. Allah in-

sanlara öfke gibi nefsani dürtülere uydukları takdirde

yeryüzünde bozgunculuk ve kargaşa çıkacağını bildirmiş-

tir. Bu nedenle de her zaman için hoşgörüden, barıştan,

dostluktan, uzlaşmadan yana tavır koymalarını emret-

miştir. Bu ahlaka uyulduğu takdirde şiddete dayalı Dec-

cal sistemi temelinden çökecek, terörün ve anarşinin

zemini ortadan kalkacak ve yeryüzüne hakim olan kar-

gaşa ortamı son bulacaktır. Allah bir ayetinde insanlara

bu ahlakı şöyle öğütlemektedir:

“Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İs-

lam’a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden

yüz çevir.” (Araf Suresi, 199)





Din Adına 

Terörist Eylemlerde Bulunanlar
Din ahlakı her türlü terör eylemini şiddetle yasaklar-

ken, bir takım terör grupları din adına ortaya çıktıkları-

nı iddia etmektedirler. Ancak din adına katliam yapanla-

rın veya şiddet uygulayanların dünya görüşleri incelendi-

ğinde, gerçekte bunların son derece sapkın inanışlar ol-

dukları görülecektir. Bu insanlar gerçek dini bilmeyen,

din ahlakını yaşamamış ve anlamamış kişilerdir. Çünkü

Allah’ın varlığına inanıp, Allah’tan korkup sakınan ve

Allah’ın indirdiği kitaba uyan bir kimsenin masum ve sa-

vunmasız insanlara zarar verecek herhangi bir davranış

içine girmesi mümkün değildir. Bu nedenle İslam adına

şiddet ve terör eylemleri gerçekleştirenleri dini gruplar

olarak adlandırmak doğru değildir. 

Bir dinin veya bir başka fikir sisteminin gerçek me-

sajı, kimi zaman onun sözde taraftarları tarafından tama-

men çarpıtılabilir, yanlış yorumlanabilir. Bu, Hıristiyanlık

için olduğu gibi Yahudilik için de geçerlidir. Örneğin

Haçlılar, 11. yüzyılın sonunda Filistin topraklarını fethet-

mek amacıyla Avrupa’dan yola çıkan Avrupalı Hıristiyan-

lardı. Sözde dini bir amaçla yola çıkmışlar ama geçtikle-

ri her yere vahşet ve korku götürmüşlerdi. 

Şiddete kesinlikle yer vermeyen ve bir sevgi dini

olan Hıristiyanlığı yanlış yorumlayan bu barbarların
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Günümüzde dünyan›n pek çok ülkesinde terör önde gelen
sorunlardan biri halini alm›flt›r. fiiddete baflvurmay›, 

hedeflerine silahl› eylemlerle ulaflmay› tek ç›kar yol olarak
görme yan›lg›s›na düflen gruplar, pek çok insan›n hayat›n›

kaybetmesine ve yaralanmas›na sebep olan eylemler 
yapmaktad›rlar. Ayn› zamanda bu eylemlerle oldukça yüklü

maddi kay›plara da neden olmaktad›rlar.
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uyguladığı vahşetin Hıristiyanlık dini ile bir ilgisinin olma-

dığı açıktır. 

Din adına teröre başvuranların çoğu ise, İlahi dinle-

re değil, bir takım putperest inançlara veya yeni türemiş

mistik öğretilere bağlı fanatik gruplardır. Başta Amerika

ve Japonya’da olmak üzere bu gruplar hem kendi men-

suplarına hem de diğer insanlara yönelik korkunç şiddet

eylemleri gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında, bir çift-

likte kendilerini yakarak ölüme giden veya yataklarında

toplu olarak intihar edenler olduğu gibi, Japon metrosu-

na attıkları sarin gazı ile masum insanlara zarar veren

gruplar da bulunmaktadır. Yaptıkları terör eylemleri ile

dikkat çeken diğer gruplar ise, Ku Klux Klan ve neo-Na-

ziler gibi aşırı ırkçı örgütlenmelerdir. Özellikle son yir-

mi yıl içerisinde ırkçı ve faşist düşüncenin gençler ara-

sında gözle görülür şekilde artması, şiddet olaylarının da

çoğalmasına neden olmuştur. Bundan birkaç yıl önce

Almanya’da soydaşlarımıza karşı yapılan eylemler, diğer

bazı Avrupa ülkelerinde Asya ve Afrika kökenli kişilere

karşı gerçekleştirilen tacizler ve saldırılar, Amerika’da

halen sık sık zencilerin ve Arapların maruz kaldıkları şid-

det olayları bu grupların uyguladıkları terör olayları ara-

sında sayılabilir. 

Unutulmamalıdır ki, bu kitapta ele alınan ve alınma-

yan her türlü sapkın oluşumun temelinde insanların din

ahlakından uzaklaşmış olmaları ve gerçek dini bilmeden

yetiştirilmiş olmaları yer almaktadır. Çünkü İslam,
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11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'ne ve
Pentagon'a karfl› gerçeklefltirilen terörist sald›r›, son

y›llar›n en büyük terör eylemlerinden biri olarak tarihe
geçti. Binlerce masum insan›n hayat›n› kaybetti¤i bu

terörist sald›r› terörle mücadele konusunu bir kez daha
dünya gündemine getirdi.
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Hıristiyanlık ve Yahudiliğin ortaklaşa kabul ettiği din ah-

lakı, şiddeti ve vahşeti temel alan Deccal sisteminin tam

karşısında yer alır. Dinin kökeninde sevgi, şefkat ve

merhamet vardır. Allah insanlara, birbirlerine karşı adil,

hoşgörülü, anlayışlı, merhametli ve saygılı olmalarını em-

retmiştir. Üstelik insanlar bu güzel ahlakı karşılarındaki

kişinin dinine, diline, ırkına, cinsiyetine bakmadan herke-

se karşı uygulamakla yükümlüdürler. Bu nedenle din ah-

lakının yaygın olarak yaşandığı bir toplumda şiddetin ya-

şanması imkansızdır. Din ahlakı insanlara huzur, barış ve

güvenlik getirecek tek sistemdir. Allah, bir ayetinde şöy-

le buyurur:

Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve gü-

venliğe (Silm’e, İslam’a) girin ve şeytanın adım-

larını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düş-

mandır. (Bakara Suresi, 208)

İlerleyen sayfalarda şiddeti, olağan ve vazgeçilmez

olarak gören gruplar ve örgütler hakkında kısa bilgiler

vereceğiz. Bu bölümün hazırlanmasındaki amaç şiddet

uygulayan terör örgütlerinin hepsine tüm detaylarıyla

yer vermek değildir. Amaç, hangi dünya görüşünü savu-

nuyor görünürse görünsün, şiddeti çözüm olarak gören

bu grupları yönlendiren Deccal’in fikir sisteminin deşif-

re edilmesidir. Ve burada yer verilen bilgiler, bize dün-

ya üzerinde hakim olan Deccal sisteminin neden olduğu

büyük tahribatı göstermesi açısından oldukça önemlidir.

IRKÇI TERÖR
II. Dünya Savaşı, ırkçı ve faşist ideolojinin başlattığı

bir cinnetti. Bu ideolojilerin sözde kutsal değerleri olan

şiddet ve çatışma bir anda tüm dünyayı sardı. 55 milyon
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insan, faşist vahşete kurban edildi. Savaşın müttefiklerin

lehine neticelenmesi, faşist ideolojinin yenilmesini sağla-

dı, ancak faşizm yok olmadı. Sadece yer altına indi. Geç-

tiğimiz son on yıl içerisinde ise dünya genelinde ırkçı ve

faşist örgütlenmelerin ve şiddet eylemlerinin sayısında

gözle görülür bir artış yaşandı. Avrupa, neo-Nazilerin

neden olduğu şiddet olayları ile mücadele ederken,

Amerika yeniden aktif hale gelen Klu Klux Klan ve ben-

zeri “Beyaz Irkın Üstünlüğü” örgütleri ile uğraşmak zo-

runda kaldı. Bugün, gerek neo-Naziler gerekse Klu Klux

Klan üyeleri çeşitli saldırılarda bulunmakta, üyeleri ara-

sında şiddet ve terörü teşvik etmektedirler.

Pek çok insan Klu Klux Klan örgütünün, siyah renk-

li insanlara karşı baskı ve şiddetin yoğun olduğu 20’li,

30’lu yıllarda kaldığını ve modern çağ ile birlikte bu köh-

ne örgütün de tarihe gömüldüğünü düşünüyor olabilir.

Oysa Klan hala yaşamaktadır. Bugün ABD genelinde,

farklı isimlerle de olsa, çok sayıda Klan kilisesi ve bu ki-

lisenin öğretilerine bağlı çeşitli ırkçı organizasyonlar bu-

lunmaktadır. Bu kilise ve organizasyonların üyeleri yal-

nızca siyahlara karşı değil, başta Amerika’da yaşayan

Müslümanlar olmak üzere, beyaz Avrupalı ırk dışındaki

tüm ırklara karşıdırlar ve bu ırklara karşı ciddi bir mü-

cadele yürütmek gerektiğini düşünmektedirler. Bu “mü-

cadele”, silahlı birlikler oluşturmayı da içermektedir.

Bilindiği gibi Klan öğretisinin temeli Avrupalı beyaz

ırkın diğer ırklardan üstün olduğu ve bu ırkın diğer ırk-

larla kesinlikle karışmaması gerektiği fikrine dayalıdır. Bu

karışımın engellenmesi için beyaz ırkın bulunduğu ve ya-

şadığı alanlarda diğer ırkların varlığına müsaade edilme-

mesi gerekir. Çünkü bu düşünceye göre diğer ırkların,
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Irkç› örgütlenmelerin say›s›nda
görülen h›zl› art›fl, 1995 y›l›nda ünlü
Time dergisinde kapak konusu oldu.
"Ölmeyecek fieytan" bafll›¤› ile verilen
haberde, ›rkç› hareketlerin II.Dünya
Savafl›'ndan sonra yer alt›na indi¤i,
ancak hiçbir zaman faaliyetlerine ara
vermedikleri anlat›lmaktayd›. Nitekim
son y›llarda say›s› artan ›rkç› sald›r›lar
da bunun bir göstergesi niteli¤indeydi.



beyazların sahip oldukları imkanları elde etme hakkı

yoktur. Bu ırklar beyazların saflığını ve üstünlüğünü le-

kelemeye çalışan parazitler olarak görülmekte ve bunla-

ra karşı her türlü tedbirin alınması gerektiği düşünül-

mektedir. Klanın bu görüşleri, Amerika’da yaşayan diğer

ırklara karşı gerçekleştirilen saldırıların çıkış noktasıdır.

Bu telkinlerin temelinde sevgi, hoşgörü ve diyalog değil,

nefret ve saldırganlık vardır. 

Irk üstünlüğü kavramının sözde bilimsel temelini ise,

Darwin’in evrim teorisi oluşturur. Darwin, insan ırkları-

nın bazılarının örneğin Avrupa ırklarının, evrim sürecin-

de diğer ırklara göre daha ileri olduğunu öne sürmüştür.

Bu ileri ırklar dışında kalanlar ise, ona göre yarı maymun

ilkel canlılardır. Diğer bir deyişle, bazı ırklar evrimde

çok ileri gitmişken, bazıları hala ilk ataları olan maymun-

lara yakın bir seviyededirler. Darwin geleceğe yönelik

ırkçı tahminlerde de bulunmuş ve şöyle yazmıştır:

Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecek-

te, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryü-

zünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte

yandan insansı maymunlar da... kuşkusuz elimine edile-

cekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki

boşluk daha da genişleyecek.11

Darwin’in bu ırkçı düşünceleri dönemin sömürgeci

imparatorlukları için, yaptıkları vahşete kılıf olarak kulla-

nabilecekleri önemli bir dayanak noktası oldu. Dar-

win’in, bu teorisini delillendirmek için öne sürdüğü iddia

ise onun bilgisizlik ve önyargısını göstermesi açısından

oldukça dikkat çekiciydi. Darwin, 1881 yılında W. Gra-

ham adlı bir bilim adamına yazdığı bir mektupta teorisi-

nin ispatı olarak Türk Milletini örnek veriyordu.
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Almanya'da son y›llarda doru¤a
t›rmanan ›rkç› hareketlerden bu
ülkede yaflayan vatandafllar›m›z

da zarar gördü. Irkç› telkinlerle
gözü dönen canilerin sald›r›lar›

aras›nda Türklerin yaflad›klar›
evlerin kundaklanmas› ve soy-
dafllar›m›z›n diri diri yak›lmas›

da vard›.



Darwin’in bu hezeyanına göre, Türk Milleti “yakın bir

gelecekte tarihe karışacak olan geri milletler” arasında

yer almaktaydı:

Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyi-

şinde sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını

ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki,

birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal

edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altın-

da kalmıştı, ama artık bugün Avrupa’nın Türkler tara-

fından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkla-

rı olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde

Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın

çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür

aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar

tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) gö-

rüyorum.12

Kuşkusuz bu iddialar bir hezeyan olmaktan öteye gi-

dememektedir. Ancak hiçbir bilimsel dayanağı olmayan

bu görüş, 19. yüzyıl Avrupası’nın sömürgeci devletleri

tarafından kabul görmüş, o döneme hakim olan Türk

düşmanlığının dayanak noktasını oluşturmuştur. Günü-

müzde dünyanın çeşitli ülkelerinde devam eden ırkçı fa-

aliyetlerin çıkış noktasında Darwin’in bu ve benzeri gö-

rüşleri vardır. 

Bugün halen Amerika’nın çeşitli eyaletlerinden sık

sık siyahlara ait kiliselerin yakıldığı, cami veya sinagogla-

rın hedef alındığı, farklı ırklardan kişilere karşı saldırılar

düzenlendiği haberleri alınmaktadır. Özellikle 11 Ey-

lül’de Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen terö-

rist saldırıyı takiben, bu ve benzeri örgütlerin telkinleri-

nin etkisi altında kalan bazı çevrelerin saldırıların dozu-

nu artırdıkları görülmüştür. Farklı eyaletlerde
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Müslümanlara ait işyerlerine, mescidlere, vakıflara saldı-

rılmış, Müslüman öğrenciler okullara alınmamış, Müslü-

man çocuklar sokakta tartaklanmıştır. Aklı ve mantığı ile

hareket eden herkes yapılan bu acımasız saldırılardan

tüm Müslüman dünyasını, özellikle de konuyla hiçbir il-

gisi olmayan sivil halkı ve masum çocukları sorumlu tu-

tamayacağını bilir. (Nitekim 11 Eylül olayından sonra İs-

lam’ı araştırmaya başlayan geniş bir kitle de akıl ve sağ-

duyu ile hareket etmiştir. Ve Müslüman olanların sayısı

önceki dönemlere göre onlarca kat artmıştır.) Öte yan-

dan bu durum ırk veya inanca dayalı bir nefretin körük-

lenmesinin nasıl tehlikeli bir ortam oluşturacağının

önemli göstergelerinden birisidir. 

Ne var ki, Klan üyeleri böyle düşünmemektedirler.

Hatta onlar 21. yüzyılda yaşanacağına inandıkları ırklar

arası büyük bir savaş için uzun yıllardır hazırlanmakta-

dırlar. 

Amerika’da Irkçılığın Boyutları

1870’lerde kurulan Ku Klux Klan, Amerika’da asıl

olarak I. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir güç kazan-

dı. 1920’lerin ortalarına gelindiğinde üye sayısı üç ile

dört milyon arasındaydı.13

“Beyaz insanı korumak için mücadele başladı-

ğında, düşmanlarımızı katledeceğiz” sloganı ile yola

çıkan Klu Klux öğretisinin ideolojik kökeni, diğer tüm

ırkçı ideolojilerde olduğu gibi, beyaz ırkın evrim basa-

mağında en üstte yer alan ırk olduğu, diğer ırkların ise

aşağı basamaklarda yer aldığı, bu nedenle de her türlü

kötü muameleyi hak ettiği görüşüne dayalıdır. Ve bu gö-

rüşün sahipleri Amerika’da oldukça fazla sayıdadır. Na-
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tional Alliance, World Church of The Creator, Arian

Nation gibi farklı isimler altında örgütlenmiş bu grupla-

rın genel olarak Klu Klux Klan şemsiyesi altında olduk-

larını söylemek yanlış olmaz. 

Aşağıda birkaçına yer vereceğimiz bu örgütlenmele-

rin görüşlerindeki en önemli ortak payda, hedeflerine

ulaşmak için şiddete başvurmakta hiçbir sakınca görme-

meleri, hatta çoğu zaman şiddet ve saldırganlığı bir zo-

runluluk olarak algılamalarıdır. 

World Church of the Creator 

(WCOTC) Örgütü

WCOTC, Amerika’da aktif olarak eylemler yürüten

ve gün geçtikçe daha da büyüyen ırkçı örgütlerden biri-

dir. Allah’ın varlığını inkar eden, ahiret gününe, cennet

ve cehenneme inanmayan bu sapkın örgütün Amerika

dışında da pek çok takipçisi bulunmaktadır. Örgütün

ideolojisinin temelini beyaz ırkın üstünlüğü düşüncesi

oluşturmaktadır. Bu ırkçı fraksiyonun kurucusu olan

Ben Klassen, sahip oldukları ideolojiyi organizasyonun

resmi internet sitesinde şöyle aktarmaktadır:

Bizim ırk üstünlüğünü savunan inancımızın ana hedefi

beyaz ırkın yaşaması, genişlemesi ve gelişmesidir. Dini-

miz beyaz ırkın sevgisi üzerine kurulmuştur. Kita-

bımız “Beyaz Adam’ın İncili”dir. Biz ölümden son-

ra yaşama inanmayız. Melek, şeytan, Tanrı ve diğer

şeyler hakkındaki herşeyi inkar ediyoruz... Altın kuralı-

mız kısaca şöyle özetlenebilir: Beyaz ırk için iyi olan

şey en yüksek erdemdir; beyaz ırk için kötü olan

şey en büyük günahtır... Tabiat bize yalnızca kendi tü-

rümüzün sorumluluğunu almayı söylüyor. Çamura
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bulaşmış başka hiçbir ırkı kendi türümüz olarak göre-

meyiz... Siyahlar şüphesiz merdivenin en alt basa-

mağındadırlar, şempanze ve maymunların pek üs-

tünde değildirler. Diğer ırkların ilerlemesine yardım-

cı olamayız. Kirli ırkların başarılı olması, çoğalması ve

gezegendeki sınırlı alanı doldurmaları için yardım etme-

yiz.... Tabiat yeryüzündeki bütün türleri, diğer tür-

lerle yaşam mücadelesinde rekabet ederken, onla-

rı kendi yeteneklerine göre derecelendirmiştir.14

Görüldüğü gibi bu sapkın düşünce, takipçileri tara-

fından din olarak adlandırılmıştır ve örgüt üyeleri bu

inanca tamamen bağlanmışlardır. Ancak elbette bu sap-

kınlığı, bir din olarak adlandırmak mümkün değildir. Sos-

yal Darwinizm’in bir türevi olarak değerlendirebileceği-

miz bu sözde dinde, dikkat edilirse diğer ırklarla yapıla-

cak mücadele, ana öğretiyi oluşturmaktadır. Hatta bu

mücadele Rahowa (Racial Holy War – Kutsal Irk Sava-

şı) adıyla sloganlaştırılmış ve örgütün en önemli değer-

lerinden biri haline gelmiştir. Ben Klassen bir başka ko-

nuşmasında, Rahowa’nın ne anlama geldiğini takipçileri-

ne açıklarken, bir yandan da onları savaşa davet etmek-

ten çekinmemektedir:

RAHOWA! Bu sözcükle tüm beyaz ırkın ana hedefini

ve programını belirlemiş oluyoruz. Ve bu şu anlama ge-

liyor: Yahudilere ve dünyanın diğer tüm aşağı ırkla-

rına karşı siyasi, askeri, mali, ahlaki ve dini olarak

savaşmayı üzerimize alıyoruz. Daha doğrusu, bu-

nu dini inanışımızın en önemli noktası ve en kutsal

unsuru olarak algılıyoruz. Bunu tamamlanması gere-

ken kutsal bir savaş, ırklar arası kutsal bir savaş, olarak

görüyoruz.15

Irklar arasında beklenen tarihi savaş, Klan örgütleri-
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nin en önemli çalışma alanlarından birisidir. Hemen he-

men tüm toplantılarda bu konu üzerinde durulur. Ko-

nuşmalarda Klan üyeleri savaş için şevklendirilir, yazılar-

da beklenen bu büyük savaşa göndermeler yapılır. Ade-

ta efsaneleştirilmiş olan bu savaşa dair tasvirler, Klan’ın

yayın organlarında oldukça sık yer alır. Örneğin, Kolom-

biya’da düzenlenen ulusal bir toplantıyı aktaran örgütün

yayın organı Knight-Ridder gazetesi, toplantıyı okuyucu-

larına aktarırken şu satırlara yer vermektedir:

Hıristiyan şövalyelerinin lideri, bir Klu Klux Klan’ın öz-

lemi içerisinde... Caddenin biraz ötesinde komşusu ile

birlikte Klan üyesi heykeli ile süsledikleri bahçelerini işa-

ret ederek, ‘Bir ırk savaşı geliyor. Klan beyaz ırkın tek

kurtuluş umududur’ diye konuşmacılara sesleniyor.16

Pek çok ırkçı örgütte olduğu gibi Rahowa’da da güç-

lü bir evrim inancı vardır. Zaten diğer ırklara karşı bu

derece düşmanca bir tutum takınılması ve onlara karşı

şiddete başvurmaktan çekinilmemesi de evrim teorisine

olan inancın bir neticesidir. Karşısındaki insanı, bir tür

hayvan olarak gören bir kişiyi, onu taciz etmekten, ona

saldırmaktan ve hatta gerekli gördüğünde onu katlet-

mekten hiçbir şey alıkoyamamaktadır. 

Örgütün Ben Klassen’den sonraki lideri Matt Hale’in

aşağıdaki konuşması, sözde din olarak kabul ettikleri dü-

şüncenin evrim inancı ile ne kadar iç içe geçtiğini göste-

ren örneklerden sadece birisidir: 

Bizler hayvanlarız. İşte mesele bu. Sadece düşünebil-

diğimiz ve konuşabildiğimiz, ya da iki ayağımız üzerinde

durabildiğimiz için bu fikri kabul etmiyoruz. Bu doğanın

kanunlarına bağlı olmadığımız anlamına gelmiyor. Çün-

kü bağlıyız. 17
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Bu sözler, örgütün kendisine has, garip bir din anla-

yışı olduğunun da bir göstergesidir. Bu dinin elbette, te-

vazuyu, sevgiyi ve hoşgörüyü savunan Hıristiyanlıkla hiç-

bir ilgisi yoktur. Zaten örgüt üyeleri ve liderleri de bu

durumu açıkça dile getirmekten çekinmezler. Matt Ha-

le de kendisi ile yapılan bir röportajda kendi dinlerinin

özünü şöyle aktarmaktadır:

... Düşmanlarını, yumuşakbaşlıları ve aşağı olanları

sevmelerini söyleyen Hıristiyanlık gibi bir din yeri-

ne, yalnızca kendi insanlarımızı öven bir dine ihti-

yacımız var... Bütün insanların eşit yaratıldığı fikrinden

uzaklaşmalıyız... İnandığımız şey, beyaz olmayan ırk-

lara bütün yardımları durdurmaktır. Bu yardımlar

olmadan beyaz olmayan ırkların kendi sayılarını hızla

azaltacağına inanıyoruz. Kendilerini besleyemezler....

Mükemmel bir dünyanın yalnızca beyaz insanlarla,

dünyadaki beyaz ırklarla mümkün olacağına inanı-

yoruz... Beyaz olmayan ırklar gittiği an ve beyaz ırklar

birleştiği zaman beyaz insanlarımız için barış ve refah

olacak....” 18

Ancak ırk üstünlüğünü savunan, sahip oldukları özel-

liklerinin kendilerini üstün kılacağına inanan kişilerin göz

ardı ettikleri önemli bir gerçek vardır. Bu değerlerin

hiçbiri kalıcı değildir. Her insan –inkar etsin ya da etme-

sin- er ya da geç ölecek ve sahip olduğu herşeyi bu dün-

yada bırakarak Rabbimizin karşısında hesap verecektir.

O gün hiç kimsenin hiç kimseye bir faydası olmayacak,

hiç kimsenin ırkı, rengi veya soyu önem taşımayacak,

dünyadayken sahip olduğu hiçbir şey kendisine yarar

sağlamayacak ve kimse yaptıkları için bir mazaret öne

süremeyecektir. Allah Müminun Suresi’nde şu şekilde

bildirir:
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Böylece Sur’a üfürüldüğü zaman artık o gün

aralarında soylar (veya soybağları) yoktur ve

(üstünlük unsuru olarak soyluluğu veya birbirle-

rine durumlarını) soruşturmazlar da. (Müminun

Suresi, 101)

Klan Öğretileri
Aşağıdaki maddeler 14 Ocak 2001 tarihli bir Klan

toplantısında, Matt Hale’in konuşmasından alınmıştır:

● Irkların eşit olduğunu söylemek kendi ırkımıza

karşı suç işlemek anlamına gelir.

● Irkların kaynaşmasından, ırklar arası evliliklerden

ve beyaz olmayanların ülkemize göz etmesinden nefret

ediyoruz.

● Irklar arası evlilik yapmak ırkımıza ihanet etmektir.

● İnsan Hakları hareketleri bizim için yanlıştır. Men-

faatlerimize aykırıdır.

● Beyaz ırk entelektüel olarak diğer ırklardan üstün-

dür. 

● Sıra bize geldiğinde, iktidar bizim elimizde oldu-

ğunda, dünyayı istediğimiz gibi şekillendirmeye başladığı-

mızda, ırkımızın en iyisini yaratacağız. Gelecek sadece

beyazlara ait toprağımızın olduğu bir dönem olacak ve

diğer ırkları topraklarımızdan süreceğiz. Kanun sınırları

dahilinde, zorla gemilere doldurulup topraklarımızdan

çıkarılacaklar. Kanun bu olacak..

● Beyaz olmayanlar bizim için önemli değildir. Bir

kan gölü içinde yatıyor olsalar bile bizim için önemi yok-

tur. Bizi tek ilgilendiren kendi ırkımızdır.

● Irkları farklı yapan beyinleridir. Her ırkın farklı ka-

fatası tipi ve beyin hacmi vardır.
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● Seri katillerin neden hep beyazların arasından çık-

tığı sorulursa... Beyaz insanlar bir şeyi yapmadan önce

planlarlar. Beyazlar düşünürler. Siyahların işlediği cina-

yetlerin çoğu ilkeldir. Beyazlar işleyecekleri cinayeti ön-

ceden düşünürler. Beyazlar bu tarz cinayetler işlerler,

çünkü bu tarz cinayetler, planlama kabiliyeti gerektirir.19

Bu maddeler bir Klan üyesinin düşünce yapısını gös-

termesi açısından oldukça çarpıcıdır. Bu öyle bir zihni-

yettir ki, seri cinayet işlemek bile bir tür övünme konu-

su haline gelebilmekte, ırk üstünlüğü adına vahşet makul

karşılanmaktadır. 

Ulusal İttifak (National Alliance) Örgütü
Amerika’da gençler arasında çok büyük bir güç ka-

zanan faşist örgütlerden biri de Ulusal İttifak (National

Alliance)’dır. Örgüt ilk olarak 1970 yılında genç bir fizik

profesörü olan Dr. William Pearce tarafından Oregon

Üniversitesi’nde “Ulusal Gençlik Birliği” adı altında ku-

rulmuştu. En büyük özelliği kolej ve üniversiteleri hedef

almasıydı. Üye yaşı ise 30 ve altıyla sınırlıydı. Ancak da-

ha sonra bu yaş sınırı kaldırıldı ve Ulusal İttifak adı altın-

da yeni bir örgütlenme yapıldı. Bu örgütün asıl ana

amaçlarından birisi gençlerin ırkçı düşüncelerle yetişti-

rilmesine ağırlık vermesidir. Böylece ırk üstünlüğünün

bilincinde olan nesiller yetişmesi sağlanacaktı. Ve diğer

tüm ırkçı gruplar gibi Ulusal İttifak da tüm şartlar altın-

da beyaz ırkın üstünlüğünü korumayı hedef edinmiş du-

rumda. Dr. Pierce 1997 yılında kendisiyle yapılan bir rö-

portajda bu hedefi şöyle özetlemekteydi:

Başarmak için, neye mal olursa olsun, kendimizi siyah-

lardan ve diğer beyaz olmayanlardan tamamen
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ayırmamız ve onlardan uzak durmamız gerekiyor... On-

ları avlamalı ve onlardan kurtulmalıyız’.20

Elbette Ulusal İttifak Örgütü ile diğer faşist örgüt-

lenmeler arasındaki tek benzerlik bu değildir. Evrim te-

orisine olan inanç diğerlerinde olduğu gibi, Ulusal İtti-

fak’ta da ön plandadır. Örgüt üyeleri, her ne kadar din-

dar olduklarını idddia etseler de, yaptıkları açıklamalar,

inançlarının din ile taban tabana zıt olduğunu göster-

mektedir. Çoğu zaman kendileri de bu gerçeği ifade et-

mektedirler: 

Kendimizi doğal yasalara göre evrimleşen çevre-

mizdeki üniter dünya ile entegre olarak görüyo-

ruz. Basit olarak ifade edecek olursak: sadece bir ger-

çek vardır ve o da doğadır: Bizler doğanın bir parçası-

yız ve doğanın yasalarına tabiyiz. Bu yasalar içinde biz-

ler kendi kaderimizi belirleyebiliriz... Diğer bir deyişle

seçme gücüne sahip olduğumuz herşey için kendi başı-

mıza sorumluyuz: özellikle çevremiz ve ırkımızın kade-

ri için. Bu görüş semitik görüş ile tezat içinde ola-

bilir.21

Görüldüğü gibi faşist ve ırkçı örgütlerin zaman zaman

konuşmalarında dini öğeler kullanmaları veya kendilerini

din ahlakını yaşayan insanlar gibi göstermeleri sadece bir

taktikten ibarettir. Çeşitli sosyologlar ve akademisyenler

de yaptıkları çalışma ve araştırmalarda bu durumun özel-

likle altını çizmektedirler. Bu akademisyenlerden birisi

Boston’daki Northeastern Üniversitesi’nde şiddet ve

sosyal çatışmalar kürsüsünün başkanlığını yapan Jack Le-

win’dir. Lewin, örgütün Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılar

yapmasının sebebinin saldırganlıklarına dini bir kılıf uydur-

maya çalışma çabası olduğunu söylemektedir.22
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İDEOLOJİ: NEO-NAZİZM
Klu Klux Klan şemsiyesi altında toplanan ırkçı grup-

lar Amerika’da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının tem-

silciliğini yaparken, Avrupa’da bu işi neo-Naziler üstlen-

di. Önceleri İngiltere’de dazlak hareketi olarak başlayan

Avrupa ırkçılığı, 1990’larda bir Nazi hareketine dönüş-

tü. Kendilerini neo-Naziler olarak adlandıran bu grupla-

rın ana özelliği, tıpkı Klu Klux Klan gibi beyaz ırkın üs-

tünlüğünü savunmaları ve yabancılarla fakir mahallelerde

yaşayanlara karşı saldırılar düzenlemeleriydi. 

Son 10 yıldır neo-Nazi hareketi giderek güçlenmek-

te ve etki alanını genişletmektedir. Bu örgütler bugün 6

kıtada ve 33 ülkede aktif durumdadırlar. Üyelerinin sa-

yısı ise 70 bini bulmaktadır. Neo-Naziler her ülkede

kendilerine farklı hedefler belirlemişlerdir. Yapılan bir

araştırmada belirtildiğine göre, Almanya’da Türkler; Ma-

caristan’da, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde Çingene-

ler; İngiltere’de Asyalılar; Fransa’da Kuzey Afrikalılar;

Brezilya’da Kuzey Doğulular neo-Nazilerin hedefleri

arasındadır. Şiddet, kin, nefret, yıldırma, korkutma, teh-

dit, yakıp yıkma, zarar verme neo-Nazilerin başlıca özel-

likleri arasındadır.

Resmi Alman istatistiklerine göre 1999 yılında sade-

ce Almanya’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kay-

naklanan 10.037 olay tespit edilmiştir. 2000 yılında açık-

lanan ırkçılık olayları da on binin üzerindedir. İngilte-

re’de ise sadece Nisan ile Eylül ayları arasında tespit edi-

len ırkçılık kaynaklı suçların sayısı 10.982’dir. Bu suçla-

rın yarısının korkutma, göz dağı verme ve yıldırma şek-

linde olduğu belirtilmiştir. Öldürme, yaralama, ev ve





işyerlerine saldırı gibi eylemler ise bu suç listesinin diğer

yarısını oluşturmaktadır. 

90’larda gelişen neo-Nazi hareketinin fikir babaları

arasında Louis Beam ve William Pierce isimli Amerikalı

radikal sağ görüşü savunan ideologların ayrı bir yeri var-

dır. Bu ideologların ortaya koyduğu, ‘lidersiz direniş’ ve

‘beyaz devrim’ kavramları bugün tüm neo-Nazi hareke-

tine hakim olmuş durumdadır. Günümüzde çeşitli ülke-

lerde yaşanan bombalama, kundaklama ve işyerlerini

tahrip etme gibi bireysel terör hareketlerinin temelinde

de ‘lidersiz direniş’ kavramı yer almaktadır. Bu kavram

doğrultusunda neo-Naziler eylemlerini, ya bireysel ola-

rak gerçekleştirmekte ya da küçük çeteler halinde hare-

ket etmektedirler. 

Dr. William Pierce tarafından kaleme alınan Hunter

(Avcı) ve The Turner Diaries (Turner Günlükleri) adlı

kitaplar neo-Nazi terörizminin ana kaynakları olarak ka-

bul edilmektedir. Fransız Nasyonel Sosyalist Hareke-

ti’nin bu kitapları temel alarak hazırladığı, A Practical

Guide to Aryan Revolution (Aryan Devrimi’nin Rehbe-

ri) adlı broşürde ise bir neo-Nazinin ihtiyacı olan her

türlü bilgi yer almaktadır. Gizli Aksiyon Metodları,

Kaçma ve Saklanma, Suikast, Bombalama, Sabo-

taj, Irk Savaşı, Devrimsel Sürecin Oluşturulması,

Aryan Özgürlük Hareketi Askerlerinin Davranışla-

rı gibi alt başlıklardan oluşan bu broşür, tam anlamı ile

bir teröristin el kitabıdır.23
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Bu grupların içinde aktif olarak yer almasalar bile, fa-

şizmi savunan ve bu kitaplardan etkilenen pek çok insan

vardır. Örneğin The Turner Diaries’de bir yeraltı örgü-

tünün bir devlet karşısında nasıl örgütlendiği ve ne gibi

faaliyetlerde bulunduğu anlatılmaktadır. 1998 yılında

Teksas’da bir zenciyi kamyonetinin arkasına bağlayıp sü-

rükleyerek öldüren James Byrd isimli kişinin, savunma-

sında The Turner Diaries’i hayata geçirdiğini söyle-

mesi bu etkinin boyutlarını göstermektedir. 

1993 yılında Oklahama’da Timothy McVeigh ta-

rafından gerçekleştirilen bombalama eylemi sonra-

sında ise dikkatler bu kez neo-Nazi William Pier-

ce’in diğer kitabı Hunter’a çevrildi. Çünkü Pierce,

Hunter adlı kitabında tek başına hareket eden bir bom-

bacıyı anlatıyordu. Kitabın kahramanı herhangi bir gru-

bun veya örgütün desteği olmadan, tıpkı Timothy

McVeigh gibi, kendi isteği ile bilinçli olarak bir saldırı

gerçekleştirmekteydi.24

Oklahoma Bombacısı da Neo-Nazi İdi

Amerikan halkının 11 Eylül 2001 tarihli saldırıdan

önce, şahit olduğu en büyük terörist saldırı, Timothy

McVeigh tarafından Oklahoma’daki Federal Bina’ya yapı-

lan bombalı saldırıdır. Bu saldırı sonucunda çocukların

da dahil olduğu 168 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayı il-

ginç kılan ise Timothy McVeigh’in hem bir sapkın tarikat

sempatizanı hem de bir neo-Nazi olmasıdır. 

McVeigh bu katliamı, 1993 yılında çiftliklerinde yana-

rak hayatlarını kaybeden David Koresh ve takipçilerinin

intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylemiştir.

McVeigh’e göre Koresh ve tarikat üyeleri kendilerini
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yakmamışlar, Amerikan Devleti tarafından yakılmışlar-

dır. Bu nedenle olayın intikamını Amerikan Devleti’nden

almaya karar vermiş ve Federal Bina’yı bombalayarak

devlet adına çalışanları öldürmeyi planlamıştır. David

Koresh tarikatının intihar olayından tam iki yıl sonra,

olayın yıl dönümünde, patlayıcı dolu kamyonetini bina-

nın önüne bırakıp soğukkanlılık ile olayların gelişimini iz-

lemiştir. Saldırı sırasında başka bir neo-Nazi olan Terry

Nichols isimli arkadaşı da McVeigh’e yardım etmiştir.

Terry Nichols ile birlikte olayın öncesinde McVeigh’e

destek olan, patlayıcıları bulmasında yardım eden ve

McVeigh’in böyle bir saldırıda bulunacağını bilenlerin en

önemli ortak özelliği ise neo-Nazi olmalarıdır. 

McVeigh, idam edilmesinden kısa bir süre önce The

Buffalo News gazetesine gönderdiği mektupta,

Timothy McVeigh'in düzenle-
di¤i sald›r› Time dergisine de

kapak oldu. Üstte patlama
sonras›nda çekilmifl

foto¤raflar görülmektedir.
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yaptıklarından pişman olmadığını, devlete karşı verdiği

mücadelede bombalama eyleminin ‘en mantıklı taktik’

olduğunu söylemişti. Tamamen hasta bir zihniyetin ürü-

nü olan bu saldırı, bir kez daha bizlere yukarıda üzerin-

de durduğumuz akımların insanlar üzerinde nasıl büyük

tahribatlara neden olduklarını ve toplumlara nasıl büyük

belalar getirdiğini göstermesi açısından ibret vericidir.25

Buraya kadar çeşitli örnekleri ile ele aldığımız gibi,

Deccal sisteminde insanlar arasında ırklarına, dillerine

ve cinsiyetlerine göre ayırım yapılması ve diğer ırkların

vahşi yöntemlerle katledilmeleri makul karşılanmakta-

dır. Üstelik bu ayırımcılık toplumlar arasında çatışmala-

ra ve savaşlara neden olan bir tür histeriye dönüştürül-

mektedir. İnsanlar sadece dilleri, dinleri ve ırkları farklı

olduğu için saldırılara uğramakta ve çeşitli tacizlere ma-

ruz kalmaktadırlar. Bunun nedenlerinden birisi, Ku-

ran’da da belirtildiği gibi, şeytanın insanlara ‘öfkeli soy

koruyuculuğunu’ süslü ve güzel göstermesidir. Günü-

müzde terör eylemlerini teşvik eden ya da bizzat ger-

çekleştiren grupların büyük bir kesimi de bu kışkırtma-

lara kapılarak faaliyetlerini ırkçılık söylemlerine dayandı-

rırlar. Bu ırkçı kışkırtmanın İslam’a ne denli aykırı oldu-

ğu, aşağıdaki Kuran ayetinde açıkça bildirilmektedir: 

Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, ‘öfkeli

soy koruyuculuğu’nu (hamiyeti), cahiliyenin ‘öf-

keli soy koruyuculuğunu’ kılıp-kışkırttıkları za-

man, hemen Allah; elçisinin ve mü’minlerin

üzerine ‘(kalbi teskin eden) güven ve yatışma

duygusunu’ indirdi ve onları “takva sözü” üze-

rinde ‘kararlılıkla ayakta tuttu.” Zaten onlar da,

buna layık ve ehil idiler. Allah, herşeyi hakkıyla

bilendir. (Fetih Suresi, 26)
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İnsanlar birbirlerine düşman olmaları için değil, bir-

birleriyle tanışıp dost olmak, iyi ilişkiler kurmak için

farklı halklar olarak yaratılmışlardır. Ve Allah, Deccal’in

terör ortamı oluşturabilmek için insanlar arasında teşvik

ettiği ‘üstün ırk’ ideolojisinin yanlışlığını Kuran’da açıkla-

mıştır. Toplumlara, halklara ya da insanlara üstünlük

sağlayan, ancak bu insanların güzel ahlaklarıdır. Kişilerin

hangi ırktan oldukları, hangi dili konuştukları ya da deri-

lerinin ne renk olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bu de-

ğerlere göre üstünlük sağlamaya çalışmak ve diğer top-

lumlara düşmanlık beslemek, Deccal’in ideolojisinin bi-

rer ürünüdür. Allah, insanların arasındaki soy farklılıkla-

rının bir “tanışma”, yani dostluk ve kültürel alış-veriş ve-

silesi olduğunu ve üstünlüğün de sadece takvaya, yani

iman ve ahlaka göre belirlendiğini şöyle haber verir:

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir

dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için si-

zi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah ka-

tında sizin en üstün olanınız, (ırk ya da soyca de-

ğil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz

Allah, bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)

ŞEYTANIN TERÖRÜ: 

SATANİZM
Satanizm, şiddeti ve vahşeti dini bir ritüel haline geti-

ren sapkın bir ideolojidir. Kendilerine şeytanı ilah edindik-

lerini söyleyen satanistler, insanlık dışı eylemleri ve kanlı

cinayetleri adeta bir ibadet düşüncesiyle yerine getirirler. 

Çoğu kimse satanizm denildiğinde bunun sadece psi-

kolojik yönden gençler arasında yaygın olan, mistik bir

tür akım olduğunu düşünebilir. Ya da izlediği filmlerin
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etkisi ile satanistlerin sadece garip ritüellere sahip, akli

dengesi yerinde olmayan insanlar olduğunu sanabilir. Sa-

tanistlerin vahşet temelli, ürkütücü ritüellere sahip ol-

dukları doğrudur. Ancak pek çok insanın göz ardı ettiği

nokta, satanizmin, geçmişi 1800’lere uzanan materyalist,

şiddet yanlısı ve ateist bir ideoloji olduğudur. Üstelik bu

ideolojinin dünya çapında çok sayıda takipçisi vardır.

Satanizmin temel özelliği her türlü dini değeri red-

detmesi ve şeytanı kendisine ilah edindiğini söyleyerek,

cehennemi bir nevi kurtuluş olarak görmesidir. Sataniz-

me göre insan hiçbir şeye karşı sorumlu    değildir, tek

sorumluluğu nefsinin kendisine emrettiklerini yerine

getirmesidir. Bu durumda eğer nefsi insana öfkelenme-

yi, kin tutmayı, intikam almayı, yalan söylemeyi, hırsızlık

yapmayı, zarar vermeyi, öldürmeyi emrediyorsa bunun

yapılmasında bir sakınca yoktur. Satanizmin bunu savu-

nurken öne sürdüğü temel mantık ise, kötülüğün engel-

lenmesinin bir tür samimiyetsizlik olduğu iddiasıdır. Ya-

ni bu sapkın inanca göre, nefsi insana karşısındaki kişiyi

öldürmesini söylüyorsa ve eğer insan bunu yerine getir-

memişse dürüst davranmamış olur. 
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Tüm insanların takdir ettiği, güzel ahlak özelliği olarak

gördüğü sevgi, hoşgörü, sabır, affedicilik gibi erdemler ise

satanistlerin nefret ettikleri özelliklerdir. Bu sapkın ide-

olojiye göre asil olan, kin, öfke, intikam gibi duygular ve

kötülükte sınır tanımaz olmaktır. Satanizmin temel öğre-

ti kitabı olarak kabul edilen Satanic Bible’ın (Şeytani İncil)

beşinci maddesinde -İncil’de yer alan “bir yanağına tokat

atana diğerini çevir” prensibine atıfla- “Şeytan diğer yana-

ğını çevirmek yerine, intikam almayı temsil eder” denil-

mektedir. Yine aynı kitabın bir başka maddesinde, “Düş-

manlarınızdan tüm kalbinizle nefret edin ve eğer bir

adam sizin yanağınıza vurursa, sizde onun öbür ya-

nağına vurun” talimatı yer almaktadır.26

Bu mantıkla hiçbir kötülüğün engellenemeyeceği

açıktır. Böyle bir ortamda büyük bir kaos ve karmaşa

oluşur. İnsanların vicdanlarını kullanmadıkları, dolayısı ile

iyiyi kötüden ayırt edip güzel olanda irade göstermedik-

leri ve muhakemelerini kullanmadan hareket ettikleri bir

toplumda düzenden, huzurdan, barıştan, güvenlikten, af-

fedicilikten, hoşgörüden söz etmek mümkün değildir. Bu

düzen içerisinde karşısındakine kızan bir insan, öfkesini

yenip itidalli davranmak yerine intikam almaya kalkışa-

caktır. Ya da ihtiyaç ve fakirlik içinde olan bir insan bu

duruma sabredip, meşru bir şekilde ihtiyaçlarını gider-

meye çalışacağına hırsızlık, yolsuzluk gibi yollara başvu-

racaktır. Zaten satanizm de bunu teşvik etmektedir. 

Satanizmin ortaya koyduğu toplum yapısı kanunsuz

ve kural tanımazdır. Amaç nefsin tüm bencil duyguları-

nın ve kötülüklerinin özgürce yaşanmasıdır. Modern sa-

tanizmin kurucusu olarak kabul edilen Anton LaVey Sa-

tanic Bible (Şeytan İncili) adlı kitabında satanizmin temel
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prensiplerini aktarırken, takipçilerine kötülüğü diledikle-

ri gibi yaşamaları ve yaymaları için telkinde bulunmakta-

dır. Hatta kendisi ile yapılan bir röportajda LaVey, “Ka-

nunların kesin olarak çiğnenmek için yapıldığını his-

sediyorum... Sokakta birini soymakta hiçbir yanlış-

lık görmüyorum” demektedir.27

Satanizmin kural tanımazlığı elbette bununla sınırlı

değildir. Kişi sadece kendisine ve yakın çevresine zarar

vermekle kalmaz, düşmanlığı ve öfkesi tüm insanlığa yö-

neliktir. Üstelik bu kural tanımazlık, şiddeti hayatın ayrıl-

maz bir parçası olarak görmektedir. Satanizme göre şid-

det tabiatın kendisinde vardır ve kaçınılmazdır. Bu sap-

kın inanışa göre tabiatta olan şiddetin insanlar arasında

yaşanmasının da bir sakıncası yoktur. İnsanın, şiddeti en-

gellemeye veya bastırmaya çalışması doğasına aykırıdır,

insan bir gün bir yerde mutlaka şiddete başvuracaktır, o

zaman bunun önüne geçmeye çalışmanın bir mantığı

yoktur.

Görüldüğü gibi satanizm son derece sapkın inanışla-

ra sahiptir. Ve bu inanışlar insanları saldırgan olmaya, ci-

nayet işlemeye ve hatta katliamlar yapmaya yöneltmek-

tedir. Özellikle Amerika’da akademisyenler ulusal terö-

rün temelinin satanizm olduğu ve satanizmle ciddi müca-

dele yöntemleri geliştirilmesi gerektiği tespitinde bulun-

muşlardır. Bu akademisyenlerden birisi de Denver Üni-

versitesi’nden profesör Carl Roschke’dir. Roschke ko-

nunun önemini, “Satanik ideolojinin, ulusal terörün te-

meli olduğu konusunda ciddi çalışmalar yürütmekteyiz”,

sözleri ile dile getirmektedir.28 Satanizme karşı verilecek

mücadelenin en önemli adımının, satanistlerin “sadece

işsiz güçsüz takımı” oldukları yanılgısından vazgeçilmesi
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olduğunu söyleyen Roschke, satanistlerin işledikleri suç-

lar incelediğinde bu ideolojinin ne kadar büyük bir bela

olduğunun daha iyi anlaşılacağını aktarmaktadır.29

Kuşkusuz böyle bir akıma karşı yapılacak en önemli

mücadele, fikri alanda olacaktır. Bunun için de sataniz-

min hangi ideolojileri kendisine dayanak noktası edindi-

ğini anlamak gerekir.

Satanizmin İdeolojik Kökeni 

Darwinizm’dir

Satanistlerin kitaplarında, dergilerinde, yayınladıkları

broşürlerde ve internet sitelerinde kendilerini tanıtırlar-

ken en çok dikkat çeken noktalardan birisi, ‘insanları bir

tür gelişmiş hayvan olarak’ gördükleri, ‘hayatın asıl anla-

mının mücadele olduğunu’ söyledikleri, ‘ancak güçlü ola-

nın ayakta kalabileceğini’ savundukları cümlelerdir. Bu

durum satanistlerin görüşlerinin ideolojik temelinin

Darwinizm olduğuna dair önemli bir delildir. Nitekim

pek çok satanist de bunu açıkça dile getirmekten çekin-

mez. “A Description of Satanism” (Satanizmin Bir Tari-

fi) adlı bir yazıda, satanist yazar ideolojisini şöyle açıkla-

maktadır:

... Öncelikle tüm insanlar sosyalleşmiş hayvanlardır...

Tüm insanlar ve hayvanlar ortak bir biyolojik geçmişe

sahiptir. Satanizm insanların gelişmiş bir hayvan-

dan başka bir şey olmadığını savunur. Bizim diğer-

lerine bir üstünlüğümüz yoktur, biz sadece evrim-

leşme ve ayakta kalma şansına sahip olabilmiş kişi-

leriz.. 30

“Şeytan Kilisesi” yayınları arasında yer alan bir baş-

ka satanist kaynak ise, insanların gelişmiş birer hayvan
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oldukları düşüncesine inandıklarını şu sözlerle dile ge-

tirmektedir:

Satanizm insanı bir tür hayvan olarak gördüğüne göre

–geçmiş kültürlerde bu gerçeğin farkına varmış ve top-

lumları içerisinde bunu dile getirmiş olanlar vardır- bu

sanatsal ve felsefi ifadeleri bulup ortaya çıkaracağız ve

bunları bugünkü uyanışımızın kökeni olarak göreceğiz.31

Görüldüğü gibi satanizm, Darwin’in insanların hay-

vanlardan evrimleştiğini öne süren teorisini ideolojik

‘uyanışın’ kökeni olarak görmektedir. Anton LaVey ile

yapılan ve MF Magazine isimli müzik dergisinde yayınla-

nan bir röportajın girişinde ise Darwinizm ile satanizm

arasındaki ilişki şöyle tanımlanmaktadır:

Anton LaVey, 1960’ların sonunda hippilikten ve Hıristi-

yanlığın monoton ahlaki değerlerinden sıkılan bireyler

için, sosyal Darwinizm ideolojisini ve pozitif düşünceyi

anlaşılabilir bir forma sokarak yeni bir yol oluşturmuştu.32

Satanist kilisenin papazlarından Magister Peter H.

Gilmore ise, bu sapkın dini şöyle tarif etmektedir:

... Şimdi bunun yerine modern satanizmin ne olduğuna

bir bakalım: Kabiliyeti olanların ahmak olanların üzerin-

de tekrar hakim olacağı, adaletsizliğin yerini adaletin

alacağı, iki bin yıldır tüm insanların eşit olduğu safsata-

sını öne sürenlerin tamamen reddedildiği acımasız bir

din elitizmi ve sosyal Darwinist anlayış.33

Elbette yukarıdaki satırlarda yer alan adalet anlayışı,

bizim anladığımız anlamda, hak ve eşitlik prensibi üzeri-

ne inşa edilmiş bir adalet değildir. Bu adalet satanist bir

adalet anlayışıdır ve takip eden satırlardan da anlaşılaca-

ğı üzere kendilerini diğerlerinden üstün gören insanlara

her türlü yetki ve hakkı vermeyi öngören bir adalettir.
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Satanizmin sadece Batı toplumlarını üstün gören

sosyal Darwinist anlayışı, başta faşizm olmak üzere pek

çok ırkçı ve şovenist akımla paralellik göstermesine ve

hatta çoğu zaman bu akımlarla işbirliği içinde hareket et-

mesine neden olmuştur. Hitler’in Nasyonel Sosyalistle-

ri, Mussolini’nin Kara Gömleklileri arasında satanizme

inanan pek çok kişiye rastlamak mümkündür. Bu işbirli-

ği Anton LaVey tarafından şöyle dile getirilmektedir:

Bu kutsal olmayan bir ittifak. Bu görüşü savunan çok

farklı insanlar geçmişte bizimle anlaşma yaptılar. Hika-

yeleri, ışıkları ve kareografileri ile milyonlarca in-

sanı yönlendiren Alman Nasyonel Sosyalist partisi-

nin anti-Hıristiyan gücü satanistlere samimi olarak

bağlıydı.34 

Bu akımlarla satanizm arasındaki en önemli ortak

payda ise Darwinizm’dir. Tüm bu sapkın ideolojilerin te-

melinde yer alan sosyal Darwinizm’i, satanistler şu söz-

lerle savunmaktadırlar:

Güçlü olanın ayakta kalması prensibi, bireyin hayatta

kalıp kalamamasından, kendi başlarına ayakta durama-

yan milletlerin elenmesine kadar toplumun her seviye-

sine uygulanabilir... Zayıflar sosyal Darwinizm’in ne-

ticelerini yaşamaya başladıkça dünya nüfusunda

sistemli bir azalma olacaktır. Çünkü doğa her za-

man çocuklarını bir yandan güçlendirir bir yandan

temizler. Biz gerçeklerden bahsediyoruz ve bunu var-

lığın yapısına zıt olan bir ütopyaya dönüştürmeye çalış-

mıyoruz.35

Satanistlerin sosyal Darwinizm’e olan bağlılıklarının

bir diğer ifadesi, faşizmin bir ürünü olan öjeni teorisini

büyük bir hararetle savunmalarıdır. Sakat ve hasta insan-

ların toplumdan temizlenmesi ve sağlıklı bireylerin
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eşleştirilerek çoğaltılmasını öngören öjeni teorisi, özel-

likle Nazi Almanyası’nda uygulama alanı bulmuştur. Öje-

ni teorisine göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çift-

leştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa, bir insan

ırkı da ıslah edilebilir. İnsan ırkının ıslah edilmesine en-

gel olan unsurlar ise (sakatlar, hastalar, akıl hastaları vs

gibi) toplumdan ayıklanmalıdır. Nazi Almanyası’nda bu

mantık uyarınca onbinlerce kalıtsal hasta ve akıl hastası

insan acımasızca öldürülmüştür. 

İşte satanizm de aynı korkunç cinayetleri savunmak-

tadır. Satanistlerin öjeniye bakış açıları kendi kaynakla-

rında şu şekilde yer almaktadır: 

Satanistler ayrıca öjeni teorisinin pratiğe geçirilerek

doğa kanunlarının geliştirilmesi için yollar ararlar... Bu,

üreme kabiliyeti olan insanların desteklenerek, gen ha-

vuzunu insanlığın daha hızlı ilerlemesini sağlayacak şe-

kilde geliştirme çabasıdır. Bu dünya çapında genel ola-

rak uygulanan bir yöntemdir... Genetik kodlar çözülün-

ceye ve soyumuzu devam ettirecek olanları seçme im-

kanımız oluncaya kadar satanistler en iyilerin en iyiler-

le birleşmesini savunurlar.36

Satanizmin Sapkın Ayinleri
Satanizm denildiğinde pek çok kişinin aklına, bu kişi-

ler tarafından düzenlenen kara büyü ayinleri ve bu ayin-

lerde yaşanan korkunç vahşetler gelir. Ancak insanların

bir kısmı bunların sadece korku filmlerinde var olduğu-

nu, gerçek hayatta bu tarz olayların yaşanmadığını zan-

neder. Oysa filmlerde görmeye alışkın olduğumuz tür-

den sapkın sahneler, satanist ayinlerin ve törenlerinin

ayrılmaz birer parçasıdırlar.
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Bu ayinlerin ana amacı şeytanla bağlantıya geçmek ve

onun sözde öğütlerini öğrenebilmektir. Bunun için özel

ortamlar hazırlanır. Satanizmde bu şeytani ritüellerin ne

kadar büyük bir yer kapladığını görmek için, satanistler

tarafından hazırlanmış kitaplara ve internet sitelerine kı-

saca bir göz atmak yeterli olacaktır. Bu tür yayınların or-

tak özelliği karanlık ve kanlı öğelere bolca yer vermele-

ri ve şeytani ayinlerin önemi üzerinde ısrarla durmaları-

dır. 18 yaşından küçük satanistlere çeşitli öğütler verilen

ünlü satanist internet sitelerinden birisinde, söz konusu

ayinlerin satanizmin temel taşlarından birisi olduğu üze-

rinde durulmakta ve toplu olarak ayin yapamayan genç-

lerin tek başlarına iken bile mutlaka bir tür ayin yapma-

ları gerektiği anlatılmaktadır. Gençlerin yapmaları gere-

ken ayinin detayları ise şu şekilde belirtilmiştir:

Karanlık güçlerin seninle bağlantıya geçtiklerini düşündü-

ğün anda korkma ve paniğe kapılma... Karanlık güçlere

onların hak ettikleri saygı ve dekor ile yaklaş, ayinler bu-

nun içindir; onlarla bir ilişki kurabilmek için... Etkili bir

ayin yapabilmek için LaVey’in kitabında belirtilen tüm

malzemeleri bulman şart değil. Belki kılıçlar, ayin kadeh-

leri, siyah ipler, gong gibi malzemeleri alacak paran olma-

yabilir veya bunları temin edebileceğin bir mağaza bula-

mayabilirsin. Ama yine de ayin yapabilirsin... (Siyah) mu-

mu yak ve önüne otur... Mumun ışığına bakarak, “Hazı-

rım Karanlıkların Efendisi, gücünü içimde hissediyorum

ve hayatımı şereflendirmeni istiyorum. Ben şeytanın ta-

raftarlarından biriyim. Yaşasın Şeytan”, diye ona seslen...

Bu şeytanı hayatına sokmanın basit bir yoludur.37

Şeytanı kendine rehber edinen bir toplulukta her

türlü sapkınlık, ahlaksızlık ve vahşet olağan karşılanır.
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Satanistler için bunlar şeytanın kendilerine ilhamı ve

mutlaka yerine getirilmesi gereken emirleridir. Bu emir-

lere itaat eden satanistler; cinsel sapkınlıklar göstermek-

te, hayvanlara ve insanlara işkence yapmakta, hatta öl-

dürdükleri canlının veya insanın kanını içmek gibi akıl al-

maz iğrençlikler sergileyebilmektedirler. Dünyanın pek

çok ülkesinde satanist olduğunu söyleyen gençler uyuş-

turucu partileri düzenlemekte, bu partilerde her türlü

ahlaksızlık ve sapkınlık yaşanmakta ve bu tarz partiler

çoğu zaman şeytan için bir arkadaşlarını öldürmeleriyle

neticelenmektedir. 

Satanistlerin ayinlerinde kan dökmeye özel bir

önem vermeleri ise, şeytanın insanlık üzerindeki planı-

nın sembolik bir ifadesidir. Şeytan, büyük bir nefretle

baktığı insan soyuna elinden geldiğince acı çektirmek is-

temektedir. Bu nedenle dünyada kan dökülmesini ken-

disine bir amaç olarak belirlemiştir. Önceki sayfalarda

sözünü ettiğimiz faşizm, ırkçılık, komünizm gibi Deccali-

yet ideolojileri, şeytanın bu amacına hizmet eder. Bu ve

benzeri din düşmanı ideolojilerin bağlıları tarafından yü-

rütülen tüm savaşlar, katliamlar, cinayetler ve terör ey-

lemleri, şeytanın kan dökme dürtüsünü tatmin etmeye

yönelik birer “satanist ayin”dir. 

Kendilerini açıkça “satanist” olarak ilan edenler, kan

dökmeyi açık bir ritüel şeklinde uygulamaktadırlar. Yer-

yüzünde terör ve anarşiyi körükleyenler ise, aynısını da-

ha üstü kapalı bir biçimde, ama çok daha kapsamlı bir bi-

çimde gerçekleştirmektedirler. Kısacası, şeytan ve onun

yeryüzündeki sistemi olan Deccaliyet, aldattığı insanları

kullanarak, yeryüzünü kanlı bir arenaya, adeta bir insan

mezbahasına çevirmek için çabalamaktadır.
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Satanizm Baştan Yenilgiye Uğramış 

Bir İdeolojidir
Satanizmin nasıl bir tehlike olduğunu incelerken, sa-

tanistler tarafından yapılan bir tespitin göz önünde bu-

lundurulması gerekir. Satanistler kendilerine kaç kişi ol-

dukları sorulduğunda, sayılarının çok kalabalık olduğunu,

çünkü kendileri farkında olmasalar bile satanizmi yaşa-

yan çok fazla sayıda insan olduğunu öne sürerler. Aslın-

da bu bir bakıma doğrudur. Çünkü satanistlerin savun-

duğu görüşler günümüzde bilinçli veya bilinçsiz olarak

pek çok kişi tarafından paylaşılmaktadır. Çünkü insanın

vicdanının sesini dinlemeyip, güzel ahlaklı bir yaşam sür-

memesi, nefsine ve şeytanın emirlerine uyması demek-

tir. Satanistlerin bugüne kadar neden oldukları belalar

düşünüldüğünde böyle insanlardan oluşan bir toplumun

varacağı sonun ne kadar acı olacağı açıktır. 

Satanizmin temeli olan, insanın bir tür hayvan olduğu

iddiası ise tamamen bir safsatadan ibarettir. İnsan kör te-

sadüfler sonucu ortaya çıkmış bir varlık değildir. Tüm ev-

rendeki düzenin ve ihtişamın olduğu gibi insanın da Yara-

tıcısı, üstün, güçlü, hakim ve her türlü eksiklikten münez-

zeh olan Allah’tır. Allah insanları, düşünüp akledebilen,

iyiyi kötüden ayırma anlayışına sahip, Allah’a karşı sorum-

luluğu olan varlıklar olarak yaratmıştır. Her insanın nefsi

kendisine kötülüğü emrettiği gibi, vicdanı da kötülükten

sakınmayı ve korunmayı emreder. İnsanın sorumluluğu

ise nefsinin değil vicdanının sesini dinlemek ve Allah’ın ra-

zı olacağı bir ahlak göstermektir. İnsanın göstereceği gü-

zel ahlak hem kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun hu-

zurlu ve rahat bir yaşam sürmesini, hem de ahirette,

Allah’ın izni ile, en güzel karşılığı almasını sağlayacaktır.
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Unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek ise,

şeytanın insanlara süsleyip çekici gösterdiği yaşamın bü-

yük bir aldanıştan ibaret olduğudur. Şeytan insanlara,

dünya hayatında çeşitli vaatlerde bulunabilir, onları doğ-

ru yoldan ayırmaya çalışabilir, ancak unutulmamalıdır ki

şeytanın insanları davet ettiği yol, ona uyan insanların fe-

laketi olacaktır. Çünkü şeytan ve onu izleyenler daha en

baştan yenilgiye uğramış olanlardır. Kuran’da bu gerçeği

bize haber veren ayetlerden bazıları şu şekildedir:

.. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şey-

tandan başkasına tapmazlar. Allah, onu lanetle-

miştir. O da (şöyle) dedi: “Andolsun, kullarından

‘miktarları tespit edilmiş bir grubu’ (kendime

uşak) edineceğim. Onları -ne olursa olsun- şaşır-

tıp-saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşü-

receğim ve onlara kesin olarak davarların kulak-

larını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın ya-

rattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.”

Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinir-

se, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.

(Nisa Suresi, 117-119)

ŞİDDETİN DİĞER YÜZÜ:

SAPKIN TARİKATLAR

Önceki bölümlerde başta Amerika olmak üzere

dünyanın birçok ülkesinde sapkın dünya görüşlerine sa-

hip, batıl tarikatlar olduğundan ve bu grupların çeşitli te-

rör eylemlerinde bulunduklarından bahsettik. Bu mistik

gruplar, kamu düzenini bozan, üyelerini şiddete teşvik

eden, hatta cinayet ve intiharlara sürükleyen oluşumlar-

dır. Bunlar arasında en ünlüleri ise; toplu olarak kendi-
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lerini yakan David Koresh ve takipçileri; hep birlikte in-

tihar eden ‘Heaven’s Gate’ tarikatı ve Japonya metrosu-

na sarin gazı koyarak yüzlerce insanın zarar görmesine

neden olan ‘Aum Shinrikyo’ tarikatıdır.

Ancak bunların dışında da özellikle Amerika’da he-

men her gün henüz adı duyulmamış bu tarz grupların

saldırılarına ve bireysel intiharlarına rastlanmaktadır.

Toplu olarak intihar edenlerden bugüne kadar sayıca en

fazla olanı ise, ‘The People’s Temple’ tarikatıdır. 

Jim Jones liderliğinde 1970’li yılların sonunda kuru-

lan bu tarikat, toplumdan izole edilmiş olarak ormanlık

bir bölgede yaşıyordu. 1978 yılında kongre üyesi Leo

Ryan çevreden gelen yoğun şikayetler üzerine Jones-

town adını alan bölgeye bir araştırma ziyaretinde bulun-

du. Ryan, Jonestown’dan ayrılırken tarikattan ayrılmak

isteyen 18 kişi de ona eşlik etmek isteyince, şiddet olay-

ları baş gösterdi. Tarikat üyeleri, tarikattan ayrılmak is-

teyenlerin üzerine ateş açtılar. Kongre üyesi Leo Ryan,

üç gazeteci, ayrılmak isteyen bir tarikat üyesi öldü. 11

kişi de ağır yaralandı. Olaydan birkaç saat sonra liderle-

ri, tarikat üyelerine potasyum siyanür içerek intihar et-

melerini emretti. Zehir önce bebeklere ebeveynleri ta-

rafından enjekte edildi. Daha sonra çocukların da dahil

olduğu 900’den fazla kişi kendisini zehirledi.38

90’lı yıllara gelindiğinde ise toplu ölümleriyle en çok

dikkati çeken grup, David Koresh tarikatı oldu. 28 Şu-

bat 1993’de güvenlik birimleri inceleme yapmak için ta-

rikatın Texas dışında bulunan çiftliğine girmek isteyince,

tarikat üyeleri güvenlik görevlilerini kurşun yağmuruna

tuttu. Bunun üzerine 51 gün süren kuşatma başladı. Ku-

şatmanın 51. gününde güvenlik görevlilerinden bir kişi
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çiftliğe girmeye çalışınca, bir anda çiftlikten dumanlar

yükselmeye başladı. Güvenlik görevlileri David Ko-

resh’in çiftliği ateşe verdiğini ve çiftliğin çeşitli noktaları-

na kurulmuş olan bubi tuzaklarının çiftliği bir anda ateş

topuna çevirdiğini açıkladılar. Yaklaşık 90 kişi bu sırada

yanarak öldü. 

1997 yılında San Diego’nun kuzeyinde, ayaklarında

spor ayakkabılar, üzerlerinde siyah tişörtleri ile toplu

olarak intihar etmiş olarak bulunan yaklaşık 40 kişi sap-

kın tarikatlar konusunu bir kez daha dünya gündemine

getirdi. Yaşları 26 ile 72 arasında değişen 40 kişi, o dö-

nemde dünyanın yakınından geçmekte olan Hale-Bopp

kuyruklu yıldızının kendilerini evrimin bir üst safhasına

taşıyacağı inancı ile intihar etmişlerdi. Tarikatın internet

sitesinde bu inançları şu şekilde aktarılmaktaydı: 

Evrimsel basamakta insanın üzerinde yer alan en yaşlı

üyemiz, Hale-Bopp’un yıllardır beklediğimiz işaret ol-

duğunu bize bildirdi... Bu dünyadaki 22 yıllık eğitim sü-

recimiz en sonununda tamamlanmak üzere, buradan

mezun olarak insanın evrimi sürecinde bir üst basama-

ğa çıkıyoruz. Bu dünyadan ayrılmak için hazırlandığımız

ve Ti’nin takımına katılacağımız için mutluyuz. (Ti, 1985

yılında kanserden ölen, grubun lideri Bonnie Lu Trus-

dale’i temsil etmekteydi).39

Bunlar, kitabı okuyan pek çok kişinin kendinden son

derece uzak gördüğü örnekler olabilir. Ayrıca burada

sadece bir iki örneğin ele alınmış olması da hiç kimseyi

aldatmamalıdır. Dünyanın birçok ülkesinde, pek çok

sapkın tarikat ve örgüt, gençleri etkisi altına almaktadır.

Ne var ki bazı insanların kendilerini bu akımlardan uzak

görüyor olması, bunların topluma ve bireylere verdiği
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zararı önleyememektedir. Tam tersine kitabın başından

beri önemle üzerinde durduğumuz Deccaliyet fitnesinin

ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar farklı şekillerde

karşımıza çıkabildiğini göstermektedir. 

Japon Tarikatın Metro Saldırısı

Söz konusu sapkın tarikatların tek tehlikeli yönü, ta-

rikata üye olan kişilerin canına ve malına zarar vermele-

ri değildir. Bu tip tarikatlar sapkın düşünceleri ve yaşam

tarzları ile kamu düzenini de bozmaktadırlar. Kimi za-

man ise doğrudan sivil halkı hedef alan saldırılar da dü-

zenlemektedirler. Yakın geçmişte yaşanan bu saldırılar-

dan birisi Japon tarikatı ‘Aum Shinrikyo’nun, Japon met-

rosuna sarin gazı atmasıdır. Bu saldırı neticesinde 5.500

kişi yaralanmış, 12 kişi de hayatını kaybetmiştir. Tarikat

bu saldırının dışında 1994 yılında, Tokyo yakınlarındaki

Matsumoto’da gerçekleştirilen ve 7 kişinin ölümü 144

kişinin yaralanması ile sonuçlanan benzer bir gaz saldırı-

sından da sorumlu tutulmuştur. Bununla birlikte tarika-

tın suç dosyaları arasında cinayet ve adam kaçırma da

yer almaktadır. 

Tarikat lideri Asahara’nın öğretilerine göre, bir in-

san ancak cinayet işleyerek ruhunu temizleyebilir. Dün-

ya hakimiyetinin sağlanması ise ancak talebelerine öğ-

rettiği şiddetin uygulanması ile mümkündür. Normal in-

sanların soğukkanlılıkla işlenen cinayetler olarak gördü-

ğü olaylar, tarikat üyelerine göre bir tür güzel ahlak

özelliğidir. 

1994 yılında başlayan saldırıların ilk hedefi, tarikat

aleyhinde dava başlatan ve adalet bakanlığı lojmanların-

da kalan hakimlerdi. Bu ilk sarin gazı saldırısı 7 kişinin
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ölümüne 144 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu ara-

da Asahara’nın emriyle tarikat 70 ton kapasiteli bir sarin

gazı üretim merkezi inşa etmeye başladı. Bunun yanı sı-

ra Asahara 1.000 adet otomatik silah ve bir milyon kur-

şun yapılmasını da emretmişti. Tarikat tarafından kirala-

nan Rus bilim adamlarının yardımıyla uranyumun kulla-

nılabileceği bir tür nükleer silah da üretilmeye çalışılı-

yordu. Asahara’nın ilgi alanı içerisinde adam kaçırma ve

başta avukatlar ve savcılar olmak üzere tarikat aleyhin-

de olanların katledilmesi de vardı. 

Metroya düzenlenen saldırı ise çok daha geniş çapta

bir yankı uyandırdı. Sabah işlerine gitmek üzere metro-

da bulunan binlerce masum ve suçsuz insan bu saldırı-

dan zarar gördü. 12 kişinin öldüğü, 5000’den fazla kişi-

nin de hastanede tedavi gördüğü bu saldırı, söz konusu

grupların sivil halk için nasıl tehlikeli bir hal aldığını gös-

termesi açısından oldukça çarpıcıydı.

Din ahlakının dışında, garip ve sapkın inanışlar geliş-

tiren gruplar içerisinde, yukarıdaki örneklerde de görül-

düğü gibi, her türlü ahlaksızlık normal karşılanmaktadır.

Aralarında uyuşturucu kullanımından hırsızlığa, adam ka-

çırmadan işkenceye kadar her türlü anormalliğin hakim

olduğu bu örgütlerin üyeleri, en son aşamada ise kendi

hayatlarına son vermektedirler. 

Şunu unutmamak gerekir ki, Allah’a iman etmeyen,

güzel ahlakı tanımayan ve Allah’tan korkup sakınmayan

insanların bu tip vahşet gösterilerinde bulunmaları şaşır-

tıcı değildir. Çünkü bu kişiler yaptıklarından dolayı he-

sap vereceklerine, yaptıkları herşeyin karşılığını ahirette

alacaklarına inanmazlar. Ya da ölüm sonrası hayat konu-

sunda tamamen çarpık, hayali ve kendi menfaatlerine
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uygun bir senaryoya inanırlar. Oysa tek doğru yol,

Allah’ın kullarına gösterdiği hidayet yoludur. Allah’ın di-

nini bilen ve yaşayan insan itidallidir, dengelidir. Üstelik

Allah Kuran’da insanlara düşünmelerini ve akletmelerini

emretmiştir. Dolayısıyla iman edenlerin vicdanlarına

başvurmadan, akıllarını kullanmadan bir düşüncenin pe-

şine takılıp gitmeleri mümkün değildir. Müminler yaşam-

larının her anında vicdanlarına göre hareket eder, akılcı

davranırlar. Bu da onları her türlü ahlaksızlıktan ve sap-

kınlıktan korur. İman edenler Allah’ın insanlara bildirdi-

ği dosdoğru yol üzerinde olanlardır. Bu grup ve tarikat-

ların ise doğru yoldan sapmış oldukları açıkça ortadadır. 

Kuşkusuz burada örneklerine yer verdiğimiz şiddet

ve terör eylemleri, dünya çapında yaşanan terörün sınır-

lı örnekleridir. Yıllardır pek çok ülkede çeşitli ideolojik

gerekçelerle pek çok terör örgütü, topluma korku ve

dehşet saçmakta, masum insanları katletmektedir. Bun-

lar arasında İngiltere için yıllardır önemli bir sorun hali-

ni almış olan IRA, İspanya’nın Bask bölgesinde faaliyet

gösteren ETA, yıllarca yurt dışında görev yapan diplo-

matlarımızı hedef alan ASALA, ülkemizin binlerce vatan

evladını şehit vermesine neden olan PKK gibi örgütleri

saymak mümkündür. 

Her biri farklı ideolojik yapılara sahip olmakla birlik-

te burada adını saydığımız veya saymadığımız tüm terö-

rist gruplar ve şiddet yanlısı insanlar, farkında olarak ve-

ya olmayarak, aslında ortak bir noktada birleşmişlerdir.

Bu ortak nokta dinsizliktir. Hangi ideolojiye, hangi dün-

ya görüşüne sahip olursa olsun, bir insanı anarşi ve şid-

dete iten asıl neden, kendisini bunları yapmaktan alıko-

yan bir vicdana ve inanca sahip olmamasıdır. 
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Kitabın başından beri vurguladığımız gibi insanları

şiddete ve vahşete yönelten sebep, vicdanlarını kullan-

mamaları, Allah’a karşı sorumlu olduklarını ve ahirette

yaptıkları herşeyin hesabını vereceklerini göz ardı etme-

leridir. Bu nedenle insanları şiddetten ve terörden uzak-

laştırmanın en etkili yöntemi, onları bu yola yönelten

söz konusu cehaleti ortadan kaldırmaktır. Terör karşı-

sında alınması gereken adli, siyasi ve ekonomik tedbirler

olduğu açıktır, ancak bu tedbirlerin hiçbiri tek başına te-

rörizmle mücadele etmekte yeterli olmaz. Asıl yapılma-

sı gereken teröre temel oluşturan fikri zemini ortadan

kaldırmaktır. Bunun için kini, öfkeyi ve nefreti telkin

eden tüm ideolojiler ile fikri alanda mücadele edilmesi

ve bunların yerine dinin insanlara öğrettiği ahlaki er-

demlerin samimiyetle savunulması gerekir. 

Kitap boyunca incelediğimiz gibi, bütün bu ideoloji-

lerin en önemli dayanak noktası Darwinizm’dir. Bilimsel

olarak tamamen çökmüş, akıl ve mantık dışı olduğu is-

patlanmış olan bu teorinin bugün halen ayakta tutulma-

ya çalışılmasının tek sebebi de teoriye olan ideolojik

bağlılıktır. Dolayısıyla bu temel ortadan kaldırıldığında,

bu ideolojilerin üzerinde geliştikleri zemin de ortadan

kaldırılmış olacaktır. Bu nedenle Darwinizm ile yapılan

fikri mücadele, insanlığa huzur, barış ve güvenlik getire-

bilmek için yürütülen çalışmaların temel noktasını oluş-

turmaktadır.

Bu fikri mücadelenin bir aşaması, söz konusu ideolo-

jilerin gerçek yüzünün deşifre edilmesi, yanılgılarının ve



yanlışlarının gözler önüne serilmesidir. Diğer önemli bir

aşaması ise, insanlara gerçek huzuru ve barışı getirecek

olan din ahlakının anlatılmasıdır. Günümüzde insanların

büyük kısmı gerçek dini bilmedikleri için dinsizliğin etki-

si altına girmektedir. Bu nedenle hak dinin anlatılması,

Allah’ın insanlara emrettiği güzel ahlakın tüm dünyaya

tanıtılması bu ahlakı bilen ve yaşayanların üzerinde bü-

yük bir sorumluluktur.

Bugün dünya genelinde Deccal’in sistemi, yani anar-

şi, kargaşa ve kaos hakimdir. Ancak her kötülüğün oldu-

ğu gibi Deccal’in düzeninin de bir sonu vardır. Allah ta-

rih boyunca suçlu-günahkar ve bozguncu olan pek çok

toplumu ve grubu helak etmiştir. Zalimlik ve acımasızlık

üzerine kurulu, şiddete ve teröre başvuran, insanlara

zulmeden her türlü topluluğun ve akımın sonu aynıdır.

Her anarşist, her terörist sonunda helak olur. Anarşiyi

ve terörü destekleyen her millet yok olur. Zulmeden,

hiçbir zaman payidar olmaz. Kuran’da zalim bir toplulu-

ğun sonu şöyle bildirilmektedir:

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır. (Enam

Suresi, 45)

Kuşkusuz Deccal’in uğrayacağı son da bundan farklı

olmayacaktır. Bu nedenle şiddete ve teröre başvuranla-

rın benzer bir sona uğramaktan sakınmaları için bu yol-

dan dönmeleri gerekir. Allah zulümlerinden ve günahla-

rından sonra iyiliğe dönenlerin hatalarını bağışlayacağını

bildirmektedir. İnsanların din ahlakını bilmeden, cehalet

sonucu işlediklerinden dolayı Allah onları sorumlu tut-

maz. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir, rahmet

sahibidir. Bu nedenle anarşi çıkaranların, insanlara zarar
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vermiş olanların ‘bu yoldan dönmek için artık çok geç’

diye düşünmemeleri gerekir. Anarşi ve terörden dön-

mek hiçbir zaman için geç değildir. Bu kişilerin yapmala-

rı gereken samimi bir kalp ile Allah’a tevbe etmeleri ve

yaptıklarından tamamen vazgeçmeleridir. Allah cahillikle

kötülük işleyip, bunun ardından bağışlanma dileyenleri

affedeceğini bir ayette şu şekilde belirtmektedir:

Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldikle-

rinde, onlara de ki: “Selam olsun size. Rabbiniz

rahmeti Kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim

bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe

eder ve (kendini) ıslah ederse şüphesiz, O, ba-

ğışlayandır, esirgeyendir.” (Enam Suresi, 54)

98

Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)
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