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Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956
y›l›nda Ankara'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›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in
kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok
önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
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 kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n
sembolik anlam› 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›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini
kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce
sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi
ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi 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 dünyaya 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.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde
be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,
Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve
‹sveçce 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 derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›
okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki 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 netice 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 hiçbirini 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 etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini 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 olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü
vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve
Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, 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 biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, 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.
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OKUYUCUYA
Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni,
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 olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi
ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle
her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda
imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye
ve yaﬂamaya davet edilmektedirler. 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" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n
do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤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'›n r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›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 güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›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 kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani
ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal›
izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

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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ÖNSÖZ

aﬂizm, 20. yüzy›lda do¤muﬂ ve yay›lm›ﬂ bir ideoloji olarak bilinir. I.
Dünya Savaﬂ›'n›n hemen ard›ndan dünyada h›zla yay›lm›ﬂ, Almanya ve
‹talya baﬂta olmak üzere Yunanistan, ‹spanya ve Japonya gibi ülkelerde
faﬂist yönetimler iktidar› ele geçirmiﬂlerdir. Bu ülkelerde yaﬂayan insanlar faﬂist yönetimlerin bask›c› ve ﬂiddet yanl›s› yönetimleri yüzünden çok büyük
ac›lar çekmiﬂler ve insanl›k d›ﬂ› vahﬂetlere maruz kalm›ﬂlard›r. Çözümü ise bu
güç ve ﬂiddet karﬂ›s›nda sinmekte bulmuﬂlard›r. Kavgan›n, kaba kuvvetin, sald›rganl›¤›n, kan dökücülü¤ün, ﬂiddetin hakim oldu¤u bu sistemlerde, baﬂta
bulunan faﬂist diktatör ve yönetici kadro, kurduklar› milis organizasyonlar,
gizli polis örgütleri ve faﬂist birliklerle toplum üzerinde terör estirmiﬂlerdir.
Üstelik faﬂist ideolojiyi, e¤itimden kültüre, dinden sanata, devlet yap›s›ndan
askeri sisteme, polis teﬂkilat›ndan insanlar›n özel yaﬂam›na dek hemen her
alanda hayata geçirmiﬂlerdir. Faﬂizmin baﬂlatt›¤› II. Dünya Savaﬂ› ise, insanl›k
tarihinin en büyük felaketlerinden biri olmuﬂ ve ard›nda 55 milyon ölü b›rakm›ﬂt›r.
Ancak faﬂizm geçmiﬂte kalan ve bugün sadece tarih sayfalar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir ideoloji de¤ildir. Her ne kadar bugün faﬂizmi ad› konmuﬂ bir rejim olarak aç›kça uygulayan devletler olmasa da, faﬂist ruha sahip iktidarlar, siyasi gruplar ve partiler hala dünyan›n birçok ülkesinde isim ve taktik de¤iﬂtirerek etkin durumdad›r ve insanlara benzer bir zulmü yaﬂatmaktad›r. Gelecekte faﬂizmin daha da güçlenmesine imkan tan›yacak sosyal ﬂartlar›n geliﬂmesi
de ihtimal dahilindedir. Bu yüzden faﬂizm hala dünya için bir tehlike olmaya
devam etmektedir.
Elinizdeki çal›ﬂma, bu tehlikeye karﬂ› kaleme al›nm›ﬂt›r. Böylece, dünyada bugün farkl› yöntem ve k›l›klarla insanlar›n karﬂ›s›na ç›kan faﬂist ak›mlar›n tan›nmas›, bunlar›n gerçek kökeninin ve amaçlar›n›n görülmesi amaçlanm›ﬂt›r. Kitab›n kaleme al›nmas›ndaki bir di¤er amaç da, kimi zaman "dindar"
görünümüne bürünen faﬂizmin bu maskesinin indirilmesi, faﬂizmin gerçekte
tamamen hak dine karﬂ› bir sistem oldu¤unun ortaya ç›kar›lmas›d›r.
Bir hastal›ktan kurtulmak için öncelikle ona yol açan mikrobu ya da virüsü tespit etmek, onunla mücadele etmek ve onun panzehirini bulmak gerekir. Böylece hastal›¤a elveriﬂli zemin haz›rlayan ﬂartlar ortadan kalkar. Bu yap›ld›ktan sonra hastal›¤›n etkilerini yok etmek kolayd›r. Benzer ﬂekilde, "fa-
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ﬂizm" denilen kabustan kurtulman›n yolu da, faﬂizmin fikri dayanaklar›yla ve
onu geliﬂtiren etkenlerle yine fikri alanda mücadeleden geçmektedir. Kitap boyunca da görece¤imiz gibi, faﬂizmin günümüzdeki fikri dayanaklar›n›n en
önemlisi Darwinizm'dir. Darwinizm insanlara bilimsel bir teori olarak tan›t›l›r,
oysa gerçek bu de¤ildir. Darwinizm, "insan geliﬂmiﬂ bir hayvand›r", "baz› ›rklar evrim sürecinde geri kalm›ﬂt›r", "do¤ada k›yas›ya bir mücadele vard›r, bu
mücadelede güçlü olan kazan›r, zay›f olan elenir" gibi iddialar›yla, 20. yüzy›lda, baﬂta faﬂizm olmak üzere birçok zararl› ideolojiye destek vermiﬂtir. Bu aç›dan, -ileride detayl› olarak ele al›naca¤› gibi- söz konusu ideolojilerin neden oldu¤u zulmün ve vahﬂetin baﬂ sorumlular›ndand›r.
Ülkemizde faﬂist eylem ve uygulamalar›n olmamas›, buna niyet edenlerin daha en baﬂ›nda engellenmiﬂ olmalar›, ayr›ca Darwinizm'in yayg›n kabul
görmemesi, bu konuya karﬂ› duyars›z kal›nmas›na neden olmamal›d›r. Çünkü
vicdan ve ak›l sahibi her insan, yeryüzünde bozgunculuk ç›karan, bar›ﬂ› ve huzuru bozmaya yeltenen her türlü güç ve ideoloji ile ilmi ve fikri bir mücadele
içinde olmal›d›r. Çünkü bar›ﬂ ve güvenlik Allah'›n insanlara bir emridir. Allah
Kuran'da ﬂöyle buyurmaktad›r:
Ey iman edenler, hepiniz topluca "bar›ﬂ ve güvenli¤e (‹slam'a) girin
ve ﬂeytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o, size apaç›k bir düﬂmand›r. (Bakara Suresi, 208)

20. yüzy›l›
kana
bulayan iki
faﬂist
diktatör:
Hitler ve
Mussolini.

Illustrated London News dergisinin kapa¤›nda yer alan "Nazilerin Londra bombard›man›" görüntüsü.

‹NSANLIK TAR‹H‹N‹N
EN BÜYÜK FELAKET‹
Faﬂist ideolojinin neden oldu¤u II. Dünya Savaﬂ›, insanl›k tarihinin en büyük
felaketi oldu ve ard›nda 55 milyon ölü
b›rakt›.
20. yüzy›la dek savaﬂlar hemen her zaman bir "cephe savaﬂ›" olmuﬂ, sadece
cephedeki ordular aras›nda geçmiﬂti.
Oysa II. Dünya Savaﬂ›'nda Naziler kas›tl› olarak sivilleri bombalad›lar, katlettiler, toplama kamplar›nda ölüme sürüklediler. Nazi toplama kamplar›ndaki ve
gettolar›ndaki sivillerin korkunç görüntüleri, Nazi vahﬂetinin sadece bir kaç
örne¤iydi.
Bu vahﬂet, bir savaﬂ stratejisinden öte,
bir ideolojiye dayan›yordu. Yeryüzündeki ›rklar aras›nda kanl› bir "yaﬂam
mücadelesi" bulundu¤unu ve bunun
"do¤an›n kural›" oldu¤unu iddia eden
barbar bir ideolojiydi bu. Kökeninde
ise, putperest bir kültür ve Darwinist
bir sözde "bilim" yat›yordu.

G‹R‹ﬁ

aﬂizm, 1919 y›l›ndan sonra ilk olarak ‹talya'da ve daha sonra çeﬂitli Avrupa ülkelerinde, I. Dünya Savaﬂ› ile gelen politik ve sosyal de¤iﬂimlere tepki olarak geliﬂen bask›c› politik bir harekettir. ‹smi ise eski Roma'da otoriteyi temsil eden bir baltan›n çevresine ba¤lanm›ﬂ bir demet sopa
anlam›na gelen Latince "fascis" kelimesinden gelir.
Faﬂizm terimi ilk olarak, ‹talya'da 1922-1944 y›llar› aras›nda iktidarda bulunan Benito Mussolini önderli¤indeki yönetim
taraf›ndan kullan›ld›. Balta çevresine ba¤lanm›ﬂ sopa demetleri
figürü de bu ilk faﬂist partinin amblemi oldu. ‹talya'n›n ard›ndan
1933-1945 y›llar› aras›nda Almanya'da ve 1939-1975 y›llar› aras›nda ‹spanya'da faﬂist partiler iktidardayd›. II. Dünya Savaﬂ›
sonras›nda ise Güney Amerika ve di¤er baz› az geliﬂmiﬂ ülkelerde kurulan diktatörlük benzeri rejimler de genel olarak faﬂist olarak nitelendirildi.
Faﬂizmin neyi ifade etti¤ine bakt›¤›m›zda ise, bunun cevab›n› en özlü olarak Mussolini'nin 1932 y›l›nda ‹talyan Ansiklopedisi için yapt›¤› faﬂizm tan›m›nda görebiliriz:

F

Eski Roma'da bir çeﬂit
"baltac›", Romal› devlet
görevlilerinin önünden
gider ve güç ve otorite
sembolü bir demeti
elinde tutard›.

Faﬂizm, günümüzde her ne kadar insanl›¤›n geliﬂimini ve gelece¤ini politik düﬂüncelerden ayr› olarak ele
almaktaysa da, ne sürekli bir bar›ﬂ olas›l›¤›na ne de
bunun faydal› olaca¤›na inanmaktad›r. Bundan dolay› bar›ﬂseverlik doktrinini reddeder. Savaﬂ tüm insan enerjisini en yüksek gerilim noktas›na taﬂ›r ve
asalet damgas›n› onu karﬂ›lamaya cesareti olan insanlar›n üstüne vurur. Tüm di¤er meselelerin hiçbiri
insan› ölüm ve yaﬂam aras›nda seçim yapma gibi büyük bir alternatife götüremez... Faﬂist, yaﬂam›... mücadele ve fetih olarak görür ve yak›n›ndakilerden,
uzaktakilerden, ça¤daﬂlar›ndan ve sonra geleceklerden çok üstün tutar.1
Mussolini'nin de üzerinde durdu¤u gibi faﬂizmin ana
özelli¤i Darwinist bir çat›ﬂma ve savaﬂt›r. Darwinizm, giriﬂ bölü-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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münde de belirtti¤imiz gibi, "güçlü olan›n hayatta kal›p, zay›f olan›n elendi¤ini" iddia etmekte, bu nedenle de insanlar›n hayatta kalabilmek için daimi bir
mücadele içinde olmas› gerekti¤ini öne sürmektedir. Bu fikirden yola ç›kan faﬂizmde de, bir milletin geliﬂiminin ancak savaﬂla mümkün olaca¤›na inan›l›r
ve bar›ﬂ, geliﬂimi yavaﬂlatan bir unsur olarak görülür.
Ayn› düﬂünce, faﬂizmin Siyonist Yahudiler aras›ndaki temsilcisi say›lan
Vladimir Jabotinsky taraf›ndan da ifade edilmiﬂtir. ‹srail radikal sa¤›n›n fikri
öncüsü olarak kabul edilen Jabotinsky, 1930'lardaki bir aç›klamas›nda, faﬂist
zihniyeti ﬂöyle özetlemiﬂtir:
Günümüz ahlak kurallar› içinde çocuksu hümanizmin etkisi yoktur.
Dünya siyasal yaﬂam›n› ﬂekillendirecek olgu, sadece ve sadece güçtür. Komﬂusu ne kadar iyi ve candan olursa olsun, ona inananlar aptald›rlar. Adalete inananlar da aptald›rlar. Adalet, bile¤i güçlü olan›n ve
bu bile¤i büyük bir ›srarla isteklerini gerçekleﬂtirmek için kullanan›nd›r. 2
Bu sözlerden anlaﬂ›ld›¤› -ve ilerleyen sayfalarda ayr›nt›lar›yla inceleyece¤imiz- gibi, faﬂizm asl›nda insanl›¤›n, Darwinizm'in öngörüleri do¤rultusunda "orman kanunlar›na" göre düzenlenmesinin
ideolojisidir.
Faﬂizmin bir di¤er özelli¤i ›rkç›l›¤a dayal›,
sald›rgan bir milliyetçilik anlay›ﬂ›d›r. Bu milliyetçilik anlay›ﬂ›, insan›n kendi milletini sevmesi ve onun
için çal›ﬂmas› olarak özetlenebilecek ›l›ml› milliyetçilik anlay›ﬂ›ndan çok farkl›d›r. Faﬂizmin sald›rgan
milliyetçili¤i, kendi milletinin tüm di¤er milletlere
tahakküm etmesini, onlar› ezmesini, köleleﬂtirmesini hedefler. Bu hayal u¤runa kendi milletine büyük
ac›lar çektirmekten de çekinmez. Faﬂistlerin milliyetçili¤i, asl›nda milliyetçilik kavram›n›, savaﬂ, iﬂgal, katliam gibi siyasi emellere ve "kan dökme" hedefine alet etmekten ibarettir.
Faﬂist bir rejim, di¤er milletlere tahakküm etmek istedi¤i gibi, kendi milletine karﬂ› da bask› ve
zor kullan›r. Faﬂizmdeki temel toplumsal politika,
bir fikri dayatma, mecburen kabul ettirmedir. Faﬂizm, hem tek tek bireylerin, hem de bütün olarak

Mussolini, Roma'n›n "balta"s›n› kendi sembolü haline getirdi. Üstte "Bilimsel Faﬂizm"
baﬂl›kl›, döneme ait bir ‹talyan dergisi

20. yüzy›l›n ilk faﬂist diktatörü:
‹talya'y› 1922-44 y›llar› aras›nda yöneten Benito Mussolini.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

toplumun düﬂünce ve davran›ﬂ›n› ayn› do¤rultuda biçimlendirmeyi amaçlar.
Bu amaca varabilmek için her türlü propaganda yönteminin yan›s›ra zor ve
ﬂiddet kullan›r. Kendisi gibi düﬂünmeyen herkesi düﬂman ilan eder. Hatta, Nazi Almanyas›'nda oldu¤u gibi geniﬂ çapl› bir katliama kadar gidebilir.
Tüm bunlar, faﬂizmin oluﬂturdu¤u toplum yap›s›n›n ve siyasi rejimin
çok k›sa bir tarifidir. Ama as›l mesele, faﬂizmin nereden do¤du¤unu ve sonra
nas›l olup da yayg›nlaﬂt›¤›n›, iktidara geldi¤ini, kitleleri ard›ndan sürükledi¤ini anlayabilmektir. Bunu anlamak önemlidir, çünkü faﬂizm II. Dünya Savaﬂ›'ndan sonra tarihe gömülmüﬂ san›lsa da, halen çeﬂitli ﬂekillerde ortaya ç›kmaktad›r. Faﬂizm sadece bir siyasi sistem de¤il, ayn› zamanda bir kültürdür ve
bu kültür Nazi Almanyas› ve Mussolini ‹talyas› gibi siyasi rejimler kurmasa bile, dünyan›n dört bir yan›nda insanlara ac›lar çektirmeye devam etmektedir.
Bu yüzden ﬂimdi faﬂist kültürün kökenini inceleyecek ve faﬂizmin nas›l
olup da 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda tüm dünyay› sarsan, zulümle dolduran bir
güç haline gelebildi¤ini görece¤iz.

Mussolini'nin faﬂist partisinin amblem ve bayraklar›. Baltan›n çevresine ba¤lanm›ﬂ sopa demetleri, görüldü¤ü gibi faﬂist amblemlerin
temel unsuru.

Mussolini imzal› bir illüstrasyonda faﬂizmi sembolize
eden balta ve sopalar.
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Faﬂist
Kültürün
Kökenleri

aﬂizm Avrupa kaynakl› bir ideolojidir. 19. yüzy›lda baz› Avrupal›
düﬂünürler taraf›ndan faﬂizmin temelleri at›lm›ﬂ ve 20. yüzy›lda da
‹talya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde uygulanm›ﬂt›r. Faﬂizmi benimseyen ve uygulayan di¤er örnekler de, bu ideolojiyi Avrupa'dan "ithal"
etmiﬂlerdir. Dolay›s›yla faﬂizmin kökenini incelemek için, Avrupa tarihine
bakmak zorunludur.
Avrupa tarihinin elbette çok farkl› aﬂamalar› ve dönemleri vard›r.
Ancak en genel anlamda bak›ld›¤›nda, kültürel aç›dan tüm Avrupa tarihini üç temel kategoriye ay›rabiliriz:
1) H›ristiyanl›k öncesi (pagan) dönem.
2) H›ristiyanl›¤›n kültürel yönden Avrupa'ya hakim oldu¤u dönem.
3) H›ristiyanl›k sonras› (materyalist) dönem.
Son dönemi "H›ristiyanl›k sonras›" olarak nitelendirmemiz belki ilk
baﬂta garipsenebilir. Çünkü Avrupa toplumlar›nda din olarak H›ristiyanl›k
halen ezici bir ço¤unlukla kabul edilmektedir. Ama H›ristiyanl›k, Avrupa
kültürünün önemsiz bir parças› haline getirilmiﬂtir, sadece sözde bir H›ristiyanl›k yaﬂanmaktad›r. Topluma yön veren as›l kurum ve kavramlar, dinin de¤il materyalist felsefenin kabullerine göre belirlenmiﬂtir. 18. yüzy›lda baﬂlayan din karﬂ›t› düﬂünce, 19. yüzy›lda materyalist (maddeci) felse-

F
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fenin bilime ve düﬂünceye hakim olmas›yla zirveye ç›km›ﬂt›r. 20. yüzy›l ise materyalizmin kanl› sonuçlar›n›n yaﬂand›¤› yüzy›l olmuﬂtur.
Bu üç döneme bakt›¤›m›zda ise, faﬂist kültürün 1. ve 3. döneme ait oldu¤unu görürüz. Yani faﬂizm, putperest kültürün bir parças› olarak do¤muﬂ
ve sonra da materyalist kültürün bir parças› olarak yeniden hayata geçmiﬂtir. Avrupa'da H›ristiyan kültürünün hakim oldu¤u 1000 y›l› aﬂk›n süre boyunca ise, faﬂist bir ideoloji ve uygulama yaﬂanmam›ﬂt›r. Bunun temelinde, H›ristiyanl›¤›n, bar›ﬂç› ve eﬂitlikçi bir din olmas› yatar. ﬁefkat, merhamet, fedakar-

Pagan
kültüründe
savaﬂ ve
ﬂiddet önemli
ve meﬂru bir
yere sahipti.
Bunu, duvar
resimlerinde
veya mezar
taﬂlar›nda
yer alan savaﬂ
figürlerinden
dahi anlamak
mümkündür.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

l›k, sevgi, tevazu gibi ahlaki erdemleri kabul eden ve topluma yerleﬂtirmeye
çal›ﬂan H›ristiyan kültürü, faﬂizmle tam bir z›tl›k içinde olmuﬂtur.
Bu ise, H›ristiyanl›¤›n ‹lahi bir din olma özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. H›ristiyanl›k, Allah'›n Hz. ‹sa'ya vahyetti¤i hak dinle do¤muﬂtur. Hz. ‹sa
sonras›nda baz› tahriflere u¤ram›ﬂ, orijinalinden ayr›lm›ﬂ ve baz› sapk›n inançlarla bozulmuﬂtur. Ama yine de hak dinin özünde bulunan baz› temel ahlaki
de¤erler (üstte sayd›¤›m›z ﬂefkat, merhamet, fedakarl›k, sevgi, tevazu gibi kavramlar) H›ristiyanl›k'ta varl›¤›n› korumuﬂtur.
ﬁimdi H›ristiyanl›k öncesi Avrupa'ya k›saca bir göz atal›m ve faﬂizmin
kökenlerini inceleyelim.

Pagan Dünyas›ndaki Faﬂistler
H›ristiyanl›k öncesindeki Avrupa kültürünün en temel özelli¤i, pagan
inançlara, yani çok-tanr›l› bat›l dinlere sahip olmas›yd›. Avrupal›lar, ibadet ettikleri bu sahte ilahlar›n kendilerine hayat›n farkl› yönlerinde yol gösterdi¤i ve
yard›m etti¤i gibi sapk›n inan›ﬂlara sahiptiler. Bunlar›n en önemlileri aras›nda
ise, hemen her pagan toplumda savaﬂ putlar› yer al›rd›.
Pagan inanc›nda savaﬂ putlar›na gösterilen
bu ra¤bet, bu kültürde ﬂiddetin kutsal görülmesinin bir sonucuydu. Pagan kavimler birer barbar
toplumuydular ve daimi bir savaﬂ atmosferi içinde yaﬂ›yorlard›. Kavim ad›na öldürmek, kan dökmek adeta kutsal bir görev say›l›yordu. ﬁiddetin
ya da vahﬂetin hemen her türü, pagan dünyas›nda kendisine meﬂru bir yer bulabiliyordu. ﬁiddeti
yasaklayan, bunun yanl›ﬂ oldu¤unu aç›klayan
hiçbir ahlaki kaynak yoktu. Pagan dünyas›n›n en
"medeni" devleti say›lan Roma bile, insanlar›n
vahﬂi hayvanlara parçalat›ld›klar› ya da ölümüne
dövüﬂtürüldükleri arenalar›n diyar›yd›. Roma yöneticileri ço¤u kez zalimlikleri ile tarihe geçiyorlard›. Ünlü Neron, öz annesi, eﬂi ve üvey kardeﬂi
baﬂta olmak üzere say›s›z insan› öldürterek iktidara gelmiﬂti. Ülkesindeki H›ristiyanlar› arenalarda
vahﬂi hayvanlara parçalatm›ﬂ, s›rf inançlar› nedeniyle binlerce insana iﬂkence etmiﬂti. Roma ﬂehriPagan dünyas›n›n ﬂiddet tutkunu
"faﬂistlerinden" biri: Neron
ni tümüyle ateﬂe verdirerek yakt›rmas› ve bu ür-
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PAGAN DÜNYASININ VAHﬁET KÜLTÜRÜ
Pagan Roma'da insanlar arenalarda vahﬂi hayvanlara parçalatt›r›l›yor ya da birbirleriyle ölümüne dövüﬂtürülüyorlard›. Paganizmin
ahlaks›zl›¤›na ve yozlu¤una sahip halk ise, bu vahﬂeti büyük bir
coﬂku ve heyecanla izliyordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

kütücü manzaray› saray›n›n penceresinden lir çalarak seyretmesi ise onun zalimli¤ine dair tarihe geçmiﬂ ünlü kesitlerdendir.
Roma'da bu vahﬂet kültürü hakimken, Vandallar, Gotlar, Vizigotlar gibi
Kuzeyli barbar pagan kavimler çok daha vahﬂiydiler. Bu kavimler,
bir yandan birbirlerini k›r›p geçiriyor, bir yandan da Roma'y›
ya¤malamaya çal›ﬂ›yorlard›. Yaln›zca kaba kuvvetin geçerli
oldu¤u, dahas› bu kuvvetin her türlü kullan›m›n›n sözde
ahlaki say›ld›¤›, hatta ciddi bir ahlak kavram›n›n bile var
olmad›¤› bir dünyayd› pagan dünyas›.
Pagan dünyas›nda bugünkü manada "faﬂizm" diyebilece¤imiz bir sistemi uygulayan en somut örnek ise, Yunan ﬂehir devleti Sparta'yd›.

Sparta: Tüm Faﬂistlerin Örnek Modeli

Sparta devletinin
kurucusu Lycurgus

MÖ 8. yüzy›l dolaylar›nda Lycurgus isimli biri taraf›ndan askeri bir
devlet olarak kuruldu¤u bilinen Sparta, tam anlam›yla bir savaﬂ ve ﬂiddet devletiydi. Sparta'da kat› bir e¤itim sistemi kurulmuﬂtu. Buna göre devlet bireyden çok daha önemliydi. Dolay›s›yla insanlar›n yaﬂam›, devlete yararl› olup olmayacaklar› k›stas›na göre belirleniyordu. Sa¤l›kl› ve güçlü do¤an Spartal› erkek çocuklar›n yaﬂamlar› devlete adan›rken, sa¤l›ks›z bebekler da¤larda
ölüme b›rak›l›yordu. (Nazi Almanyas›'nda da Spartal›lar›n bu uygulamalar›
örnek al›nm›ﬂ ve Darwinizm'in de etkisiyle "sa¤l›kl› ve üstün bir ›rk" için sa¤l›ks›z olanlar›n yok edilmesi gerekti¤i savunulmuﬂtur) Sparta'da anne babalar
o¤lan çocuklar›na yedi yaﬂ›na kadar bakmakla sorumluydular. Çocuklar
bu yaﬂtan 12 yaﬂ›na kadar 15 kiﬂilik bir ekibin üyesi olurlar ve
kurallara uymakta baﬂar› gösterenler önderli¤e seçilirdi.
Çocuklar sadece spor yaparak vücutlar›n›
güçlendirir ve savaﬂa haz›rlan›rlard›.

Pagan dünyas› sadece kaba kuvvetin geçerli oldu¤u bir kültüre sahipti. Romal›lar gibi, Vandallar,
Gotlar, Vizigotlar gibi kuzeyli barbar pagan kavimler de kan
dökmeyi bir zevk
olarak görüyordu.
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SPARTA:
‹LK FAﬁ‹ST DEVLET
Yunan ﬂehir devleti
Sparta, tam bir savaﬂ ve
ﬂiddet makinas›yd›. Yurttaﬂlar çocuk yaﬂtan itibaren ac›mas›z bir savaﬂç›
olarak yetiﬂtiriliyordu.
Okuma yazma, müzik,
sanat ve edebiyat önemli say›lm›yordu.
Spartal›lar›n bu vahﬂi
kültürü, 19. ve 20. yüzy›ldaki faﬂist ideologlara
ilham kayna¤› olacakt›.
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Okuma yazma önemli say›lmaz, müzik ve edebiyata pek ilgi duyulmazd›. Çocuklar›n ö¤renmelerine ve söylemelerine izin verilen ﬂark›lar, sadece savaﬂ ve
ﬂiddet konular›n› içeren ﬂark›lard›. (Mussolini ve Hitler'in 4 yaﬂ›ndan itibaren
faﬂist e¤itime baﬂlatt›¤› çocuklar da Spartal› çocuklar ile aﬂa¤› yukar› benzer
e¤itimlerden geçmiﬂlerdir.) Faﬂizmin sanata, edebiyata ve e¤itime önem vermeyerek, sadece savaﬂç› ruhlu insanlar yetiﬂtirmesi, bir Sparta gelene¤idir.
Sparta hakk›nda en detayl› yorumlar› yapan düﬂünürlerin baﬂ›nda, ünlü Yunanl› felsefeci Platon gelir. Platon, demokrasiyle yönetilen Atina'da yaﬂamas›na ra¤men, Sparta'daki faﬂist düzene hayran kalm›ﬂ ve kitaplar›nda Sparta'y› örnek bir devlet modeli olarak göstermiﬂtir. Platon'un bu faﬂist e¤ilimleri
nedeniyle, 20. yüzy›l›n önde gelen düﬂünürlerinden biri olan Karl Popper, The

Sparta askerleri küçük yaﬂlardan
itibaren sadece savaﬂ konusunda
e¤itiliyorlard›. Kan dökmek, hayattaki tek amaçlar›yd›.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Open Society and Its Enemies (Aç›k Toplum ve Onun Düﬂmanlar›) adl› ünlü kitab›nda, Platon'u aç›k toplumun ilk düﬂman› ve bask›c› rejimlerin ilk ilham
kayna¤› olarak gösterir. Popper, Platon'un Sparta'daki bebek cinayetlerini bile so¤ukkanl›l›kla savundu¤unu anlatmakta ve onun
"öjeni" kavram›n›n ilk teorik savunucusu oldu¤unu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
[Platon'a göre] yönetici s›n›f›n kendisini üstün bir ›rk
olarak hissetmesi çok önemlidir. Platon "askerlerin ›rk›
saf tutulmal›" derken (ve böylece bebek cinayetlerini savunurken), o zamandan beri tekrar edilen ve hayvanlar›
büyük bir dikkatle çiftleﬂtirirken kendi ›rk›m›z› ihmal etti¤imiz yönündeki ›rkç› argüman› geliﬂtirmektedir. (Bebek cinayetleri bir Atina uygulamas› de¤ildir, Platon bunun Sparta'da öjenik amaçlarla uyguland›¤›n› görmüﬂ,
bunun antik bir uygulama oldu¤unu ve dolay›s›yla iyi
olmas› gerekti¤ini düﬂünmüﬂtür.) Bu prensiplerin, deneyimli bir hayvan yetiﬂtiricisi taraf›ndan köpeklere, atlara veya kuﬂlara uygulanan çiftleﬂtirme
yöntemi gibi, üstün ›rk›n yetiﬂtirilmesi için
de uygulanmas›n› istemektedir. "E¤er onlar›
bu ﬂekilde çiftleﬂtirmezseniz, kuﬂlar›n›z›n veya köpeklerinizin ›rk›n›n çabukça dejenere olaca¤›n› düﬂünmüyor musunuz" diye sorar Platon, ve sonra da ﬂu sonuca var›r; "bu
prensipler insan ›rk› için de geçerlidir". Yani bir askerden
veya muhaf›zdan istenen ›rksal özellikler, bir çoban köpe¤inden istenen özellikler gibidir. "Savaﬂç›-sporcular›m›z... bekçi köpekleri gibi uyan›k olmal›d›rlar" demektedir Platon ve devam etmektedir; "elbette, bekçilik yapmak için do¤al uygunluklar› gözönünde bulunduruldu¤unda, cesur bir gençle iyi besili bir köpek aras›nda fark
yoktur."3
Platon'un insanlar› bir hayvan türü olarak kabul eden ve
Savaﬂa giden Spartal›
askerin bronz heykeli
"çiftleﬂtirme" yöntemiyle insanlar›n "evrimleﬂece¤ini" ileri süren
bu görüﬂleri, 19. yüzy›lda Darwinizm'le birlikte yeniden dünyan›n gündemine gelecek, 20. yüzy›lda da Naziler taraf›ndan uygulanacakt›r. Bunu ilerleyen sayfalarda inceleyece¤iz.
Platon Sparta'daki modeli savunurken, faﬂizmin bir di¤er yönünü, yani
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toplumun devlet taraf›ndan büyük bir bask›yla yönetilmesini de savunmuﬂtur. Platon'a göre bu bask› günlük
hayata o kadar hakim olmal›d›r ki, insanlar devletin
emirleri d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey düﬂünemez hale gelmeli, kendi ak›l ve iradelerini tamamen bir kenara b›rakarak, adeta
beyinleri y›kanm›ﬂ bir ﬂekilde hareket etmelidirler. Karl
Popper'in kitab›n›n hemen baﬂ›nda faﬂist zihniyetin tam
bir ifadesi olarak aktard›¤› Platon'a ait aﬂa¤›daki sözler,
faﬂist düzenin yap›s›n› tarif eder:
En temel prensip ﬂudur ki, erkek veya diﬂi olsun
hiçbir kimse lidersiz olmamal›d›r. Ve de hiç kimsenin zihni, bir ﬂeyi kendi inisiyatifi ile yapPlaton: "Aç›k toplumun"
mas›na izin verecek ﬂekilde düﬂünmeye al›ﬂt›düﬂman›
r›lmamal›d›r... En küçük konuda bile liderli¤in
yönetimi alt›nda olmal›d›r. Örne¤in sabah kalkmas›, hareket etmesi, y›kanmas› veya yemek yemesi, sadece e¤er bunlar› yapmas› emredilmiﬂ ise gerçekleﬂmelidir. Tek kelimeyle, ruhunu
öyle bir ﬂekilde e¤itmelidir ki, asla ba¤›ms›z olarak davranmay› hayal etmemeli ve bunu yapma yetene¤inden de
tamamen yoksun hale gelmelidir.4
Bu düﬂünce ve uygulamalar›yla, Spartal›lar ve
Platon, faﬂizmin temel özelliklerini de ortaya koymuﬂlard›r:
‹nsanlar› hayvan türü olarak gören bir anlay›ﬂ, fanatik bir ›rkç›l›k, savaﬂ›n ve çat›ﬂman›n yüceltilmesi, toplumun devlet bask›s›yla ve "beyin y›kama" yöntemleriyle yönetilmesi...
Benzer faﬂizm uygulamalar›, di¤er baz› pagan toplumlar›nda da görülmüﬂtür. Eski M›s›r'› yöneten Firavun'lar›n
kurdu¤u sistem, baz› yönleriyle Sparta faﬂizmini and›r›r. M›s›r Firavunlar› da güçlü bir askeri disipline sahip devlet sistemleri kurmuﬂlar ve bunu kendi halklar›na bask› uygulamak
için kullanm›ﬂlard›r. Hz. Musa döneminde M›s›r'› zalimce
yöneten Firavun -tarihi kaynaklarda II. Ramses olarak geçerSparta'daki bebek katliamlar›n› hat›rlatan bir zalimlikle ülkesindeki tüm Yahudi erkek çocuklar›n katledilmesini emretmiﬂtir. Bu Firavun'un kendi halk›na karﬂ› uygulad›¤› fikri
bask› da Platon'un tarif etti¤i faﬂist bask› sistemini hat›rlatmaktad›r. Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi, Firavun tüm halk›-

Spartal› asker
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na "Ben, size yaln›zca gördü¤ümü (kendi görüﬂümü) gösteriyorum ve ben sizi do¤ru yoldan da baﬂkas›na yöneltmiyorum" (Mümin Suresi, 29) diyerek totaliter bir telkinde bulunmuﬂtur. Kendisinin pagan inanc›n› reddederek Hz.
Musa'n›n getirdi¤i hak dine inanan kiﬂileri ise "... Ben size izin vermeden önce
O'na iman ettiniz, öyle mi? (Araf Suresi, 123) ve "Muhakkak ellerinizi ve
ayaklar›n›z› çaprazlama kesece¤im ve hepinizi idam edece¤im." (Araf Suresi,
124) diye tehdit etmiﬂtir.

Faﬂizmin Din Karﬂ›s›ndaki Geri Çekiliﬂi
Avrupa'ya hakim olan faﬂist-pagan kültür, 2. ve 3. yüzy›llarda H›ristiyanl›¤›n önce Roma'ya sonra da tüm Avrupa'ya yay›lmas›yla birlikte kademeli olarak ortadan kalkt›. H›ristiyanl›k, her ne kadar önemli tahrifatlara u¤ram›ﬂ
da olsa, Hz. ‹sa'n›n insanlara tebli¤ etti¤i hak dinin temel ahlaki özelliklerini
Avrupa toplumlar›na taﬂ›d›. Daha önceden ﬂiddeti, çat›ﬂmay›, kan dökmeyi
kutsal ve meﬂru sayan, sürekli birbiri ile çat›ﬂan farkl› kabilelerden, ›rklardan,
ﬂehir devletlerinden oluﬂan Avrupa, önemli bir de¤iﬂim geçirdi:
1) Irkç›l›k ve kabile savaﬂlar› ortadan kalkt›: Pagan dünyada, her farkl› kabile, her farkl› ›rk bir di¤erini düﬂman olarak görüyor ve bu farkl› gruplar
aras›nda daimi bir çat›ﬂma yaﬂan›yordu. Her pagan toplumunun kendi kendine uydurdu¤u ayr› putlar, ayr› totemler vard› ve bunlar ad›na savaﬂ›yorlard›.
H›ristiyanl›kla birlikte, tek bir inanç, tek bir kültür ve hatta tek bir dil Avrupa'n›n geneline hakim oldu ve pagan dünyan›n çat›ﬂmalar› ortadan kalkt›.
2) ﬁiddet yerine bar›ﬂ ve merhamet kavramlar› kutsal hale geldi: Pagan toplumlarda kan dökmek, insanlara ac› çektirmek, iﬂkence yapmak, bir
kahramanl›k olarak görülüyor, hayali "savaﬂ tanr›"lar›n› tatmin edecek meﬂru
bir eylem say›l›yordu. H›ristiyanl›kla birlikte, insanlar›n birbirlerine, (düﬂmanlar›na dahi) sevgi ve merhametle yaklaﬂmalar› gerekti¤i, kan dökmenin Allah
Kat›nda büyük bir suç oldu¤u gerçe¤i Avrupa toplumlar› taraf›ndan ö¤renildi.
3) ‹nsan› bir hayvan türü olarak gören anlay›ﬂ ortadan kalkt›: Spartal›lar›n savaﬂç›lar›n› "bekçi köpekleri"yle bir tutmas›, putperest toplumlarda
yayg›n olan sapk›n "animist" inançlar›n bir uzant›s›yd›. Animizm, do¤aya ve
do¤adaki hayvanlara bir ruh atfedilmesi anlam›na geliyordu. Dolay›s›yla animizme göre bir insanla bir hayvan veya bir bitki aras›nda önemli bir fark yoktu. Din ahlak›n›n hakimiyetiyle birlikte, bu bat›l inan›ﬂ ortadan kalkt› ve insan›n Yüce Allah'›n verdi¤i bir ruha sahip oldu¤u, hayvanlardan tamamen farkl› bir varl›k oldu¤u ve dolay›s›yla hayvanlarla ayn› kanunlara tabi olamayaca¤› gerçe¤i Avrupa topluluklar› taraf›ndan anlaﬂ›ld›.
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Bu üç maddede belirtilen pagan özellikler, yani ›rkç›l›k ve kan dökücülük ve insan›n bir hayvan türü say›lmas›, faﬂizmin temel özellikleridir. Bu e¤ilimler, Avrupa'da H›ristiyanl›k taraf›ndan yenilgiye u¤rat›lm›ﬂt›r. Ortado¤u'da
ise ayn› zafer, ‹slam ahlak› taraf›ndan Arap paganizmine (putperestli¤ine) karﬂ› kazan›lm›ﬂt›r. Araplar (ve di¤er Ortado¤u ve Orta Asya toplumlar› da) ‹slam
öncesinde savaﬂç›, kan dökücü, ›rkç› bir kültüre sahiptiler. Hatta Sparta'da uygulanan "istenmeyen bebeklerin ölüme terk edilmesi" vahﬂeti, putperest Araplarda da k›z çocuklar›n›n diri diri topra¤a gömülmesi ﬂeklinde uygulanm›ﬂt›r.
Kuran'da bu vahﬂi uygulama ﬂöyle haber verilir:
Ve 'diri diri topra¤a gömülen k›zca¤›za' soruldu¤u zaman: "Hangi
suçtan dolay› öldürüldü?" (Tekvir Suresi, 8-9)
Oysa onlardan biri, O, Rahman (olan Allah) için verdi¤i örnek ile (k›z
çocu¤unun do¤umuyla) müjdelendi¤i zaman, yüzü simsiyah kesilmiﬂ olarak kahr›ndan yutkundukça yutkunur. (Zuhruf Suresi, 17)
Araplar ve di¤er Ortado¤u ve Orta Asya toplumlar›, ancak ‹slam ahlak›yla ﬂereflendikten sonra kan dökücülükten uzak, bar›ﬂç›, ›l›ml›, medeni bir
kültüre kavuﬂmuﬂlar, eski kabile savaﬂlar›ndan, göçebe (bedevi) vahﬂili¤inden
kurtularak dini bir birlik içinde huzur ve istikrar bulabilmiﬂlerdir.

Faﬂizmin Do¤uﬂu ve Neo-Paganizm
Avrupa'daki pagan kültürü H›ristiyanl›k taraf›ndan bast›r›lmas›na ra¤men ölmemiﬂtir. Çeﬂitli ö¤retilerle, baz› tarikatlarla, masonluk gibi gizli örgütlerle yaﬂamaya devam etmiﬂ ve Avrupa tarihinin 16. ve 17. yüzy›llar›nda yeniden belirgin bir biçimde ortaya ç›km›ﬂt›r. Çeﬂitli Avrupal› düﬂünürler, Platon
veya Aristo gibi eski Yunan düﬂünürlerinin kitaplar›ndan etkilenerek pagan dünyas›n›n kavramlar›n›
yeniden Avrupa'ya taﬂ›maya baﬂlam›ﬂlard›r.
Neo-paganizm, yani yeni-paganl›k denebilecek olan bu ak›m, çok uzun bir süreç sonucunda giderek güçlenmiﬂ ve 19. yüzy›lda da H›ristiyanl›¤a
karﬂ› üstün gelerek Avrupa'y› fikren etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Bu uzun sürecin detaylar›na burada girmesek
de, baz› ana hatlar› belirtmek yararl› olabilir.
Neo-paganizmin ilk öncüleri, "Hümanistler"
olarak bilinen düﬂünürlerdir. Bu kiﬂiler, eski Yunan
kaynaklar›ndan etkilenerek Platon, Aristo gibi düAristo
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ﬂünürlerin pagan felsefelerini benimsemiﬂ ve yaymaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. "Hümanizm" kavram›yla ifade ettikleri inan›ﬂ ise, Allah'›n varl›¤›n› ve insan›n Allah'a
karﬂ› sorumlulu¤unu göz ard› eden, insan› tek baﬂ›na üstün ve yüce bir varl›k
olarak tarif eden sapk›n bir felsefedir. Hümanizm'in etkileri 17. ve 18. yüzy›lda
ortaya ç›kan Ayd›nlanma felsefesiyle daha ileri boyutlara varm›ﬂt›r. Ayd›nlanma felsefecileri, eski Yunan'da geliﬂmiﬂ bir felsefe olan materyalizmi benimseKIRMIZI BAﬁLIK: Aﬂa¤›daki resim, Frans›z Devrimi'nden sonra kurulan cumhuriyetin, birlik ve
bölünmezli¤ini simgelemektedir. Hem bu resimde hem de döneme ait di¤er pek çok illüstrasyonda devrimin sembolü olarak kullan›lan k›rm›z› baﬂl›k, pagan dünyas›ndaki Mitra efsanesinden miras kalan putperest bir semboldür.
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Frans›z Devrimi sonras›nda Jean Jacques Rousseau onuruna yap›lm›ﬂ bu çizimde de, k›rm›z›
baﬂl›k ve ba¤lanm›ﬂ sopalar gibi pagan kültürüne ait semboller yer almaktad›r.

miﬂler ve hararetle savunmuﬂlard›r. (Materyalizm, Leucippus ve Democritus
gibi Yunan düﬂünürleri taraf›ndan ortaya at›lan, her ﬂeyi maddeden ibaret sayan dogmatik bir felsefedir.)
Paganizmin yeniden do¤uﬂu, Ayd›nlanma felsefesinin siyasi sonucu
olarak kabul edilen Frans›z Devrimi'nde çok belirgin bir ﬂekilde ifade edilmiﬂti. Frans›z Devrimi'nin kanl› "terör" dönemine liderlik eden Jakobenler, H›ristiyanl›k yerine paganizmi benimsiyor ve H›ristiyanl›¤a karﬂ› da büyük bir nef-
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ret körüklüyorlard›. Devrimin en ateﬂli günlerinde Jakobenlerin yo¤un propagandas› sonucunda yayg›n bir "H›ristiyanl›ktan ç›kma" hareketi geliﬂti. Hatta
bunun yan›s›ra H›ristiyanl›k yerine pagan sembollere dayal› yeni bir "ak›l dini" ortaya at›ld›. ‹lk belirtileri 14 Temmuz 1790'daki Federasyon Bayram›'nda
görülen "devrimci ibadet" gittikçe yay›lmaya baﬂlad›. Jakobenlerin eli kanl› lideri Robespierre, "devrimci ibadet"e yeni kurallar da getirmiﬂ, bu ibadetin ilkelerini bir rapor halinde belirleyerek ad›na da "Yüce Varl›k ‹badeti" demiﬂti.
Bu geliﬂmenin çarp›c› bir sonucu, ünlü Notre Dame Kilisesi'nin "akl›n tap›na¤›"na dönüﬂtürülmesiydi. Kilise'nin duvarlar›ndaki H›ristiyan figürleri sökülmüﬂ ve orta yere "ak›l tanr›ças›" olarak tan›mlanan bir kad›n heykeli, yani pagan bir put yerleﬂtirilmiﬂti.
Bu pagan e¤ilim, devrimciler taraf›ndan çeﬂitli sembollerle de ifade ediliyordu. Frans›z devriminde devrimci muhaf›zlar taraf›ndan giyilen ve pek çok
illüstrasyonda devrimin sembolü olarak kullan›lan k›rm›z› baﬂl›k, pagan dünyas›ndaki Mitra efsanesinden miras kalan putperest bir semboldü.5

Robespierre

Frans›z Devrimi'nin eli kanl› liderlerinden Robespierre'in Cordeliers Kulübü kart›.
Kartta, balta etraf›na ba¤lanm›ﬂ sopalar ve k›rm›z› baﬂl›k gibi pagan semboller dikkat çekici.
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Pagan kültürünün bu ﬂekilde yeniden do¤mas› ve Avrupa'ya fikren hakim olmaya baﬂlamas›, pagan dünyas›na ait bir sistem olan faﬂizmin de yeniden do¤uﬂunun yolunu aç›yordu. Nitekim Sparta'da uygulanan faﬂist sistemin
bir benzeri, yani Nazi Almanyas›, bu pagan kültüre dayanacakt›. Ancak 18.
yüzy›l sonundaki Frans›z Devrimi'nden 20. yüzy›l baﬂ›ndaki Nazi Almanyas›'na gitmek için, baz› önemli kültürel de¤iﬂiklikler gerekiyordu. Bu de¤iﬂiklikler 19. yüzy›ldaki baz› düﬂünürler taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Bunlar›n en
önemlisi, Charles Darwin'di.

Darwinizm ve Pagan
"Evrim" Hurafesinin Canlanmas›
Pagan dünyas›na ait olan, ancak 18. ve 19. yüzy›lda yeniden Avrupa'ya
taﬂ›nan bat›l inançlar›n biri, tüm canl›lar›n tesadüfler sonucunda ve birbirinden türeyerek oluﬂtuklar›n› öne süren "evrim teorisi"ydi.
"Canl›lar ve insan nas›l var oldu?"
Allah'›n varl›¤›n›n fark›nda olmayan, bunun yerine kendi uydurduklar› pek çok sahte ilaha tap›nan paganlar, bu soruya "evrim" diye cevap vermiﬂlerdi. ‹lk kez eski Sümer yaz›tlar›nda rastlanan evrim kavram›, as›l olarak eski
Yunan'da ﬂekillendi. Thales, Anaksimenderes ve Empedokles gibi pagan felsefeciler, canl› varl›klar›n yani insan, hayvan ve bitkilerin hava, ateﬂ ya da su gibi cans›z maddelerden kendili¤inden oluﬂtuklar›n› iddia ettiler. Bu teorilerine göre ilk
canl›lar suda ve birdenbire, kendili¤inden
ortaya ç›km›ﬂ, baz› hayvanlar zaman içinde
suyu terk etmiﬂ ve karaya uyum sa¤lam›ﬂlard›. Thales uzun süre M›s›r'da bulunmuﬂtu. M›s›r'da ise "canl›lar›n kendili¤inden çamurdan oluﬂtu¤u" hurafesi yayg›nd›. M›s›rl›lar Nil nehri çekildi¤inde ortal›¤a yay›lan kurba¤alar›n bu ﬂekilde oluﬂtu¤unu san›yorlard›.
Thales de bu hurafeyi kabul etmiﬂ
ve üzerine birtak›m mant›k yürütmeler yaparak tüm canl›lar›n kendili¤inden oluﬂabildi¤ini ileri sürmüﬂtü. Thales bu iddialar›
ileri sürerken, deneye veya gözleme de¤il,
Thales, "evrim" efsanesinin
sadece mant›k yürütmeye dayan›yordu. Esilk savunucular›ndan biriydi.
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ki Yunan'daki di¤er evrimci filozoflar da ayn› yöntemi izlediler.
Thales'in bir ö¤rencisi olan Anaksimenderes, evrim teorisini geliﬂtirdi.
Onun bat› düﬂünce hayat›na soktu¤u iki büyük maddeci anlay›ﬂ vard›r. Bunlardan birincisi evrenin sonsuzdan gelip, sonsuza gitti¤i, ikincisi ise Thales
döneminde yavaﬂ yavaﬂ ﬂekillenmeye baﬂlayan canl›lar›n birbirlerinden evrimleﬂtikleri fikridir. Hatta "Do¤a" ismini taﬂ›yan klasik ﬂiiri, evrim teorisinin
anlat›ld›¤› ilk yaz›l› eserdir. Anaksimenderes bu ﬂiirinde hayvanlar›n, güneﬂ
›ﬂ›¤›yla buharlaﬂan bir balç›ktan meydana geldi¤ini iddia etmiﬂti. ‹lk hayvanlar›n dikenli ve pullu kabuklara sahip oldu¤unu ve denizlerde yaﬂad›¤›n› ileri
sürmüﬂtü. Bu bal›¤a benzeyen yarat›klar daha sonra de¤iﬂim geçirmiﬂ, karaya
geçmiﬂ, pullu kabuklar›n› dökmüﬂ ve insana dönüﬂmüﬂtü.6 Anaksimenderes'in
evrim teorisine nas›l bir temel oluﬂturdu¤u ise felsefe kitaplar›nda ﬂu ﬂekilde
tarif edilir:
… Baﬂlang›çta tüm yarat›klar, suda yaﬂayan varl›klard›. Sonradan sular›n çekilmesi, kara parçalar›n›n oluﬂmas› ile bu sularda yaﬂayan yarat›klar karada yaﬂayan canl›lar biçiminde de¤iﬂim geçirdi. Bu teori, evrim teorisinin ilki ya da baﬂlang›c› say›labilir.7
K›sacas› Darwinizm'in iki temel unsurundan biri, yani canl›lar›n tesadüflerle birbirlerinden türedikleri varsay›m›, do¤rudan pagan felsefesinin
üretti¤i bir iddiayd›. Darwin'in teorisinin ikinci önemli unsuru olan "yaﬂam
mücadelesi" kavram› da yine pagan bir inan›ﬂt›r. Do¤adaki canl›lar aras›nda
bir yaﬂam savaﬂ› oldu¤u tezini ilk öne sürenler Yunan felsefecilerdir.
Pagan düﬂünürler taraf›ndan, deneye ve gözleme de¤il, soyut ak›l yürütmeye dayan›larak ortaya at›lan evrim fikri, 18. yüzy›l Avrupas›'nda yeniden
yank› bulmuﬂtur. Pagan düﬂüncesindeki evrim fikri, "Büyük Varoluﬂ Zinciri"
olarak tan›mlanm›ﬂ ve evrim teorisinin ilk öncüleri olan Benoit de Maillet, Pi-

‹ﬂte-böyle; ﬂüphesiz Allah, O, Hak oland›r ve
ﬂüphesiz O'nun d›ﬂ›nda tapt›klar› ise, bat›ld›r.
ﬁüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.
(Lokman Suresi, 30)
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Charles Darwin, savaﬂ›, çat›ﬂmay›
ve "›rklar aras› yaﬂam mücadelesi"ni savunan bilim d›ﬂ› teorisiyle, faﬂizmin kültürel zeminini
oluﬂturdu.
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erre de Maupertuis, Comte de Buffon ve
Jean Baptiste Lamarck gibi Frans›z bilim
adamlar› bu kavramdan etkilenmiﬂlerdir.
Buffon, Histoire Naturelle adl› kitab›n›n hemen baﬂ›nda, kendisini "Büyük Varoluﬂ
Zinciri doktrininin yorumlay›c›s›" olarak tan›mlamaktad›r.8 Buffon'dan Lamarck'a geçen evrimci anlay›ﬂ, ondan da Charles DarErasmus Darwin'in
win'e miras kalm›ﬂt›r.
Zoonomia isimli kitab›
Charles Darwin'in dedesi olan Erasmus Darwin de pagan inançlara sahip bir
evrimciydi. Erasmus Darwin, ‹skoçya Edinburgh'daki ünlü Canongate Kilwining mason locas›n›n üstadlar›ndan biriydi. Dahas›, Fransa'daki Jakobenlerle
ve din düﬂmanl›¤›n› bir numaral› görev haline getiren masonik ‹lüminati örgütüyle de yak›n ba¤lant›s› vard›. Kurdu¤u sekiz dönümlük botanik bahçede
yapt›¤› araﬂt›rmalarla Darwinizm'e temel teﬂkil edecek mant›klar› geliﬂtirmiﬂ
ve bunlar› The Temple of Nature (Do¤a Tap›na¤›) ve Zoonomia adl› kitaplar›nda
toplam›ﬂt›. Erasmus Darwin'in kitab›na isim olarak kulland›¤› "Do¤a Tap›na¤›" kavram›, gerçekte sahip oldu¤u pagan inanc›n bir ifadesiydi: Do¤an›n yarat›c› bir güce sahip oldu¤una inanan eski sapk›n pagan inançlar›n bir tekrar›yd› bu.

Darwinizm'in Faﬂizme Oluﬂturdu¤u Zemin
Sümer ve Yunan paganlar›ndan miras kalan "Evrim" efsanesi, Charles
Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yla Bat› dünyas›n›n gündemine geldi. Darwin, bununla ve daha sonra yay›nlanacak olan ‹nsan›n Türeyiﬂi isimli kitab›yla, H›ristiyanl›kla birlikte Avrupa'dan silinmiﬂ olan baz› pagan kavramlar› yeniden gündeme getiriyordu. Hem de bunlar› "bilim" k›l›f› içinde meﬂrulaﬂt›r›yordu. Darwinizm'in meﬂrulaﬂt›rd›¤› -ve sonradan faﬂizmin do¤uﬂuna zemin haz›rlayacak olan- pagan kavramlar, ﬂöyle s›ralanabilir:
1) Darwinizm, ›rkç›l›¤a meﬂruiyet kazand›r›yordu: Darwin, Türlerin
Kökeni adl› kitab›n›n alt baﬂl›¤›nda ﬂöyle yazm›ﬂt›: "Do¤al Seleksiyon ve Yaﬂam
Mücadelesinde Kay›r›lm›ﬂ Irklar›n Korunmas› Yoluyla". Darwin, bu ifadeyle,
do¤adaki baz› ›rklar›n di¤erlerine göre "kay›r›lm›ﬂ", yani üstün oldu¤unu iddia ediyordu. Bu iddias›n›n insan ›rklar›na bakan yönünü ‹nsan›n Türeyiﬂi adl›
kitab›nda aç›klad›: Avrupal› Beyaz ›rklar›n, zenciler, Asyal›lar, Türkler gibi ›rklara göre üstün oldu¤unu ve onlar› köleleﬂtirebileceklerini ileri sürdü.
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2) Darwinizm, kan dökücülü¤e meﬂruiyet kazand›r›yordu: Darwin,
yine kitab›n›n altbaﬂl›¤›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, do¤ada ölesiye bir "yaﬂam
mücadelesi" oldu¤unu ileri sürmüﬂtü. Bu yaﬂam mücadelesinin hem ›rklar
hem de bireyler aras›nda yaﬂand›¤›n›, bunun ölesiye bir mücadele oldu¤unu,
her ›rk›n veya bireyin kendi ç›karlar› için di¤erlerini saf d›ﬂ› etmesinin çok do¤al oldu¤unu iddia etmiﬂti. K›sacas› Darwin, H›ristiyanl›kla birlikte Avrupa'ya
hakim olan yard›mlaﬂma, fedakarl›k ve kanaatkarl›k kavramlar› yerine, tek kural›n ﬂiddet ve çat›ﬂma oldu¤u bir "arena" tarif etmiﬂ
ve bunu savunmuﬂtu. Pagan dünyaya (Roma ‹mparatorlu¤u'na) ait bir vahﬂet sergisi olan "arena", Darwinizm'le birlikte yeniden dirilmiﬂ oluyordu.
3) Darwinizm, insanlar›n biyolojik ›slah›
(öjeni) kavram›n› yeniden gündeme getiriyordu:
Sparta'da uygulanan ve Platon'un "savaﬂç›-sporcular›m›z... bekçi köpekleri gibi uyan›k olmal›d›rlar" diyerek savundu¤u ›rk ›slah› (öjeni) kavram›, Darwinizm'le birlikte yeniden Bat› dünyas›n›n gündemine
geliyordu. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bölümler boyunca "hayvan ›rklar›n›n ›slah›"ndan söz etmiﬂ, ‹nsan›n Türeyiﬂi adl› kitab›nda ise insanlar›n da bir hayvan türü oldu¤unu savunmuﬂtu. Nitekim k›sa süre
sonra Darwin'in kuzeni Francis Galton, amcas›n›n bu
iddialar›n› bir ad›m ileri götürecek ve ça¤daﬂ öjeni teorisini ortaya atacakt›. (Öjeniyi resmi politika olarak
uygulayan ilk devlet ise Nazi Almanyas› olacakt›.)
Amerikal› tarihçi Paul Crook'un, Darwinizm, Savaﬂ ve
Görüldü¤ü gibi, Darwin'in teorisi, ilk baﬂta saTarih: "Türlerin Kökeni"nden
dece biyoloji bilimini ilgilendiren bir kuram gibi göI. Dünya Savaﬂ›'na Kadar Sazükse de, do¤rudan yepyeni bir sosyal ve siyasi anlavaﬂ›n Biyolojisi Üzerindeki
Tart›ﬂma isimli kitab›
y›ﬂ›n temelini oluﬂturuyordu. Nitekim bu gerçek k›sa
zamanda belirginleﬂti ve Darwinizm'in kurdu¤u bu
yeni anlay›ﬂa "Sosyal Darwinizm" ad› verildi. Ve Sosyal Darwinizm, bugün
pek çok tarihçinin kabul etti¤i gibi, faﬂizmin ve Nazi ideolojisinin en önemli
dayana¤›n› oluﬂturdu.
Darwinizm'in savaﬂ› ve çat›ﬂmac›l›¤› meﬂru gibi gösteren etkisi, Amerikal› tarihçi Paul Crook'un Cambridge Üniversitesi bas›m› olan Darwinism, War
and History: The Debate over the Biology of War from the `Origin of Species' to the
First World War (Darwinizm, Savaﬂ ve Tarih: "Türlerin Kökeni"nden I. Dünya
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Savaﬂ›'na Kadar Savaﬂ›n Biyolojisi Üzerindeki Tart›ﬂma) adl› kitab›nda çok ayr›nt›l› olarak analiz edilmektedir. Crook'un belirtti¤ine göre, Darwinizm, savaﬂ› "biyolojik bir gereklilik" olarak göstererek, gerek I. Dünya Savaﬂ›'n›n gerekse çeﬂitli savaﬂç› faﬂist ak›mlar›n fikri temelini oluﬂturmuﬂtur. Crook ﬂöyle yazmaktad›r:
... Darwinist doktrinler gücü, statüyü, elitizmi, sald›r› ve zorbal›¤› onaylad›. Kültürler, cinsiyetler, s›n›flar ve ›rklar aras›ndaki farkl›l›klar, insan›n ay›klanma mücadelesinde sabit biyolojik ayr›mlara indirgendi. Darwin'in savaﬂ modeli, savaﬂlar› ve emperyalist mücadeleyi "biyolojik
bir gereklilik" olarak göstererek askeri ve ›rkç› uygulamalar› hakl› ç›kard›.9
... (Darwinizm sonucunda) Savaﬂ mant›kl› hale getirildi... Frederick
Wertham'›n ileri sürdü¤ü gibi e¤er vahﬂet bütün insanlar›n tabiat›nda
varsa ve e¤er hepimiz suçluysak, o zaman hiç kimse suçlu de¤ildi... I.
Dünya Savaﬂ›, neo-Darwinist genetikte ve içgüdü teorisinde yeni bir terimle ﬂifrelenen hayvansall›k efsanesinin son hakl›l›¤› olarak tasvir edilebilir.10
Darwin Thomas Hobbes'in deyimi olan "savaﬂ›n tabiat›" kelimesini büyük kitab› "Do¤al Seleksiyon"da bölüm baﬂl›¤› olarak kullanmay› düﬂünmüﬂtü..."Darwin, do¤adaki organizmalar›n yaﬂam›n› temsil eden son
derece dramatik bir lisan kullanarak, savaﬂlarla, baﬂar›larla, k›tl›klarla,
yokluklarla ve y›k›mlarla dolu bir yaﬂam mücadelesi oldu¤u imaj›n›
yaratt› –Türlerin Kökeni'ni tamamen dolduran bir imaj.11
Crook'un da ifade etti¤i gibi Darwin, "Türlerin Kökeni"ni çat›ﬂma ve savaﬂ olarak göstermiﬂ ve insanlar›n da hayvanlardan türemiﬂ bir "tür" oldu¤unu ileri sürmüﬂtü. Bu aldatmaca, savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤›n›n, kan dökme ideolojisinin, k›sacas› faﬂizmin ç›¤ gibi büyümesine neden olacakt›.

Ey iman edenler, hepiniz topluca "bar›ﬂ ve güvenli¤e
(Silm'e, ‹slam'a) girin ve ﬂeytan›n ad›mlar›n› izlemeyin.
Çünkü o, size apaç›k bir düﬂmand›r.
(Bakara Suresi, 208)
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Friedrich Nietzsche: Vahﬂeti Öven Hastal›kl› Beyin
Darwinizm'in getirdi¤i neo-pagan anlay›ﬂ› benimseyen, yorumlayan ve
bu yolla faﬂizmin temellerini kuran çok önemli bir 19. yüzy›l düﬂünürü daha
vard›r: Alman filozof Friedrich Nietzsche.
Nietzsche 1844'de Leipzig yak›nlar›ndaki bir Alman köyünde do¤muﬂ
ve genç yaﬂta Yunanca ö¤renerek Yunan kültürüne merak sarm›ﬂt›. 1868 y›l›nda ‹sviçre'nin Basel kentinde felsefe ö¤retmenli¤ine baﬂlad›. Nietzsche, H›ristiyanl›ktan ve ‹slam, Yahudilik gibi di¤er ‹lahi dinlerden nefret ediyor ve Eski
Yunan'›n pagan kültürüne hayranl›k duyuyordu. Basel'de dönemin ünlü bestecisi Wagner ile yak›n dost haline geldi. "Tanr›lar›n Alacakaranl›¤›" (Die Gotterdammerung) adl› bestesiyle ünlenmiﬂ olan Wagner de yine pagan kültürüne
hayran, ‹lahi dinlere düﬂman olan bir Alman ›rkç›s›yd›. (Hitler dönemi boyunca Wagner, Almanya'n›n en büyük kültürel dehas› kabul edilecekti.)
Nietzsche'nin kitaplar›n›n yay›nc›s› Peter Gast, onu "dünyadaki en fanatik ateistlerden ve H›ristiyanl›k düﬂmanlar›ndan biri" olarak tan›mlam›ﬂt›.12 Nietzsche'nin en ünlü kitaplar›ndan birisinin isminin Deccal (Anti-Christ)
olmas›, onun dine olan nefretinin bir di¤er ifadesiydi. Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüﬂt adl› kitab›yla da, ‹lahi dinlerin d›ﬂ›nda kalan bir ahlak anlay›ﬂ› kurmaya çal›ﬂm›ﬂt›. Nietzsche'nin hayat hikayesini kaleme alan tarihçi H. F. Pe-

FANAT‹K D‹N DÜﬁMANI NIETZSCHE
Nietzsche, Darwinizm'in getirdi¤i neo-pagan anlay›ﬂ› benimsemiﬂ ve faﬂizmin fikri
temellerini atm›ﬂt›r. Koyu bir din düﬂman›
olan Nietzsche'nin, Deccal ve Böyle Buyurdu Zerdüﬂt adl› kitaplar›nda, ‹lahi dinlere düﬂmanl›k ve paganizme özlem gibi
sapk›nl›klar son derece belirgindir.
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ters'›n ifadesiyle, Nietzsche'nin felsefesi Roma ve
Yunan paganizmine dayanmaktayd› ve "dünyay›
de¤iﬂtirecek yeni bir Sezar bulma" aray›ﬂ›n›n sonucuydu.
Nietzsche özellikle H›ristiyanl›k, ‹slam ve
Yahudilik'te ortak olan ahlak anlay›ﬂ›na büyük
bir nefret duyuyordu. Nietzsche'ye göre bu ahlak›n temeli olan ﬂefkat, merhamet, tevazu, sevgi
gibi kavramlar terk edilmeli ve bunun yerine savaﬂç›l›¤›, ac›mas›zl›¤› kabul eden sözde "üstün
insan ahlak›" geliﬂmeliydi. Thus Spake Zarathustra
adl› kitab›nda Nietzsche, "Tüm yaz›l› eserler araPagan kültürüne hayranl›¤› ve
s›nda, ben yaln›zca insan›n kan›yla yazd›klar›n› seve‹lahi dinlere olan düﬂmanl›¤›
rim. Kanla yaz›n ve kan›n ruh oldu¤unu anlars›n›z."
ile tan›nan Alman ›rkç›s› Wagdemiﬂtir. (Nietzsche Friedrich, Thus Spake Zarat- ner'in kitab›.
hustra, Birinci Bölüm, “Okuma ve Yazma” üzerine)
Nietzsche ayn› zamanda ›rkç›yd›. ‹nsanlar›n bir k›sm›n›n "üstün insan" (Übermensch) oldu¤unu, di¤erlerinin bunlara
hizmet ve itaatle sorumlu oldu¤unu savunuyordu. Dahas› bu sözde "üstün insanlar›n" kuraca¤› aristokratik bir dünya düzenini savunuyordu. Nietzsche'nin bu teorisi, Hitler'in ordular› taraf›ndan 1939 y›l›nda -II. Dünya Savaﬂ›'n›n baﬂlamas›yla- uygulamaya konacakt›.
Nietzsche'nin bu iki özelli¤i, yani ›rkç›l›¤› ve ﬂiddete olan e¤ilimi, dikkat edilirse Darwinizm'le büyük bir uyum göstermektedir. Nitekim Nietzsche
felsefesini geliﬂtirirken Darwin'den büyük ölçüde etkilenmiﬂtir. Öncelikle Darwin'in insan ›rklar› aras›nda yapt›¤› ayr›m, Nietzsche'nin "üstün insan-aﬂa¤›

‹nkar edenlerin örne¤i ba¤›r›p ça¤›rmadan baﬂka
bir ﬂey iﬂitmeyip hayk›ran (bir hayvan)›n
örne¤i gibidir. Onlar, sa¤›rd›rlar, dilsizdirler,
kördürler; bundan dolay› ak›l erdiremezler.
(Bakara Suresi, 171)
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insan" tan›m›na uymuﬂtur. Dahas› Nietzsche, dine karﬂ› duydu¤u nefreti de,
Darwinizm'in ateizmiyle birleﬂtirmiﬂtir.
Darwinist yazar Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea adl› kitab›nda Darwin'in Nietzsche üzerindeki etkisini ﬂöyle ifade eder: "Friedrich Nietzsche Darwin'de çok kozmik bir mesaj bulmuﬂtur... E¤er Nietzsche egzistansiyalizmin babas› ise, o zaman belki Darwin de bu felsefenin büyük babas› s›fat›n› hak etmektedir."13 Dennet, kitab›nda Darwin'in ve Nietzsche'nin
fikirlerinin çok paralel oldu¤unu detayl› olarak anlatmakta, Nietzsche'nin baz› yaz›lar›nda Darwin'i eleﬂtirir gibi görünmesine ra¤men, gerçekte Darwinist
düﬂünceyi aynen benimsedi¤ine dair pek çok örnek vermektedir.
Nietzsche'nin ölümünden sonra felsefesini savunan ve onu temsil eden
en önemli kiﬂi k›zkardeﬂi Elisabeth Nietzsche olmuﬂtur. Elisabeth Nietzsche,
Hitler Almanyas›'nda Nazi ideolojisinin önemli bir savunucusu olarak sivrilmiﬂ ve kardeﬂinin ileri sürdü¤ü "üstün insan" modelinin Hitler taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini ilan etmiﬂtir.14
Nietzsche'nin Nazi ideolojisi üzerindeki büyük etkisi, pek çok tarihçi taraf›ndan vurgulanan somut bir gerçektir. Tarihçi W. Cleon Skousen, "Hitler'in
Kavgam adl› kitab›n› yazmas›, sanki Nietzsche'nin
mezar›ndan konuﬂmas› gibi olmuﬂtur" der.15 Bir di¤er
tarihçi George Lichtheim ise ﬂöyle yazmaktad›r: "Nietzsche olmadan, Hitler'in SS birliklerinin Do¤u Avrupa'da yürüttükleri katliamlar› yürütecek ilhama
sahip olamayacaklar›n› söylemek hiç de abart› de¤ildir."16
Tarihçi H. F. Peters'›n tan›m›yla, "Nietzsche faﬂizmin babas›d›r".17 Nazi ideolo¤u Alfred Rosenberg 20.
Yüzy›l›n Efsanesi adl› kitab›nda
Nietzsche'ye olan övgülerini
dile getirmiﬂtir. Nazilerin gençlik kolu niteli¤indeki "Hitler
Gençli¤i" (Hitlerjugend) örgüTarihçi W. Cleon Skotü, Nietzsche'nin Böyle Buyurdu
usen'e göre, "Hitler'in
Zerdüﬂt adl› kitab›n› adeta "kutKavgam (Mein Kampf)
sal kitap" olarak benimsemiﬂtir.
adl› kitab›n› yazmas›,
Adolf Hitler Nietzsche'nin an›sanki Nietzsche'nin
mezar›ndan konuﬂmas›
s›na özel bir an›t diktirmiﬂ, dagibi olmuﬂtur."
has› bunun yan›nda "Alman

NAZ‹LER‹N DO⁄U AVRUPA KATL‹AMLARI
Hitler'in SS birlikleri Do¤u Avrupa'da korkunç bir katliam yapm›ﬂt›. Tarihçi
George Lichtheim, Do¤u Avrupa katliamlar›nda Hitler'in ilham kayna¤›n›n
Nietzsche oldu¤unu söyler.
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gençli¤inin Nietzsche'nin üstün ›rk doktrinini ö¤renebilecekleri bir e¤itim
merkezi ve kütüphane"nin temelini atm›ﬂt›r.18 "Friedrich Nietzsche zum Gedächniserbau" (Friedrich Nietzsche An›tsal Binas›) Hitler taraf›ndan A¤ustos
1938'de aç›lm›ﬂt›r.
Nietzsche'nin etkisi sadece Alman faﬂizmi ile s›n›rl› kalmam›ﬂ, faﬂizmin
anavatan› ‹talya'da da büyük olmuﬂtur. ‹talya'n›n faﬂist diktatörü Mussolini'nin fikir babas› say›lan Gabriele D'Annunzio,
Nietzsche felsefesinden büyük ölçüde etkilenmiﬂtir,19 Mussolini'nin de konuﬂmalar›nda Nietzsche'ye at›flar yapt›¤› ve onun kitaplar›ndan etkilendi¤i, tarihçiler taraf›ndan not edilmektedir.20
Nietzsche'nin fikir babal›¤›n› yapt›¤› faﬂizmin 20. yüzy›lda insanl›¤a getirdi¤i felaketler, bu
Alman filozofun Darwinist düﬂüncelerinin ne denli yanl›ﬂ oldu¤unu gösteren tarihi bir kan›t olmuﬂtur. Allah'›n insanlara vahiy yoluyla ö¤retti¤i üstün
ahlaka karﬂ› ç›kan, bunun yerine putperest toplumlar›n kan dökücü, zalim kültürüne özenerek bunu
modern ça¤a taﬂ›may› hedefleyen, Darwin'in insanlar› hayvan olarak gören, onlar› üstün ›rk-aﬂa¤› ›rk
diye s›n›fland›ran fikirlerini insanlara telkin eden
Doktor P. J. Mobius,
Nietzsche'nin (üstte) "hasNietzsche, dinsizli¤in insanlar› ve toplumlar› sütal›kl› bir beyne" sahip olrükleyece¤i karanl›k dünyay› en iyi ﬂekilde temsil
du¤unu belirtmiﬂ ve inetmektedir. Nietzsche'nin yaﬂam› da bu yönden ibsanlar› bu beynin fikirleriret vericidir. 44 yaﬂ›nda iken bir ak›l hastal›¤›na yane karﬂ› uyarm›ﬂt›.
kalanm›ﬂ ve giderek artan hastal›k sonucunda tamamen delirerek ölmüﬂtür. 1902 y›l›nda P. J. Mobius adl› bir doktor, insanlara
"Nietzsche konusunda dikkatli olmalar› gerekti¤ini, çünkü fikirlerinin hastal›kl› bir beynin ürünü oldu¤unu" duyurmuﬂtur.21 Ama Almanlar bu hastal›kl› beynin hastal›kl› felsefesine itibar etmiﬂler ve bu da Nazi Almanyas›'n› do¤urmuﬂtur.
Nietzsche'nin özel hayat›, en az felsefesi kadar karanl›k ve hastal›kl›d›r.
Nietzsche'nin sonu da tarih boyunca yaﬂam›ﬂ tüm inkarc›lar gibi çok ac› olmuﬂtur. Nietzsche bir ak›l hastanesinde, frengiden ölmüﬂtür.22 Ayetlerde ﬂöyle
buyrulmaktad›r:
Küfürde 'büyük çaba harcayanlar' seni üzmesin. Çünkü onlar, Allah'a
hiçbir ﬂeyle zarar veremezler. Allah, onlar› ahirette pay sahibi k›lma-
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Nazilerin gençlik kolu olan "Hitler Gençli¤i" (Hitlerjugend) örgütü, Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüﬂt adl› kitab›n› adeta "kutsal kitap" olarak benimsemiﬂti.

may› ister. Onlar için büyük bir azap vard›r. Onlar, imana karﬂ›l›k
küfrü sat›n alanlard›r. Onlar, Allah'a hiçbir ﬂeyle zarar veremezler.
Onlar için ac›kl› bir azap vard›r. O küfre sapanlar, kendilerine tan›d›¤›m›z süreyi sak›n kendileri için hay›rl› sanmas›nlar, Biz onlara, ancak günahlar› daha da arts›n, diye süre vermekteyiz. Onlar için aﬂa¤›lat›c› bir azap vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 176-178)

Francis Galton: Öjeni Cinayetlerinin Fikir Babas›
20. yüzy›l faﬂizminin temellerini kuran bir di¤er önemli 19. yüzy›l ideolo¤u, "öjeni" teorisinin kurucusu olarak bilinen Francis Galton'dur.
Öjeni kavram›ndan önceki sayfalarda söz etmiﬂtik. ‹nsanlar› bir hayvan
türü olarak gören, dolay›s›yla hayvanlar için geçerli kurallar› insanlara uygulayan bir zihniyetin ürünü olan öjeni, insan neslinin de inekler veya köpekler
gibi "hayvan yetiﬂtiricili¤i" yöntemiyle geliﬂtirilmesini hedefliyordu. Öjeniye
göre bir toplumdaki sakatlar›n ve hastalar›n ço¤almas› önlenmeli, (gerekirse
bunlar öldürülmeli) sa¤l›kl› bireyler ise bolca "çiftleﬂtirilerek" sa¤l›kl› ve güçlü
nesiller oluﬂturulmal›yd›. Bu politika, pagan dünyas›n›n savaﬂç› ﬂehir devleti
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olan Sparta'da uygulanm›ﬂ ve Platon taraf›ndan da savunulmuﬂtu.
Öjeni, H›ristiyanl›¤›n hakimiyetiyle birlikte tarihin tozlu raflar›na kalkm›ﬂt› ki, Charles Darwin Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yay›mlad›. Darwin kitab›n›n ilk bölümlerini hayvan yetiﬂtiricili¤i konusuna ay›rm›ﬂ, verimli inek veya at cinsleri türeten yetiﬂtiricilere dikkat çekmiﬂ, daha sonra da ‹nsan›n Türeyiﬂi adl› kitab›nda bu yöntemlerin insanlar üzerine uygulanabilir oldu¤unu ileri sürmüﬂtü. Darwin'in açt›¤› öjeni yolunu geniﬂleten ve öjeniyi kapsaml› bir
program olarak tarif edip dünya gündemine getiren kiﬂi ise, Darwin'in kuzeni
Francis Galton oldu.
Galton, tahmin edilebilece¤i gibi, Darwin'in ateﬂli bir hayran› ve takipçisiydi. Memories of My life (Hayat›m›n An›lar›) baﬂl›kl› otobiyografisinde ﬂöyle
yaz›yordu:
1859 y›l›nda Türlerin Kökeni'nin Charles Darwin taraf›ndan yay›mlanmas›, insano¤lunun genel düﬂüncesinde oldu¤u gibi benim kiﬂisel zihni geliﬂmemde de çok büyük bir dönüm noktas› olmuﬂtu. Bu (kitab›n)
etkisi, bir sürü dogmatik engelin tek bir darbe ile bir anda y›k›lmas›,
tüm eski otoritelere karﬂ› bir isyan ruhunun yükselmesi... anlam›na geliyordu.23
Galton'un kendince "dogmatik engeller" ve "eski otoriteler" gibi kavramlarla kötüleyerek sözünü etti¤i kavramlar, dini inançlar ve dini kurumlard›. Yani Darwin, Galton'un sözde "büyük bir dönüm noktas›" yaﬂamas›na ve
inanc›n› yitirip dinsizleﬂmesine neden olmuﬂtu.
Galton'un dinsizleﬂmesi, pagan dünyas›n›n ›rkç›l›¤›n› benimsemesiyle
sonuçland›.
Galton, Darwin'in yan›s›ra bir di¤er evrimci ideolog olan Frans›z doktor ve antropolog Paul Broca'dan da etkilenmiﬂti. Broca insan zekas›n›n beyin
(ve dolay›s›yla kafatas›) hacmiyle do¤ru orant›l› oldu¤unu ileri sürmüﬂ ve bunu sözde "ispatlamak" için de Paris mezarl›klar›n› delik deﬂik ederek yüzlerce
kafatas› ölçmüﬂtü. Galton, Broca'n›n beyin hacmi ile ilgili -ve yanl›ﬂl›¤› sonradan kesin olarak ispatlanacak olan- hurafeleri ile amcas› Charles Darwin'in
"hayvan yetiﬂtiricili¤i" mant›klar›n› birleﬂtirdi. Sonuç, baz› insan ›rklar›n›n di¤erlerinden daha üstün oldu¤u ve üstünlerle zay›flar›n birbirinden mutlaka
ayr›ﬂt›r›lmas› gerekti¤i ﬂeklindeki "öjeni" teorisiydi.
Galton fikirlerini ilk olarak 1869'daki Hereditary Genius (Kal›tsal Deha)
adl› kitab›nda aç›klad›. Kitapta ‹ngiliz tarihinde tespit etti¤i baz› "deha"lardan
söz ediyor ve bunlar›n kendilerine has ›rksal özellikler taﬂ›d›¤›n› savunuyordu.
(Bu "deha"lar›n aras›nda amcas› Darwin'i yerleﬂtirmeyi ihmal etmemiﬂti.) Gal-
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Charles Darwin

Paul Broca
Francis Galton

Charles Darwin'in kuzeni olan Francis Galton, Darwin'in yan›s›ra bir di¤er evrimci ideolog
olan Frans›z doktor ve antropolog Paul Broca'dan da etkilenmiﬂti. Galton baz› insan ›rklar›n›n di¤erlerinden daha üstün oldu¤u ve üstünlerle zay›flar›n birbirinden mutlaka ayr›ﬂt›r›lmas› gerekti¤ini öne süren vahﬂi "öjeni" teorisini ortaya att›.

ton bu iddias›n›n ard›ndan, ‹ngiliz milleti içinde genetik olarak di¤erlerinden
üstün olan ayr› bir kan›n bulundu¤unu ve bu kan›n korunmas› için önlemler
al›nmas› gerekti¤ini ileri sürüyordu. Bu teori sadece ‹ngilizler için de¤il, tüm
›rklar için de geçerliydi. Kanadal› yazar Ian Taylor, Darwinizm'in sosyal etkilerini ele ald›¤› In the Minds of Men adl› kitab›nda ﬂöyle yazar:
Galton, baz› ›rklar›n kal›tsal olarak üstün olduklar›n› ve üstünlü¤ün
geçmiﬂten gelen ve gelece¤e uzanan sabit ve de¤iﬂmez bir olgu oldu¤unu ileri sürüyordu... Galton'un bu argüman›n›n sonucu ise, insanl›¤›n yarar› için, üstün gen havuzunun aﬂa¤› gen havuzuyla kar›ﬂmas›n›n
her ne pahas›na olursa olsun engellenmesi gerekti¤iydi.24
Galton "üstün ›rkla aﬂa¤› ›rklar›n kar›ﬂmas›n›n engellemesi" için yasal
tedbirler uygulanmas› gerekti¤ini de savunuyordu. Galton'a göre evlilikler bu
evrimsel amaç gözönünde bulundurularak yasayla düzenlenmeliydi. O zaman
bir süre sonra "çok üstün bir insan ›rk› üretilebilecekti". Galton bu ›rkç›-evrimci teorisine isim bulmak için de, teorisinin bir zamanlar somut ﬂekilde uyguland›¤› pagan dünyas›na yöneldi. Yunanca "iyi do¤um" anlam›na gelen "öjeni"
kelimesini o buldu ve ilk kez kulland›. Öjeni, dönemin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde k›sa sürede yayg›n bir destek kazand›. Darwinizm'i kabul edenler kaç›n›l-

DARWIN‹ZM'‹N IRKÇI SONUCU: KAFATASI ÖLÇÜMLER‹

Francis Galton'un etkilendi¤i Darwinistlerden biri olan Paul Broca, insan zekas›n›n beyin (ve dolay›s›yla kafatas›) hacmiyle do¤ru orant›l› oldu¤unu ileri sürmüﬂ ve bunu sözde "ispatlamak" için de
Paris mezarl›klar›n› delik deﬂik ederek yüzlerce kafatas› ölçmüﬂtü. Her ne kadar Broca'n›n bu iddialar›n›n yanl›ﬂl›¤› sonradan kesin olarak ispatlansa da, baﬂta Almanya olmak üzere birçok ülkede
kafatas› ölçümleri yap›ld›. Bu ölçümlere göre sözde "üstün insanlar" belirlendi.
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maz olarak öjeniyi de kabul ediyorlard›. Sonunda 1901 y›l›nda Londra Üniversitesi bünyesinde Eugenic Education Society (Öjeni E¤itim Derne¤i) kuruldu.
Hemen ard›ndan kurulan British Eugenics Society ise, öjeni amac›yla toplumdaki tüm sakatlar›n "sterilize edilmesi", yani k›s›rlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini savundu. Charles Darwin'in o¤lu Leonard Darwin, 1911-28 y›llar›
aras›nda bu derne¤in baﬂkan› ve
gelmiﬂ geçmiﬂ en aktif üyesiydi.
Öjeni ‹ngiltere'den sonra
ABD'de de kendisine taraftarlar
buldu. 1920'li ve 30'lu y›llarda
Amerika'daki evrimci çevreler
öjeni konusunda büyük bir propaganda yürüttüler ve baz› eyaletler "Sterilizasyon Yasalar›"
olarak bilinen ›rkç› kanunlar ç›kard›lar. Bu kanunlar, genetik
1930'larda "Sterilizasyon Yasalar›" olarak biliyönden zay›f veya hastal›kl› olnen ›rkç› kanunlar›n yürürlü¤e kondu¤u
du¤u düﬂünülen kad›n ve erkekAmerikan eyaletlerinden biri olan Califorlerin ameliyat yoluyla k›s›rlaﬂt›nia'daki uygulamalar› anlatan bir belge.
r›lmas›n› öngörüyordu.
Bu
kanunlar
bugün
ABD'de "yüz karas› bir ›rkç›l›k örne¤i" olarak kabul edilmektedir. Dahas›, öjeni teorisinin bilimsel gerçeklere tamamen ayk›r› bir hurafe oldu¤u da kabul
edilmektedir. 2000'li y›llarda ç›kar›lan insan genom haritas›, farkl› insan ›rklar› ve bireyleri aras›ndaki genetik fark›n çok çok küçük oldu¤unu ve bu farkl›l›klara dayal› bir üreme politikas› geliﬂtirmeye çal›ﬂman›n çok saçma oldu¤unu göstermiﬂtir. ‹nsan ›rklar›n› Allah eﬂit olarak yaratm›ﬂt›r. Allah Kuran'da insanlara ﬂöyle bildirmektedir:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler (ﬂeklinde) k›ld›k.
ﬁüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da
soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz Allah, bilendir,
haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)
Zay›f ve kal›tsal yönden hasta olan insanlara karﬂ› uygulanacak çözüm
ise, onlar› birer hayvan gibi "sterilize etmek" de¤il, ﬂefkat ve merhamet prensipleri gere¤ince tedavi etmek, korumak ve kollamak olmal›d›r.

ÖJEN‹ TEOR‹S‹NE GÖRE
KATLED‹LEN ÖZÜRLÜLER
Darwin'in kuzeni Francis Galton taraf›ndan geliﬂtirilen öjeni teorisine göre,
bir toplumdaki sakatlar›n ve hastalar›n
ço¤almas› önlenmeli, sa¤l›kl› bireyler
ise bolca "çiftleﬂtirilerek" sa¤l›kl› nesiller oluﬂturulmal›yd›.
Darwinizm'in Almanya'daki en güçlü
savunucusu Ernst Haeckel ise bu fikri
daha da ileri götürdü ve özürlülerin zehirlenerek öldürülmeleri için bir komisyon kurulmas›n› savundu. Haeckel'in
zalim fikirleri Naziler taraf›ndan uyguland›. Bu sayfadaki görüntüler, Naziler
taraf›ndan katledilmiﬂ özürlü insanlara
aittir.

Öjeni teorisinin kurucusu
Darwin'in kuzeni Galton

Ernst Haeckel
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Ancak Allah'›n bize ö¤retti¤i din ahlak›n›n bir gere¤i olan bu yaklaﬂ›m
yerine, Bat› dünyas›nda 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda pagan kültürün ve evrim teorisinin bir sonucu olan öjeni yaklaﬂ›m› kabul görmüﬂtür. Bu pagan ve evrimci teorinin ne denli büyük bir vahﬂete yol açt›¤› ise, as›l olarak Nazi Almanyas›n›
inceledi¤imizde ortaya ç›kmaktad›r.

Nazilerin Irk Teorisyeni: Ernst Haeckel
Darwin'den Nazilere uzanan yolda incelememiz gereken son isim, 20.
yüzy›l›n baﬂ›nda Almanya'n›n en ünlü Darwinist'i ve en fanatik öjeni taraftar›
olan zoolog Ernst Haeckel'dir.
Haeckel, bilim dünyas›nda "bireyoluﬂ soyoluﬂun tekrar›d›r" diye bilinen teori ile tan›n›r. Bu evrimci teoriye göre, her canl› anne karn›ndaki geliﬂimi s›ras›nda, atalar›n›n yaﬂad›¤› sözde "evrim süreci"ni yeniden yaﬂamaktad›r.
Haeckel, Darwin'den etkilenerek ortaya att›¤› bu teoriyi destekleyebilmek için
baz› embriyo çizimleri yapm›ﬂt›r. Ancak sonradan Haeckel'in bu çizimlerde kas›tl› çarp›tmalar yapt›¤› ve teorisinin
gerçekte bir bilim sahtekarl›¤›ndan baﬂka bir ﬂey olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Haeckel, bilimi Darwinizm'e uydurabilmek
için sahte deliller yapan bir ﬂarlatand›r.
Haeckel'in sahte biliminin bir
di¤er örne¤i ise öjeni teorisidir. Charles
Darwin, Francis Galton ve Leonard
Darwin gibi isimlerden devrald›¤› öjeni
teorisini daha da ileri götürmüﬂ ve eski
Yunan'daki Sparta modeline geri dönmeyi önermiﬂtir: Yani çocuk katliamlar›na! Haeckel, Wonders of Life adl› kitab›nda, "sakat do¤an bebeklerin hiç vakit yitirilmeden öldürülmesini" savunmuﬂ ve bu bebeklerin henüz bir bilince sahip olmad›klar›n› ileri sürerek
"bunun bir cinayet say›lmayaca¤›n›" iddia etmiﬂtir.25 Haeckel sadece sakat do¤an bebeklerin de¤il, toplumun sözde
evrimine engel olan tüm hasta ve sakat
Ernst Haeckel
insanlar›n "evrim yasalar›" gere¤ince
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ay›klanmas›n› istemiﬂtir. Hastalar›n tedavi edilmesine karﬂ› ç›km›ﬂ, bu tedavinin do¤al seleksiyonu engelledi¤ini ileri sürerek ﬂöyle yazm›ﬂt›r:
‹yileﬂmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örne¤in ak›l hastalar›,
cüzzaml›lar, kanser hastalar› yapay olarak hayatta tutulmakta, ama bu
kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir... Bu
kötülükten kurtulabilmek için, yetkili bir komisyonun karar› ve gözlemiyle hastalara h›zl› ve etkili bir zehir verilmelidir.26
Haeckel'in teorisini kurdu¤u bu vahﬂet, Nazi Almanyas› taraf›ndan uygulamaya konacakt›. Naziler, iktidara geldikten k›sa bir süre sonra, resmi bir
öjeni politikas› baﬂlatt›lar. Alman toplumu içindeki ak›l hastalar›, sakatlar, do¤uﬂtan körler ve kal›tsal hastal›klara sahip olanlar, özel "sterilizasyon merkezleri"nde topland›lar. Bu kiﬂilere, Alman ›rk›n›n safl›¤›n› ve evrimsel ilerleyiﬂini bozan parazitler olarak bak›l›yordu. Nitekim bir süre sonra toplumdan soyutlanan bu insanlar, Hitler'den gelen gizli bir talimata göre öldürülmeye baﬂlanacakt›.
Ernst Haeckel'in fikirlerinin ve genel olarak Darwinist ideolojinin, Nazizm'in temeli olmas›, konuyu inceleyen pek çok tarihçi taraf›ndan dile getirilmiﬂ bir gerçektir. Amerikal› tarihçi Daniel Gasman, The Scientific Origins of National Socialism: Social Darwinism in Ernst Haeckel and the German Monist League
(Nazizmin Bilimsel Kökenleri: Ernst Haeckel'in Sosyal Darwinizmi ve Alman
Monist Birli¤i) adl› kitab›nda, bu konuda çok kapsaml› deliller sunar. Daniel
Gasman'a göre, "Haeckel, Almanya'n›n ›rkç›l›k, faﬂizm ve emperyalizmi besleyen en önemli ideolo¤u" s›fat›n› taﬂ›maktad›r.27 Haeckel Nazizm'e hem ideolojik hem de örgütsel bir miras b›rakm›ﬂt›r. Bir yandan öjeni ve ›rkç›l›¤›n teorisini oluﬂturmuﬂ, bir yandan da "Monist Birli¤i" adl› ateist bir dernek kurmuﬂ
ve bu dernek Nazilerin e¤itimli kesimde yank› bulmas›nda büyük rol oynam›ﬂt›r.
Cambridge Üniversitesi tarihçisi ve London Times gazetesi yazar› Ben
Macintyre, Haeckel'in Nazilere miras b›rakt›¤› Darwinist düﬂünceyi ﬂöyle anlat›r:
Alman embriyolog Haeckel ve onun Monist Birli¤i, dünyaya ve özellikle de Almanya'ya, uluslar›n tüm tarihinin do¤al seleksiyonla aç›klanabilece¤ini söylüyorlard›. Hitler ve onun çarp›k teorileri, ›rksal safl›k ve
en uygunlar›n hayatta kalmas› ad›na ›rklar› topluca yok etmeye kalkarak bu sahte bilimi siyasete dönüﬂtürdü. Hitler kitab›na Mein Kampf
(Benim Kavgam) ad›n› vererek, Haeckel'in Darwin'in "yaﬂam kavgas›" kavram›na yapt›¤› tercümeyi yank›l›yordu asl›nda.28
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NAZ‹ C‹NAYETLER‹N‹N
TEMEL‹:
‹NSANIN "HAYVAN"
OLARAK GÖRÜLMES‹
Gerek Ernst Haeckel taraf›ndan
savunulan ve 1933'ten sonra
Naziler taraf›ndan uygulamaya
konan öjeni cinayetlerinin, gerekse savaﬂ y›llar›ndaki Nazi
katliamlar›n›n ortak bir temeli
vard›r: ‹nsanlar›n birer hayvan
olarak görülmesi.
Naziler, Darwin'in evrim teorisinden ald›klar› ilhamla, insanl›¤›, farkl› ›rklardan oluﬂan hayvan sürüleri olarak kabul etmiﬂler ve bu sürüler aras›nda daimi
bir çat›ﬂma olmas› gerekti¤ine
inanm›ﬂlard›r. Bu hurafe sonucunda "›rk safl›¤›" ad›na, masum çocuklar›, kad›nlar›, hasta
ve özürlüleri ac›mas›zca katledebilmiﬂlerdir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Nazizm'in ve di¤er faﬂist ideolojilerin temelindeki bu Darwinist etkiyi,
kitab›n ilerleyen bölümlerinde daha ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz.

Faﬂizm: Putperestli¤in Geri Dönüﬂü
Bu bölümün baﬂ›nda faﬂizmin pagan, yani putperest kültürlerde ortaya
ç›kan bir vahﬂet sistemi oldu¤unu belirtmiﬂtik. Faﬂizmin bu vahﬂetinin temel
nedeni, "güce tap›nma" felsefesine dayanmas›d›r. Faﬂizmde tek kutsal de¤er
güçtür. Güçlü olan hakl›d›r. Güçlü olan üstün gelmeye, zay›flar› ezmeye hak
sahibidir. Faﬂistler, güçlü olanlara hayranl›k duyar, zay›flara karﬂ› ise nefret ve
aﬂa¤›lama hisleri beslerler. Savaﬂmak, kan dökmek, ac›mas›z ve gaddar olmak,
bu sapk›n ahlak›n temel prensipleridir.
Sparta'da, Roma ‹mparatorlu¤u'nun kanl› arenalar›nda veya Kuzeyli
barbar putperest kavimlerde ortaya ç›kan bu sapk›n ahlak›n karﬂ›s›nda ise, Yüce Allah'›n bize ö¤retti¤i güzel ahlak yer al›r. Din ahlak›na göre, önemli olan
kavram "güç" de¤il "hak"t›r. ‹nsanlar güçlerine göre de¤il, Allah'›n bildirdi¤i
hak olana uyup uymamalar›na göre de¤erlendirilirler. Güçlü olan, zay›flar› ezmekle, onlara tahakküm etmekle de¤il, onlara ﬂefkat ve merhamet göstermekle sorumludur. ‹nsan›n görevi ac›mas›z ve gaddar olmak, kan dökmek de¤il,
bilakis müﬂfik ve bar›ﬂç› olmak, zay›flar› kollamakt›r.
19. yüzy›lda kök salan ça¤daﬂ faﬂizm, Allah'›n insanlara emretti¤i bu
güzel ahlaka karﬂ› ç›kan ve bunun yerine paganlar›n ›rkç›, kan dökücü, zalim
kültürünü yeniden uyand›rmak isteyen ideologlar›n bir ürünüdür. Frans›z
Devrimi ile baﬂlayan neo-pagan ak›m, Friedrich Nietzsche ile ﬂekillenmiﬂ ve
oradan da Nazi ideolojisine aktar›lm›ﬂt›r. Charles Darwin, Francis Galton ve
Ernst Haeckel gibi evrimciler ise, Allah'›n varl›¤›n› inkar ederek, tüm hayat› bir
"yaﬂam mücadelesi" gibi göstererek ve ›rkç›l›¤› meﬂrulaﬂt›rarak, yükselen bu
yeni putperestli¤e sözde bilimsel bir destek vermiﬂlerdir.
Amerikal› tarihçi Gene Edward Veith, Modern Fascism: Liquidating the Judeo-Christian Worldview (Modern Faﬂizm: H›ristiyan-Yahudi Dünya Görüﬂünün
Yok Edilmesi) baﬂl›kl› kitab›nda bu gerçe¤i ﬂöyle özetler: "Faﬂizm, modern
dünyan›n paganizme duydu¤u özlemdir. Faﬂizm, bir kültürün Allah'a olan
isyan›d›r."29
Nazizm, bu gerçe¤i çok aç›k bir ﬂekilde ortaya koymuﬂtur. Naziler, gerek örgütlenme aﬂamalar›nda, gerekse 1933'te baﬂlayan iktidarlar› boyunca,
paganizmi savunmuﬂlar ve Alman toplumunu H›ristiyanl›ktan kopararak, pagan inançlara geri döndürmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
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Nazilerin en önemli ideolo¤u olan Alfred Rosenberg, henüz 20'li y›llarda, H›ristiyanl›¤›n Hitler önderli¤inde kurulacak yeni Alman Krall›¤› (III. Reich) için gerekli olan ruhsal enerjiyi sa¤layamad›¤›n›, bu nedenle Alman ›rk›n›n antik pagan dinine geri dönmesi gerekti¤ini aç›k aç›k savunmuﬂtur. Rosenberg'e göre, Naziler iktidara geldiklerinde kiliselerdeki dini semboller yerine
gamal› haçlar, Hitler'in Kavgam adl› kitab› ve Alman yenilmezli¤ini temsil eden
k›l›çlar yerleﬂtirilmeliydi. Hitler Rosenberg'in bu görüﬂlerini benimsemiﬂ, ancak toplumdan büyük tepki alaca¤›n› düﬂünerek, söz konusu yeni Alman dini

Nazi ideolo¤u Alfred Rosenberg, H›ristiyanl›¤›n, Hitler önderli¤inde kurulacak
yeni Alman Krall›¤› için gerekli olan "ruhsal enerjiyi" sa¤layamad›¤›n› öne sürüyor, bu nedenle Alman ›rk›n›n antik pagan dinine geri dönmesi gerekti¤ini savunuyordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

teorisini tam olarak uygulamaya geçirmemiﬂtir.30
Ancak Nazi rejimi s›ras›nda yine de önemli neo-Paganizm uygulamalar› yaﬂanacakt›r. Hitler'in iktidar› ele geçirmesinden bir süre sonra, H›ristiyanl›ktaki kutsal günler ve bayramlar yok olmuﬂ ve yerlerine bat›l pagan dininin
sözde kutsal günleri konmuﬂtur. Evlilik törenlerinde "Yer Ana" ya da "Gök Baba" gibi hayali pagan tanr›lar›na seslenilir olmuﬂtur. 1935 y›l›nda okullarda ö¤rencilere H›ristiyan dualar› yapt›r›lmas› yasaklanm›ﬂ, ard›ndan H›ristiyanl›kla
ilgili derslerin tamam› kald›r›lm›ﬂt›r.
Nazilerin pagan ideolojilerini (ve sapk›n eﬂcinsel e¤ilimlerini) konu
alan The Pink Swastika (Pembe Gamal› Haç) adl› kitapta belirtildi¤i gibi, "Helenistik (Yunan) paganizminin yeniden do¤uﬂu, Nazi kimli¤inin çok temel bir
özelli¤idir."31 Ayn› kitapta, Nazi kimli¤inin temelini oluﬂturan bu paganist hareketin içinde, sapk›n eﬂcinsel bir e¤ilimin yer ald›¤› da vurgulanmaktad›r. Kitapta, Nazilerin putperest Yunan kültürüne olan ba¤l›l›klar› hakk›nda ise ilginç
bir örnek verilmektedir:

SANAT YOLUYLA
PROPAGANDA
Naziler, paganizmi
tekrar uyand›rmak için
sanat› da kulland›lar.
Eski Yunan kavramlar›,
heykelleri ve sembolleri bir anda Alman
kültürünün parças› haline geldi. Aryan ›rk›n›
temsil eden güçlü erkek ve kad›n tasvirleri,
eski Yunan'›n tanr›
heykellerine benzetilerek yap›l›yordu.
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Pagan kültürünü diriltmeye çal›ﬂan bir baﬂka isim ise, Almanya'n›n en popüler ﬂairlerinden biri olan ve erkek çocuklar›na karﬂ›
sap›kça cinsel e¤ilimleriyle tan›nan Stefan George'du. George ve
taraftarlar›, Almanya'n›n yeni bir Yunan devleti haline gelece¤ini
iddia ediyorlard›.

Almanya'daki Nietzscheci faﬂizmi halka yayan "entellektüeller" kimlerdi? Bunlardan biri, o dönemde Almanya'n›n en popüler ﬂairlerinden biri olan ve erkek çocuklar›na karﬂ› sap›kça cinsel e¤ilimleri oldu¤u bilinen Stefan George idi. George ve taraftarlar›, Griechendeutschen (Helenistik Almanlar) kavram›n› gündeme getirmiﬂlerdi... George,
1928'de yay›nlanan Das neue Reich (Yeni Krall›k) adl› kitab›nda ise, Almanya'n›n yeni bir Yunan devleti haline gelece¤ini iddia etmiﬂti. Hitler iktidara geldikten sonra Stefan George'u Nazi Edebiyat Akademisi'nin baﬂkanl›¤›na atad›.32
Nazi iktidar› s›ras›nda, pagan kültürünün yeniden uyand›r›lmas›na yönelik pek çok uygulama devreye sokulmuﬂtur. Ö¤rencilere okullarda sözde
"H›ristiyanl›k öncesindeki ﬂanl› Alman tarihi" ö¤retilmiﬂ, Nazi Almanyas›'n›n
dört bir yan›nda pagan kültürden miras kalan çeﬂitli ayinler ve törenler düzenlenmiﬂtir. Gerçekte Nazilerin bütün toplant› ve törenleri klasik bir pagan ayini
ﬂeklindedir. Yanan meﬂalelerin gölgesi alt›nda, ﬂiddet ve nefret dolu sloganlarla yap›lan, Wagner'in pagan müzi¤iyle desteklenen Nazi gösterileri, binlerce
y›l önce pagan tap›naklar›nda ve sunaklar›nda yap›lan sap›k törenlerden farks›z gibidir.
Naziler paganizmi uyand›rmak için sanat› da kullanm›ﬂlard›r. Nazi iktidar›ndan sonra sanatta eski Yunan kavramlar› ve sembolleri ezici bir a¤›rl›k

ANT‹K PAGAN AY‹NLER‹N‹N KOPYASI NAZ‹ TÖRENLER‹
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kazanm›ﬂ, Aryan ›rk›n›n güçlü erkek ve kad›nlar›n› gösteren pek çok heykel,
eski Yunan'daki sözde tanr› heykellerine benzetilerek yap›lm›ﬂt›r. Hitler, heykellerini diktirdi¤i bu sözde "üstün insanlar›" öjeni yöntemlerini devreye sokarak türetece¤ini ve bunlarla tüm dünyaya hakim olup, eski Yunan'daki Sparta
modelinde zalim ve gaddar bir "dünya krall›¤›" kuraca¤›n› hayal etmiﬂtir. Nazi Almanyas› için kullan›lan "III. Reich" (Üçüncü Krall›k) deyimi, bu rüyan›n
ifadesidir. (Tarihte daha önce kurulan iki büyük Alman krall›¤›n›n ard›ndan,
Hitler üçüncü ve en büyük olan›n› kurmaya giriﬂmiﬂtir.) Ve bu hayaller sonucunda, dünya daha önce hiç görmedi¤i kadar kanl› bir savaﬂ›n, tam 55 milyon
insan› öldüren II. Dünya Savaﬂ›'n›n içine düﬂmüﬂtür.
Bir sonraki bölümde, faﬂizmin hangi ﬂartlar alt›nda iktidar› ele geçirdi¤ini ve geçirdikten sonra neler yapt›¤›n› inceleyece¤iz.

Bu (putlar ise,) sizin ve atalar›n›z›n (kendi istek ve
öngörünüze göre) isimlendirdi¤iniz (keyfi)
isimlerden baﬂkas› de¤ildir. Allah, onlarla ilgili
'hiçbir delil' indirmemiﬂtir. Onlar, yaln›zca zanna ve
nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu
ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun,onlara
Rablerinden yol gösterici gelmiﬂtir.
(Necm Suresi, 23)

FAﬁ‹ZM‹N PAGAN SEMBOLLER‹
Nazilerin sembolü olan gamal› haç, ba-

düﬂünülen hayali "savaﬂ tanr›s›"d›r). Bu

zen H›ristiyan haç›na olan benzerli¤i

sapk›n inanc› yeniden diriltmek

nedeniyle H›ristiyan bir sembol zan-

isteyen Von Liebenfels, gama-

nedilir. Oysa gerçekte gamal› haç,

l› haç›, Wotan'›n sembolü ol-

H›ristiyanl›k öncesindeki putpe-

du¤u için seçti¤ini aç›kla-

rest Alman inançlar›ndan kaynak

m›ﬂt›r. Bu putperest sembol

bulan pagan bir semboldür.

daha sonra da Naziler taraf›n-

20. yüzy›l Almanyas›'nda gamal›

dan benimsenmiﬂtir. Naziler, ger-

haç› bir sembol olarak ilk kez kul-

çekleﬂtirdikleri katliam, iﬂgal ve

lanan kiﬂi, Nazi ideolojisinin geliﬂi-

cinayetleri, sözde "savaﬂ tanr›s›"

mindeki önemli ideologlardan biri

Wotan ad›na yapt›klar›n› düﬂü-

olan ve Aryan ›rk› ile ilgili ›rkç› te-

nen barbar putperestlerdir.

orilerin gerçek babas› say›lan Jorg

Paganizme

Lanz von Liebenfels'dir. Gençli¤in-

ni'nin sembollerinde de görül-

de H›ristiyan bir rahip olan, ancak
sap›k eﬂcinsel e¤ilimleri ne-

mektedir.

ba¤l›l›k,
"Faﬂizm"

Mussolikavram›

Mussolini'nin icad›d›r ve

deniyle kiliseden at›lan

Eski Roma'da kullan›lan

Von Liebenfels, bunun

bir baltan›n çevresine

üzerine H›ristiyanl›¤› terk

ba¤lanm›ﬂ bir demet sopa

ederek

kendisini

pagan

anlam›na

gelen

Latince

inançlara adam›ﬂt›r. Ordo Novi Templi

"fascis" kelimesinden gelir. Eski Ro-

adl› pagan bir örgüt kurmuﬂ ve eski Al-

ma'da en yüksek memurlar›n önünde

man inançlar›nda yer alan hayali Pagan

"lictor"lar, ellerinde bir balta ile birlikte

dininin hayali tanr›lar›ndan "Wotan"a

ba¤lanm›ﬂ bir de¤nek destesi taﬂ›rlard›.

tapt›¤›n› ilan etmiﬂtir. (Wotan, kuzey

Bu deste kudret ve egemenlik sembolü

dillerinde "Odin" olarak bilinen, sekiz

idi. ‹talyan faﬂizmi de pagan Roma'n›n

ayakl› bir ata binip m›zrak kulland›¤›

bu güç sembolünü benimsemiﬂtir.

H›ristiyanl›¤› terk ederek kendini pagan inançlara adayan Liebenfels, Swastika'y› (gamal› haç) 20. yüzy›l Almanyas›'nda ilk kez kullanan kiﬂi olmuﬂtur. Soldaki mühür Liebenfels'in kitap kapa¤›ndan al›nmad›r. Savaﬂ tanr›s› Wotan'›n (Odin'in) sembolü, barbar putperest Naziler taraf›ndan benimsenmiﬂtir.

20. YÜZYIL
FAﬁ‹ZM‹N‹N
ANAL‹Z‹

ir önceki bölümde faﬂizmin kültürel kökenlerini inceledik, bu ideolojinin eski pagan hurafelerin canland›r›lmas›yla do¤du¤unu ve
Darwinizm'den destek buldu¤unu ele ald›k. Bu bilgiler, 20. yüzy›lda ortaya ç›kan faﬂist ideologlar›n ve faﬂist hareketlerin kökenini anlamak bak›m›ndan çok önemlidir. Ancak bir de bu hareketlerin 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda nas›l olup da pek çok ülkede iktidar› ele geçirebildi¤ini,
iktidarda hangi yöntemleri kulland›¤›n› ve nas›l bir kabus oluﬂturdu¤unu incelemek gerekir.
Bilindi¤i gibi, 20. yüzy›l›n ilk faﬂist rejimini ‹talya'da Benitto Mussolini kurmuﬂtur. Onu Hitler Almanyas› ve Franco ‹spanyas› takip etmiﬂ,
böylece Avrupa I. Dünya Savaﬂ›'n›n hemen ard›ndan faﬂist ideolojiyle
yüz yüze gelmiﬂtir. 1930'lu y›llarda faﬂizm popüler bir siyasi ideoloji haline gelmiﬂ, pek çok ülkede irili ufakl› faﬂist partiler kurulmuﬂ, faﬂistler
Avusturya ve Polonya'da da iktidar› ele geçirmiﬂ, böylece tüm Avrupa bu
ak›mdan etkilenmiﬂtir.
Faﬂizmin en belirgin örneklerinin yaﬂand›¤› Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinde ve bir Uzak Do¤u ülkesi olan Japonya'da bu ideolojinin
filizlendi¤i ﬂartlar incelendi¤inde, büyük benzerliklerle karﬂ›laﬂ›l›r. Faﬂizm, genelde ülkenin içinde bulundu¤u kaos ve istikrars›zl›ktan fayda-

B

62

DARWIN‹ZM’‹N KANLI ‹DEOLOJ‹S‹: FAﬁ‹ZM

lan›larak halka kabul ettirilmiﬂ, kurtar›c› bir ideoloji ve sistem gibi tan›t›lm›ﬂt›r. Faﬂist iktidar›n kurulmas›ndan sonra ise, halk hem bask› ve korkuyla, hem
de beyin y›kama yöntemleriyle kontrol alt›nda tutulmuﬂtur.

Faﬂizmin Yeﬂerdi¤i Zemin: Toplumsal Bunal›mlar
I. Dünya Savaﬂ›'n›n ard›ndan kurulan faﬂist devletlerde, faﬂizm öncesi
toplumsal ve psikolojik zemin çok büyük benzerlikler göstermektedir. Ço¤u
yerde ülkeler savaﬂtan yenik ve harap ç›kman›n getirdi¤i eziklik ve y›pranm›ﬂ
ruh hali içindedirler. ‹nsanlar eﬂlerini, çocuklar›n›, yak›nlar›n› ve sevdiklerini
savaﬂ nedeniyle kaybetmiﬂlerdir. Buna ekonomik koﬂullar›n bozuklu¤u, siyasi
istikrars›zl›k ve ülkenin içinde bulundu¤u çözümsüz ruh hali eklenmiﬂtir. ‹nsanlar maddi buhran içindedirler, ülkenin problemleriyle ilgili olarak siyasi
partiler çaresizdir ve üstelik kendi içlerinde çekiﬂmektedirler.
Örne¤in ‹talyan faﬂizminin iktidara geliﬂini kolaylaﬂt›ran en önemli faktör, I. Dünya Savaﬂ› sonras› ülke halk›n›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sefaletti: Savaﬂ
sonucunda 600.000'den fazla insan ölmüﬂtü. Yar›m milyon kadar insan sakat
kalm›ﬂt›, ekonomik bunal›m ve iﬂsizlik vard›. Nüfusun ço¤unlu¤unu dullar ve
yetimler oluﬂturur hale gelmiﬂti. Savaﬂ ‹talyanlara büyük kay›plara mal olmuﬂ,
ama sonuçta hedeflerinin çok az›na ulaﬂabilmiﬂlerdi. Bundan baﬂka savaﬂtan

I. Dünya Savaﬂ› sonras›nda nüfusun ço¤unlu¤unu
dullar ve yetimler oluﬂturuyordu. ‹nsanlar sevdiklerini ve yak›nlar›n› kaybetmenin üzüntüsünü yaﬂ›yor, iﬂsizli¤in getirdi¤i
maddi ve manevi s›k›nt›lar›n alt›nda eziliyordu. Halk
aras›nda eski görkemli ve
ﬂatafatl› günlere büyük
bir özlem duyuluyordu.

I. DÜNYA SAVAﬁI'NIN ACI SONU
1914-18 y›llar› aras›ndaki Büyük Savaﬂ, Avrupa'y›
yak›p y›kt›. 10 milyon insan yaﬂam›n› yitirdi, milyonlarcas› savaﬂ nedeniyle bunal›ma düﬂtü. Özellikle savaﬂ› yitiren Almanya, "kurtuluﬂ" aray›ﬂ› içine girdi. Faﬂizm, bu f›rsat› de¤erlendirecekti.
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bitkin ve yorgun ç›km›ﬂ birçok halkta oldu¤u gibi, ‹talyan halk› aras›nda da
görkemli zaferlere ve ﬂatafatl› günlere özlem duyuluyordu.
Bu psikoloji asl›nda 19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren iyice güçlenmeye
baﬂlam›ﬂt›. Geçmiﬂ ça¤lardaki büyük ‹talya (yani Roma ‹mparatorlu¤u) hasretle an›l›yor ve eski Roma topraklar› üzerinde hak iddia ediliyordu. Ayr›ca dünya üzerinde söz sahibi olan büyük ülkelere karﬂ› da rekabet hissi duyuluyor ve
‹talya'n›n da onlarla eﬂit düzeye gelmesi ya da di¤er bir deyimle "lay›k oldu¤u
yere" ç›kmas› umuluyordu. Bu düﬂünceler içinde duygusal bir yap›ya giren
‹talyanlar Fransa, ‹ngiltere ve Almanya gibi büyük devletlerle ayn› güce ulaﬂmay› bekliyorlard›.
Almanya'da Nazizm'in yerleﬂmesinde de sosyal, politik ve ekonomik
bunal›mlar baﬂrolü oynad›. I. Dünya Savaﬂ›'ndan yenik ç›km›ﬂ Almanya'da,
yenilginin getirdi¤i hayal k›r›kl›¤›na iﬂsizlik ve mali kriz de eklendi. Enflasyon
dünya tarihinde eﬂine az rastlanan bir rakama f›rlad›. Küçük çocuklar, milyonlarca Markl›k destelerle oyun oynuyorlard›, çünkü de¤eri her saat düﬂen
para iﬂe yaramaz bir ka¤›t haline geliyordu. Almanlar k›r›lan onurlar›n› tamir
etmek ve tekrar normal standartta bir hayat sürmek istiyorlard›. Nazizm bu
vaatle ortaya ç›kacak ve destek toplayacakt›.
‹spanya'daki faﬂizm öncesi zemin de di¤erleriyle büyük benzerlikler
gösteriyordu. 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda ‹spanya'n›n, Amerika'n›n her iki yakas›ndaki sömürgelerini kaybetmesi ülkede büyük bir moral bozuklu¤una yol açm›ﬂt›. 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda ise ‹spanya yar› çökmüﬂ bir devlet konumundayd›. Ekonomisi bitip tükenmiﬂti, soylulara tan›nan ayr›cal›klar ülkede büyük
haks›zl›klara yol aç›yordu. ‹spanyol halk› da geçmiﬂteki büyük ve güçlü ‹spanya'ya büyük özlem duyuyordu.
Faﬂizmin önemli ölçüde etkin oldu¤u di¤er bir ülke de Japonya'd›r. Faﬂizm öncesinde Japon gençleri aras›nda Marksist fikirlerin yayg›nlaﬂmas› üst
tabakada büyük bir huzursuzluk meydana getirmiﬂti. Ancak bu y›k›c› ideolojiden korunman›n ve kurtulman›n yollar›n› kestiremiyorlard›. Öte yandan geleneklerine s›k› s›k›ya ba¤l› olan bu millet için sosyal alanda meydana gelen bu
de¤iﬂimler ürküntü vericiydi. Aile ba¤lar› gevﬂemiﬂ, boﬂanmalar artm›ﬂ, yaﬂl›lara sayg› gösterilmez olmuﬂ, örf ve adetler bir kenara at›lm›ﬂ, bireycili¤e karﬂ› bir e¤ilim belirmiﬂ, gençler aras›nda dejenerasyon büyük boyutlara ulaﬂm›ﬂt›. Buna ba¤l› olarak intihar oranlar›nda da art›ﬂ göze çarpmaktayd›. Bu haliyle toplumsal yap›n›n gelece¤i hiç de parlak gözükmüyordu. Bütün bunlar toplumda geriye dönük bir özlem yaratt›. Geçmiﬂte yaﬂanan ﬂaﬂaal› günlere duyulan özlem ya da geçmiﬂi canland›rma çabas›, faﬂist sistemlere geçiﬂte halk›n
düﬂtü¤ü ilk tuzak oluyordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Bu arada o s›ralar dünyay› tehdit eden komünizm tehlikesini de göz ard› etmemek gerekir. Pek çok ülke belki böylesine ac›mas›z, kanl› ve bask›c› bir
ideolojiye esir olmamak için "kötünün iyisi" sand›klar› bir rejim olan faﬂizme
boyun e¤miﬂ, böylece bir tehlikeden kaçarken bir di¤erine yakalanm›ﬂlard›r.

DARW‹N‹ST ‹DEOLOJ‹LER‹N KISIR DÖNGÜSÜ: KOMÜN‹ZME KARﬁI FAﬁ‹ZM
1933 y›l›nda Alman Komünist Parti Binas› önünde, komünizmi protesto etmek için toplanm›ﬂ olan halk
ve onlar›n önündeki SA birlikleri. Binan›n üzerinde komünist slogan: "Savaﬂ tehlikesine, faﬂizme, açl›k
ve donmaya karﬂ› yürütülen mücadelede, iﬂ, ekmek ve özgürlük ad›na ileri". Faﬂizm ilk filizlenmeye baﬂlad›¤›nda dünyay› komünizm tehlikesi de tehdit ediyordu. Pek çok ülke, komünizm gibi kanl› ve bask›c› bir rejime boyun e¤memek için, kurtuluﬂun faﬂizmde oldu¤unu sand›. Böylece bir tehlikeden kaçarken di¤erine yakaland›.
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Faﬂizmin Kolay Hedefleri: Cahil Kitleler
Faﬂizme yol açan di¤er bir etken, kitlelerin cehaletidir. Avrupa'y› kas›p
kavuran 1. Dünya Savaﬂ›'yla birlikte e¤itimde de büyük bir gerileme yaﬂanm›ﬂ,
pek çok e¤itimli genç insan savaﬂ alanlar›nda ölmüﬂtür. Bu, toplumun genel
kültür düzeyini düﬂürmüﬂtür. ‹ﬂte genelde faﬂizme destek verenler, onun ad›na mücadele edenler ve onun sald›rgan politikalar›na alet olanlar bu cahil insanlard›r. Çünkü faﬂizmin temel fikri dayanaklar› (yani ›rkç›l›k, romantik milliyetçilik, ﬂovenizm, hayalperestlik vs.) ancak cahil insanlar taraf›ndan geniﬂ
çapta kabul görebilecek olan, son derece s›¤ ve basit söylemlere dayan›r.
Kendilerini her yönden ç›kmazda gören ve basit bir çözüm arayan bu
kitleler, adeta "can simidi" bulmuﬂças›na faﬂist liderlere sar›lm›ﬂlard›r. Eric

Harun Yahya (Adnan Oktar)

67

Hoffer "Kesin ‹nançl›lar" isimli kitab›nda ﬂöyle bir tespitte bulunur:
Kiﬂilerin büyük düzen de¤iﬂikli¤i hareketlerine koﬂup dalmalar› için
iyice hoﬂnutsuz olmalar›, fakat aﬂ›r› yoksulluk içinde bulunmamalar›
gerekir. Ve ayr›ca güçlü bir ö¤retiye, yan›lmaz bir öndere veya yeni bir
teknik üstünlü¤e sahip olmak yoluyla yenilmez güç kayna¤› kap›lar›n›n kendilerine aç›laca¤›na inanm›ﬂ olmalar› gerekir. Ayn› zamanda gelece¤e ait vaatler ve imkanlar hakk›nda abart›lm›ﬂ bir inanca sahip olmalar› gerekir. Ve sonuç olarak giriﬂtikleri büyük hamlenin baﬂar›lmas›nda karﬂ›laﬂ›lacak güçlüklerden habersiz olmalar› gerekir.33
Faﬂizm öncesi koﬂullar incelendi¤inde gerçekten de halklar›n bu psikolojiye sahip oldu¤u görülür.

Faﬂistlerin ‹ktidar› Ele Geçirme Yöntemleri
Faﬂizm ilk baﬂar›s›n› ‹talya'da kazand›. ‹talya'daki toplumsal gerilimi ve
sistem aray›ﬂ›n› f›rsat bilen Mussolini, savaﬂ›n bitmesinden sonra eski askerleri, iﬂsizleri ve üniversite ö¤rencilerini biraraya toplad›. Önderli¤ini yapt›¤› faﬂist grup Roma'n›n eski ﬂaﬂaal› devirlerini geri getirme slogan›yla kendini tan›t›yordu. Mussolini, yandaﬂlar›n› "Kara Gömlekliler" olarak bilinen yar›-askeri bir yap› içinde örgütledi. Kara Gömleklilerin yöntemleri ﬂiddete dayal›yd›.
Rakip, gördükleri gruplara karﬂ› sokak sald›r›lar› düzenlemeye baﬂlad›lar.

Mussolini, faﬂist
taraftarlar›n›
"Kara Gömlekliler" olarak bilinen yar›-askeri
bir yap› içinde
örgütledi.

MUSSOL‹N‹'N‹N
KARA GÖMLEKL‹LER
DARBES‹
29 Ekim 1922'de Mussolini önderli¤indeki 50 bin faﬂist milis,
alt› generalin komutas› alt›nda
Roma'ya yürüdü. Taﬂ›d›klar›
pankartlarda "Ya Roma, Ya
Ölüm" diye yaz›yordu. (Karﬂ›
sayfa)
Soldaki resimde faﬂist milisler,
Roma yürüyüﬂünün sonunda
Roma kap›lar›ndan girerken görülüyorlar. Son derece kalabal›k
bir kitlenin, Roma'n›n eski ﬂaﬂaal› günlerini geri getirme sloganlar›yla yapt›¤› yürüyüﬂ, cahil ve umutsuz halk üzerinde
büyük bir etki b›rakt›, faﬂizmi
bir kurtar›c› gibi görmelerine
neden oldu.

‹talya Kral›, Roma'y›
basan bu faﬂist
güruha karﬂ› koyamad› ve hükümeti
kurmak üzere Mussolini'yi göreve ça¤›rd›.

Kara Gömleklilerin ﬂefi, Italo Balbo
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Roma usulü selam tarzlar›yla, ﬂark›lar›yla, üniformalar›yla, slogan ve resmi geçitlerle cahil ve umutsuz halk üzerinde duygusal bir heyecan meydana getirdiler.
29 Ekim 1922'de faﬂistler, alt› generalin komutas› alt›nda 50 bin faﬂist
milisle yürüyerek Roma'ya girdiler. Kral, karﬂ›s›ndaki gücün zor ve bask›yla
neler yapabilece¤ini ve onlara karﬂ› koymas›n›n mümkün olmad›¤›n› bildi¤i
için, hükümeti kurmak üzere Mussolini'yi ça¤›rd›. Bunu takip eden geliﬂmeler
neticesinde ‹talyan faﬂistleri idareyi ellerine ald›lar. Mussolini, bir süre sonra
di¤er bütün siyasi partileri kapatt›rd›. Muhalefet liderlerinin bir k›sm› yurt d›ﬂ›na ç›kt›, bir k›sm› da hapse at›ld›.
Hitler de benzeri yöntemlerle iktidara geldi. Nazi hareketi 1920'lerin baﬂ›nda do¤muﬂ ve henüz o y›llarda ünlü Birahane Darbesi giriﬂimiyle ilk ﬂiddet
hareketini gerçekleﬂtirmiﬂti. (Hitler 8 Kas›m 1923'te tam bir çeteyi and›ran birlik askerleri ve 600 SA askeriyle birlikte Bavyera Devlet Komiseri Gustav
Kahr'›n konuﬂma yapt›¤› Münih ﬁehir Birahanesi'ndeki toplant›y› bast›. Hitler
toplant›n›n ortas›nda, büyük bir h›ﬂ›mla içeri girerek salonu iﬂgal etti, tavana
ateﬂ ederek milli devrim ilan etti¤ini söyledi. Ancak bu darbe baﬂar›l› olmad›,
Hitler tutukland› ve 9 ayl›k sürgün hayat› yaﬂad›.) Daha sonraki y›llarda Naziler rakiplerine karﬂ› korku salarak, Yahudi düﬂmanl›¤›n› körükleyerek güçlendiler. Sonunda Nazi partisi parlamentonun önemli partilerinden biri haline
geldi. Tabi bunu yaparken Naziler aynen ‹talyan Faﬂist Partisi'nin yapt›¤› gibi
1920'li y›llarda baﬂlayan Nazi hareketi, o y›llarda ünlü Birahane Darbesi giriﬂimi ile ilk ﬂiddet
hareketini gerçekleﬂtirdi. Altta Birahane Darbesi'nin sorumlular›.

30 Ocak 1933 günü Hitler, Cumhurbaﬂkan› Paul von Hindenburg taraf›ndan ﬂansölyeli¤e
(baﬂbakanl›¤a) getirildi.

s›k s›k yasa d›ﬂ› yollar› kulland›lar. 30 Ocak 1933 günü Hitler ﬂansölyeli¤e (baﬂbakanl›¤a) atand›. Atayan yaﬂl› Cumhurbaﬂkan› Hindenburg'du. Çünkü Nasyonal Sosyalist hareket tehlikeli bir biçimde kuvvetini art›r›yordu. Bu durumun fark›nda olan Hindenburg bir iç savaﬂa yol açmamak için bu atamay›
yapt›. Hitler, Mart ay›nda yeni bir seçime gitti. Bu seçimde Naziler, faﬂist iktidarlar›n tümünün yapt›¤› gibi korkutma, sindirme ve hile yollar›na baﬂvurdular.
Böylece hem yürütme, hem de yasama gücü Hitler'in eline geçmiﬂ oldu.
Ancak k›sa bir süre sonra Hitler'in yetkileri daha da artacakt›. Nitekim 1934
A¤ustosu'nda Hindenburg'un ölümü üzerine, Cumhurbaﬂkanl›¤› ve ﬂansölyelik makamlar› birleﬂtirildi. Ve her ikisini de Hitler üzerine ald›. Hitler, Mussolini'nin izledi¤i siyaseti takip ediyordu. Güç kullanmas›n›n yan› s›ra her türlü
antidemokratik yönteme de baﬂvurabiliyordu. Örne¤in bütün muhalefet partilerini kapatt›, sendikalar› yasa d›ﬂ› ilan etti, kiﬂi özgürlüklerini ise tamam›yla
ortadan kald›rd›. Üniversite hocalar›n›n dahi Hitler'e ba¤l›l›k yemini etmesi
gerekiyordu. Nazi bask›s› yaﬂam›n her sahas›na girdi.
Franco ise ‹spanya'da kanl› bir iç savaﬂ›n ard›ndan iktidara geldi. Hitler
ve Mussolini taraf›ndan desteklenen Franco'nun ordular›, uzun ve ac›mas›z bir
savaﬂ sonucunda karﬂ›tlar› olan komünistleri yenerek ‹spanya'ya hakim oldular. Ard›ndan Franco son derece bask›c› bir rejim kurdu ve ülkeyi 1975 y›l›na
kadar "demir yumruk" politikas›yla yönetti.
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Faﬂistlerin Beyin Y›kama Yöntemleri
Gerek ‹talyan faﬂizminde gerekse Nazi Almanyas›'nda dikkat çeken belirgin bir özellik vard›r: Faﬂizm, toplumun beynini y›kamay› amaçlayan bir sistemdir. Bunun iki temel yöntemi ise e¤itim ve propagandad›r.
Adolf Hitler, kitab› Kavgam'da "Propaganda güçlü bir silaht›r ve hizmet
etti¤i amaca oranla de¤erlendirilir. Amaç Alman milletinin hayat için mücadelesi olunca da en korkunç silahlar en insani silah haline gelir. Propaganda hitap etti¤i zümrede en dar kafal›lar›n dahi anlayabilecekleri bir seviyede olmal›d›r"34 diyordu.
Gerçekten de Hitler propaganda silah›n› etkili biçimde kulland›. Örne¤in ünlü yönetmen Leni Riefenstahl'a Nazi propagandas› ile ilgili bir film yapt›r›ld› (Olympia). Hitler'in adeta bir kutsal kiﬂi olarak sembolize edildi¤i bir önceki Leni Riefenstahl filmi "Triumph of the Will" de etkili bir propaganda malzemesiydi. Tüm bu filmlerde, Nazilerin pagan ideolojisi övülüyor ve topluma
empoze ediliyordu. Olympia, Eski Yunan'daki pagan kültür merkezlerinden

STADYUMLARDA TOPLU H‹PNOZ
21 Haziran 1939'da 120 binden fazla Alman, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda biraraya geldi.
SS'ler ve Propaganda Bakanl›¤› taraf›ndan organize edilen gösterilerde, pagan kültüre has "yaz
kutlamalar›" yap›ld›. Amaç, Nazilerin pagan ideolojisinin topluma empoze edilmesiydi.

FAﬁ‹ST PROPAGANDANIN ARAÇLARI: KIﬁKIRTMA VE ROMANT‹ZM
Naziler propaganda silah›n› etkili biçimde kulland›lar. Propaganda amaçl› yay›nlarda Hitler, kutsal bir kiﬂi
olarak gösteriliyor, topluma ise ﬂiddet ve savaﬂç› ruh empoze ediliyordu. Yukar›da, Almanya'n›n çeﬂitli bölgelerinde yay›nlanan Nazi propaganda dergi ve gazeteleri görülmektedir. Tüm bu yay›nlara ve aﬂa¤›da örnekleri görülen propaganda posterlerine, son derece romantik mesajlar ve yüzeysel sloganlar hakimdir.
Oluﬂturulan hayali düﬂmanlara karﬂ› halk k›ﬂk›rt›lmakta, bir yandan da "Alman halk›", "Alman ordusu" gibi kavramlar kutsallaﬂt›r›l›p toplumun gözünde putlaﬂt›r›lmaktad›r.

"Alman ö¤renci, Führer ve
halk› için savaﬂ›r"

"Benim ﬂu anda Alman Krall›¤›'n›n ilk
askeri olmak d›ﬂ›nda bir arzum yok"

"Almanya'n›n zaferi Avrupa'n›n
özgürlü¤üdür"

FAﬁ‹ZM‹N BEY‹N YIKAMA YÖNTEM‹: GÖVDE GÖSTER‹S‹

Nazi törenlerindeki kalabal›k, resmi geçitler ve ihtiﬂam tamamen cahil halk üzerinde etki b›rakmak,
korku ile kar›ﬂ›k bir hayranl›k oluﬂturmak için özel olarak organize ediliyordu. Faﬂizm akla de¤il,
duygulara dayal› bir ideolojiydi.
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biriydi. Hayali Yunan tanr›s› Zeus'un ünlü heykelinin de bulundu¤u kent, Nazizm'in pagan ideolojisinin iyi bir sembolüydü.
Yaln›zca Hitler de¤il bütün faﬂistler propaganda silah›n› ustaca kulland›lar ve halk› yönlendirmeyi baﬂard›lar. Mussolini 'Modern insan, kand›r›lmaya son derece elveriﬂli bir yarat›kt›r'35 derken asl›nda kulland›¤› yöntemi
aç›kça belirtmiﬂ oluyordu.

Propaganda yöntemleri Mussolini taraf›ndan da kullan›ld›. Yukar›da ‹talyan faﬂizmini ve onun pagan temellerini yans›tan
yüzlerce faﬂist yay›ndan baz›lar› görülmektedir. Aﬂa¤›da ise Mussolini'nin, e¤itim sistemindeki mant›¤›n› çok iyi özetleyen
e¤itim sloganlar› yer almaktad›r. ‹lkokul çocuklar›na dahi ezberlettirilen bu slogan ﬂudur: "‹NAN, ‹TAAT ET, SAVAﬁ".

‹TALYA'DA "ÖRNEK ‹NSAN DUÇE" PROPAGANDASI
Faﬂist ‹talya'da Mussolini'yi mükemmel göstermeye çal›ﬂan resim ve yaz›lar
çok yayg›nd›. Mussolini'nin, tarlada çiftçilerle, fabrikada iﬂçilerle, okulda çocuklarla çekilen resimleri her yerde yay›nlan›yordu. Yukar›daki resim de bir
Mussolini propagandas›d›r.
Öte yandan propaganda posterleri ise
(solda), faﬂist kültürü topluma empoze
etmek amac›yla
yap›l›yordu.

FAﬁ‹ZM‹N SLOGANI: "DÜﬁÜNME! ‹TAAT ET VE SAVAﬁ"

Mussolini'yi muzaffer Roma komutan› gibi gösteren bir faﬂist propaganda. Mussolini resminin arkas›nda
yerleﬂtirilmiﬂ olan pagan Roma sembolleri (baltalar ve Roma lejyonlar›n›n "SPQR" k›saltmas›) dikkat çekici.

Faﬂizm, toplumu düﬂünmemeye yöneltir. Tek istenen, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ duygular eﬂli¤inde faﬂist lidere itaat etmek, onun
için savaﬂmak, kan dökmektir. Mussolini dönemine ait üstteki propaganda posterlerine de bu temalar hakimdir.
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Karﬂ›t Fikirlerin Bask›yla Yok Edilmesi
Faﬂizmin toplumun beynini y›kama çabas›n›n ilginç bir göstergesi, Nazi Almanyas›'nda görülen toplu kitap yakma törenleridir.
Bu törenlerin ilki 10 May›s 1933 tarihinde gerçekleﬂti. Daha önceden
dünyan›n en iyileri olarak bilinen Alman üniversite ö¤rencileri Berlin ve Almanya'n›n di¤er ﬂehirlerinde toplan›p "Alman olmayan" fikirlerle dolu kitaplar› yakt›lar. Binlerce kitab›, çevresinde Nazi selam› vererek, Nazi marﬂ ve ﬂark›lar› söyleyerek ateﬂe att›lar.
Nazi propaganda sorumlusu Joseph Goebbels Berlin'de ö¤rencilere
yapt›¤› konuﬂmas›nda ﬂunlar› söylemiﬂti:
"... Alman devriminin ani sald›r›s› yine Almanlar›n çizdi¤i yöndeki yolu ayd›nlatm›ﬂt›r. Gelecekteki Alman vatandaﬂ› sadece kitaplar›n adam›
olmayacak, fakat karakter adam› olacak. Biz sizi bu sona haz›rlamak
için e¤itmek istiyoruz. Genç bir insan olarak, ac›mas›z bak›ﬂla yüzleﬂmek için gereken cesarete sahip olmak, ölüm korkusunun üstesinden
gelmek ve ölüm için sayg›y› yeniden kazanmak. ‹ﬂte bunlar bu genç

Ortada Propaganda Bakan› Joseph Goebbels

Harun Yahya (Adnan Oktar)

neslin görevleridir. Ve böylece gecenin bu saatinde geçmiﬂin kötü ruhunu yakmada baﬂar›l› olursunuz. Bu güçlü, büyük ve sembolik bir eylemdir. Bu eylem, sayacaklar›m› dünyan›n önünde herkesin ö¤renmesi
için belgelenmelidir. Burada Kas›m (Demokratik) Cumhuriyeti'nin entelektüel kuruluﬂu batmaktad›r, fakat bu kal›nt›dan ç›kacak yeni bir ruh
zaferle
yükselecektir..."
( h t t p : / / w w w. h i s t o r y p l a ce.com/worldwar2/ holocaust/hbookburn.htm)
Kitap yakmak faﬂist yönetimlerin en belirgin özelliklerinin bir
göstergesidir: Faﬂist devlet sadece
kendi ideolojisinin ö¤renilmesine
izin verir. Bunun d›ﬂ›nda hiçbir insan
herhangi bir baﬂka fikre sahip olmamal›d›r. Bu fikrinden dolay› ya cezaland›r›l›r ya kitab› yak›l›r ya da kendisi bir ﬂekilde susturulur. Her birey sadece devletin ideolojisine hizmet
eden bir araç olarak görülür. Bu ideolojiyi benimsemeyenlere ise zor ve
bask› yoluyla istenilenler yapt›r›lmaktad›r.
Bu nedenle e¤itim sistemi de
tamamen faﬂist devletin ideolojisine
yönelik olarak kurulmuﬂtur. Nasyonal sosyalizmin temel ilkelerinin 20.
maddesinde tüm e¤itim sisteminin
de¤iﬂtirilmesi yer al›yordu. Bu de¤iﬂim elbette faﬂizm yönündeydi. Daha
ilkokul ça¤lar›ndan itibaren çocuklar
her türlü ahlaki de¤erden, insani duy- Toplu kitap yakma törenlerinin kutlamas›
gulardan uzak, sevgi ve merhametten için Alman Gençlik Dergisi'nde yap›lan ça¤r›.
yoksun olarak duygusuz bir biçimde
yetiﬂtiriliyorlard›. Güçlü olan›n her
zaman hakl› oldu¤u prensibiyle e¤itiliyor, kaba kuvvetin hedefe ulaﬂmak için
ﬂart oldu¤una inand›r›l›yorlard›. 10-18 yaﬂ›ndaki Alman çocuklar›na hitap
eden kurum ise "Hitler Jugend" yani Hitler Gençli¤i idi. Hitler Jugend'e kat›-
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Nazi propaganda sorumlusu Goebbels, Berlin'de
ö¤rencilere yapt›¤› konuﬂma s›ras›nda.

NAZ‹LER‹N K‹TAP YAKMA TÖRENLER‹
Faﬂist devlet sadece kendi ideolojisinin okunmas›na ve ö¤retilmesine izin verir. Bu nedenle kitap
yakmak faﬂist yönetimlerin en belirgin özelliklerindendir. Nazi Almanyas›'nda kitap yakmak özel
"törenlerle" gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Görüntüler, 10 May›s 1933 tarihinde, Alman üniversite ö¤rencilerinin Berlin'deki toplu kitap yakma cinnetini göstermektedir.
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lanlar›n hepsinden sosyal hayatlar›nda çok dikkatli olmalar› ve Nazi karﬂ›tlar›n› ispiyon etmeleri isteniyordu. Aralar›ndan anne-babalar›n› ihbar edenler
bile ç›k›yordu. Hitlerjugend (Hitler Gençli¤i) giderek büyüdü ve 1935'te tüm
genç nüfusun %60'›n› bünyesinde bar›nd›r›r hale geldi.
Yine faﬂist rejimlerin uygulad›klar› ortak taktiklerden biri de halk› ve de
özellikle gençleri e¤itimde aldat›c› bir politikayla yönlendirmeleriydi. Toplumdan
gerçek tarihi gizliyor, bunun yerine kendileri taraf›ndan düzenlenmiﬂ hayali bir
tarih ö¤retiyorlard›. Bundaki amaç ise halk› faﬂist idealler etraf›nda birleﬂtirebilmek
ve onlar› faﬂist politikalar konusunda ﬂevklendirecek, faﬂizme daha da ba¤lanmalar›n›
sa¤layacak bir kültür oluﬂturmakt›. Ö¤renim kademelerinde gerek tarih gerekse felsefe tamamen faﬂist devlet taraf›ndan düzenleniyordu. Beyinler sezdirilmeden faﬂist
ideoloji ile y›kan›yor, bunun d›ﬂ›ndaki tüm
fikirlere sansür uygulan›yordu.

Faﬂizmin Putlar›:
Kutsal Görülen Liderler
Faﬂizmde en önemli unsur faﬂist liderdir ve her konuda en çok onun ad› ön
plana ç›kar. Hitler, Mussolini veya Franco
rejimleri bunun en aç›k örne¤idir. Bu diktatörler için kullan›lan "Führer", "Duce" ve
"Caudillo" gibi s›fatlar, "yan›lmaz lider" anlam›na gelmektedir. Nitekim her üçü de ikFaﬂist propaganda küçük çocuklar› da hedefliyortidar› tamamen kendi inisiyatifleri ile yödu. Üstteki afiﬂte "Benito Mussolini çocuklar› çok
netmiﬂ, en yak›nlar›n› ya da k›demce en
sever. ‹talya'n›n çocuklar› da Duçe'yi çok severler.
yüksek devlet görevlilerini dahi karar meÇok Yaﬂa Duçe: Bizim için!" yaz›l›yd›. Bu ve benzeri afiﬂler Mussolini ‹talyas›'ndaki tüm okullarda
kanizmas›nda etkisiz b›rakm›ﬂlard›r.
bulunuyordu.
Faﬂizmde liderin karizmas›n›n korunmas› ve halk taraf›ndan da kabullenilerek güçlendirilmesi için o kiﬂiye adeta ilahi bir güç atfedilir. Lider, tüm ülkenin
ve halk›n sahibi ve hatta bizzat kendisi gibi gösterilir. Hitler, ﬂöyle demiﬂtir:

Harun Yahya (Adnan Oktar)

"Ben hepinizdeyim, hepiniz bendesiniz."36
Buna benzer ﬂekilde ‹talya'da da Mussolini özel yetenekleri olan, seçilmiﬂ ve görevlendirilmiﬂ sözde üstün bir insan olarak görülmüﬂtür. Mussolini
yay›nlad›¤› emir ve bildirilere "On Emir" ismini vermiﬂti. Ve bu "On Emir"in 8.
maddesinde yer alan, "Duçe her zaman hakl›d›r" sözü, 20'li ve 30'lu y›llarda
tüm ‹talya'da yank›lanm›ﬂ bir slogand›r.37 Çocuklara faﬂizmi aﬂ›lamak için haz›rlanan Balilla'n›n temel inanc› "Kutsal Papa"n›n ﬂahs›nda faﬂizme inan›yorum" diye baﬂlar, "Mussolini'nin dehas›na iman
ederim" sözleri ile devam etmektedir.
Faﬂist liderlerin kutsal
gösterilmesi için kullan›lan
yöntemlerden bir di¤eri de
ülkenin her yan›nda faﬂist
liderin heykel ve dev
posterlerinin bulunmas›yd›. Bunun insanlar
üzerinde büyük bir psikolojik etkisi oluyor,
halk sürekli olarak faﬂist
liderin güç ve kontrolünü üzerinde hissediyor,
adeta her an onun taraf›ndan izlendi¤i düﬂüncesine kap›l›yordu. Mussolini'nin resmi propaganda
servisi, bas›na ne zaman
hangi foto¤raf›n bas›laca¤›n›,
hangi sayfada, hangi düzende
Yo¤un propaganda yöntemleri ile kutve hangi boyutlarda yay›nlanacasal ve kusursuz gösterilmeye çal›ﬂ›lan
¤›n› da bildirirdi. Bu resimlerde
Mussolini gerçekte hasta ruhlu ve den"Duçe", halk›n karﬂ›s›nda gösteriﬂli fogesiz bir kiﬂiydi. Psikojik sorunlar›, kimi
to¤raflarla ç›kard›; k›l›c›n› savururken, harzaman yüzüne de yans›yordu.
man yerinde ekonomik geliﬂmeyi vurgularken,
genç faﬂistlere seslenirken, yorulmak bilmeyen bir iﬂçi veya
bir sporcu olarak... Tüm bu yay›nlarda Mussolini her ﬂeyin en iyisini yapan bir
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insan olarak tan›t›l›yordu. Uçak kullan›rken, atla engelleri aﬂarken, yüzerken,
Alpler'de kayarken, eskrim yaparken, paraﬂütçü k›yafetiyle vs. resimleri gazete sayfalar›n› süslüyordu.
Mussolini'ye atfedilen bu sözde eriﬂilmez üstün insan havas›n›n sonucunda, eski arkadaﬂlar› dahi onu gördükleri zaman art›k "haz›r ol"a geçiyorlard›. Mussolini bu yolla kendi egoizmini de tatmin ediyordu. Yan›na giren eski
arkadaﬂlar›na dahi "oturun" demez, onlar› uzun süre ayakta bekletirdi.
Faﬂist lideri adeta insanüstü göstermeye yönelik propaganda yöntemleri, Mussolini ve Hitler döneminde görüldü¤ü gibi, bugün ça¤daﬂ faﬂistler taraf›ndan da kullan›lmaktad›r. Irak'›n faﬂist
diktatörü Saddam Hüseyin bunun bir
örne¤idir. Faﬂist Irak'ta sokaklar ve caddeler y›llard›r Saddam'›n dev posterleri
ile donat›lmaktad›r. Bu dev posterlerde
Saddam hep farkl› kimliklerle insanlar›n
karﬂ›s›na ç›kmaktad›r; k›rl›k alanlarda
bir çiftçi, fabrikalarda iﬂçi, k›ﬂlada asker
olarak "halk›na" varl›¤›n› hissettirmekte,
"her ﬂeyi gören ve bilen" bir varl›k izlenimi vermeye çal›ﬂmakta, bir baﬂka deyiﬂle kendisini kutsal göstermeye çabalaHitler, bir halk kahraman›
maktad›r.
gibi gösteriliyordu.

Ülkenin her taraf›na faﬂist liderin posterlerinin as›lmas›n›n en
önemli amaçlar›ndan biri, insanlara liderin her an her yeri
izledi¤inin ve gördü¤ünün telkin edilmesiydi.

"H‹TLER S‹Z‹ HER YERDE GÖRÜYOR" TELK‹N‹
Faﬂist rejimlerde lider posterlerinin her bir yana as›lmas›n›n
amac›, kitlelere sanki sürekli lider taraf›ndan izlendikleri
hissini vermektir. Böylece bir "korku toplumu" oluﬂturulur.

B‹R PS‹KOPATIN PORTRELER‹
Psikiyatristlerin analizlerine göre Hitler, yo¤un komplekslere sahip, psikolojik yönden dengesiz
bir kiﬂilikti. Ama Nazi propagandas›, onu tüm Almanya'n›n ﬂaﬂmaz lideri gibi gösterdi.

Duygusal kitleler, çok kolay yönlendirilip
provoke edilebilirler. Nazi Almanyas›,
bunun tarihi bir kan›t› olmuﬂtur.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Faﬂist Duygusall›k
Faﬂizm kuﬂkusuz sadece liderden ve lider etraf›nda örgütlenen faﬂist
partilerden ibaret de¤ildir. Gerek Nazi Almanyas›'nda gerekse ‹talya'da, rejimlerin ard›nda büyük bir halk deste¤i olmuﬂtur. Bu destek ise, faﬂist rejim taraf›ndan çeﬂitli yöntemlerle üretilmiﬂtir. Faﬂist rejimler, halklar›n› sadece bask›yla susturan "otoriter" rejimler de¤il, ayn› zamanda onlar› belirli bir amaç u¤runda motive eden "totaliter" rejimlerdir.
Bu totaliter sistemde kitleleri faﬂist ideolojinin etraf›nda toplayan en
önemli unsur ise "aﬂ›r› duygusall›k"t›r. Çevrelerindeki ve tarihteki kavram ve
olaylar› ak›lc›l›ktan son derece uzak bir biçimde, duygusal olarak de¤erlendiren insanlar, çok kolay yönlendirilir, provoke edilebilir ve suç iﬂleyebilir yap›dad›rlar. Bu kiﬂiler ﬂayet kendilerinden istenen zalimce eylemlerin "kendi ›rklar›n›n üstünlü¤ü" gibi sözde kutsal bir amaç için oldu¤una ikna edilirlerse,
her ﬂeyi yapabilirler. Bunun fark›nda olan faﬂist rejim, kitlelerin duygusal bir
coﬂku ve ajitasyon içinde tutulmas›na gayret eder. Ortaya birtak›m sözde kutsal de¤erler koyar ve onlara bu de¤erler u¤runa insan›n can›n› feda etmesinin,

NAZ‹ PROPAGANDASI ‹LE UYUTULAN HALK GERÇEKLER‹ GÖREM‹YORDU!
Nazi Almanyas›'nda halk, Hitler'e hayranl›k beslerken, yukar›da apaç›k delilleri görülen katliamlar›, iﬂkenceleri görmezlikten gelebiliyordu.
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Hitler ve kurmaylar›, birer sivil olmalar›na ra¤men hep askeri üniforma giyiyor ve askeri törenler yönetiyorlard›.
Amaç, Alman toplumunu savaﬂ atmosferine sokmak ve II. Dünya Savaﬂ›'n›n iﬂgallerine haz›rlamakt›.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

baﬂka insanlar› aﬂa¤›lamas›n›n, iﬂkenceye u¤ratmas›n›n ve öldürmesinin gereklili¤ini telkin eder.
Bu nedenle faﬂist rejimlerde kitlesel gösteri, yürüyüﬂ, toplant› ve törenlere büyük önem verilmiﬂtir. Hedef, sürü halinde tek tip bir topluluk oluﬂturmak ve bu toplulu¤a hükmetmektir. Semboller, heykeller, anma günleri, bayraklar, flamalar, üniformalar gibi unsurlarla insanlar hak dinden uzaklaﬂt›r›l›r
ve bu duygusal coﬂkular onlara adeta din gibi yaﬂat›l›r. Sanki ‹lahi bir güce ibadet eder gibi, bu insanlar büyük bir heyecan ve coﬂku ile faﬂist yan›lg›lara kendilerini adarlar. Oysa bu, büyük bir aldatmacadan ibarettir, ancak faﬂizmin
sapk›n telkinlerine aldanan kiﬂiler, yürütülen propaganda nedeniyle içinde
düﬂtükleri durumu anlayamazlar.
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BEY‹N YIKAMAK ‹Ç‹N ‹HT‹ﬁAM GÖSTER‹LER‹
Faﬂist rejimlerde, kitlesel gösterilere, yürüyüﬂlere, törenlere,
sembollere, heykellere, anma günlerine, bayrak ve flamalara büyük önem verilir. Kitleler bu gösteriﬂle büyülenir, gerçekleri görmeleri engellenir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Yaz›lan, hayk›r›lan, defalarca tekrarlanan sloganlar, ç›¤l›klar, marﬂlar,
selamlar faﬂist ayinlerin önemli bir bölümünü oluﬂturur.
Faﬂist güruhlar ak›lc› düﬂünce ve davran›ﬂtan kesinlikle uzakt›rlar. Ortada çeﬂitli sloganlarla ﬂark›larla veya ﬂiirlerle coﬂturulmuﬂ, akl› kapanm›ﬂ bir
güruh vard›r. Geçmiﬂteki mitoloji veya efsane kahramanlar›yla kendilerini ve
liderlerini özdeﬂleﬂtirmeleri sa¤lanan bu kitleler, katliamlar›n› da yine bu yapay olarak oluﬂturulmuﬂ "kahramanl›k" duygular›yla yaparlar. Hatta bir gün
gelip de kendilerinden hesab› soruldu¤unda bunu milletleri için yapt›klar›n›
ve asl›nda kendilerinin birer milli kahraman olduklar›n› söylerler. Hitler ve
Mussolini'nin ard›ndan gidenlerin hepsi ayn› hipnozun etkisi alt›nda davranm›ﬂlar, katliamlar›n› bu yapay coﬂku hali içinde gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Faﬂizmde, bir insan›n devletine, milletine ve vatan›na olan meﬂru sevgisi tehlikeli bir duygusall›¤a, ak›ls›z bir gözü karal›¤a dönüﬂtürülmekte ve
kitlelere bu duygular kullan›larak cinayet iﬂletilmektedir. (Bkz. ﬁeytan›n Bir Si-

GÖSTER‹ﬁ‹N ARDINA G‹ZLENEN VAHﬁET
Yanda: Nazi Almanyas› göz boyayan ihtiﬂaml› bir görüntüye büyük önem vermiﬂtir. Bu yöntemin amac›, yapt›¤› zalimlikleri halka
unutturmak ve kitleleri büyüleyerek etkisi alt›na almakt›r. Üstte:
Nazilerin kitle katliamlar›n› gösteren toplu mezarlardan dehﬂet
verici bir görüntü.
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Mussolini, geçmiﬂin görkemli günlerine
tekrar dönmek için eski Roma’da uygulanan pagan ritüellerini taklit etmiﬂtir.
Bu görkemli gösteriler daha sonra Naziler
taraf›ndan da uygulanm›ﬂt›r.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

lah›: Romantizm, Harun Yahya) Dolay›s›yla, ›l›ml› ve ak›lc› milliyetçilik
ile, faﬂizmin ›rkç› ve sald›rgan milliyetçilik anlay›ﬂ›n› çok iyi ay›rt etmek gerekir.
Bunun en güzel örne¤i Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasas›nda belirtilen milliyetçilik anlay›ﬂ›d›r. Atatürk'ün tarif etti¤i bu milliyetçilik anlay›ﬂ›nda ›rkç›l›k kesinlikle yoktur. Türkiye Cumhuriyeti topraklar› üzerinde yaﬂayan her fert,
dil, renk, ›rk ayr›m› yap›lmaks›z›n
Türk Milleti'nin bir üyesidir. (Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene"
sözüyle özetledi¤i bu milliyetçilik
tan›m› son derece ak›lc› ve isabetlidir. Çünkü Türkiye'de farkl› etnik
gruplar bir arada yaﬂamaktad›r. Bu
kiﬂilerin her biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›d›r ve herkesle ayn›
hak ve özgürlüklere sahiptir. Atatürk milliyetçili¤i, Nazizm gibi bir
milleti ›rksal kökenlerine göre kamplara ay›ran çarp›k bir milliyetçilik de¤il, aksine farkl› etnik kökenleri
uyum içinde birleﬂtiren do¤ru bir
milliyetçiliktir.)
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Hitler, Nazi törenlerinin en kutsal sembolü Kan Bayra¤› ile

Faﬂizmin Sahte Kutsal De¤erleri
Faﬂizm, ‹lahi dinleri ortadan kald›rarak onlar›n yerine bat›l pagan
inançlar› getirmek isteyen sahte bir dindir. Bu sahte dinin de do¤al olarak sahte kutsal de¤erleri vard›r. Örne¤in Naziler "Kan ve Toprak" (Blut und Boden)
slogan›n› sürekli olarak kullanm›ﬂ ve bu iki kavram› kutsal birer simge haline
getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bunun için özel ayinler düzenlenmiﬂtir. Örne¤in Hitler'in 1923 y›l›ndaki baﬂar›s›z darbe giriﬂimi s›ras›nda yaralanan Nazilerin kanlar›yla ›slanm›ﬂ olan bir parti bayra¤›, adeta bir puta dönüﬂtürülmüﬂtür. "Kan
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Bayra¤›" (Blutfahne) ad› verilen bu bayrak oldu¤u gibi muhafaza edilmiﬂ ve
her Nazi töreninde en kutsal sembol olmuﬂtur. Hatta Nazi partisinin on binlerce yeni bayra¤› Blutfahne'ye sürülmüﬂ ve ondaki sözde kutsal gücün böylece bu
yeni bayraklara da geçti¤i düﬂünülmüﬂtür.38
Faﬂizmin bir di¤er temel özelli¤i olan ﬂiddet ve savaﬂ da yine kutsal bir
de¤er olarak gösterilmek istenen pagan kavramlard›r. ‹lahi dinlerde hedef ﬂiddetten ve savaﬂtan ar›nd›r›lm›ﬂ bir toplum ve dünya meydana getirmektir. Oysa faﬂizmde savaﬂ baﬂl› baﬂ›na bir de¤erdir. Bir kabilenin, ›rk›n ya da halk›n, ﬂerefini ve gücünü yapt›¤› savaﬂlardan ve verdi¤i ölülerden ald›¤›na inan›l›r. Bu

"Kan Bayra¤›" her Nazi töreninde kullan›lan en kutsal semboldü. Nazi partisinin on binlerce yeni bayra¤› bu bayra¤a sürülüyor ve ondaki "kutsal" gücün böylece bu yeni bayraklara da
geçti¤i düﬂünülüyordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

bat›l inanç, do¤al olarak yeni savaﬂlar aç›lmas›n›, yeni
kanlar dökülmesini gerektirir. Böylece faﬂizm adeta bir
"kan dökme kuyusu" gibi sürekli yeni vahﬂetlere haz›rl›k yapar.
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HAYAL‹ DÜﬁMANLAR,
HAYAL‹ KOMPLOLAR

Faﬂist Devletin Hayali Düﬂmanlar›
Faﬂizm içi son derece boﬂ olan bir ideolojidir ve
ayakta kalmak için daimi bir ajitasyon ortam›na ihtiyaç
duyar. "‹ç ve d›ﬂ düﬂmanlar" efsanesi, faﬂist devleti halk›n›n gözünde güçlendiren en önemli faktördür. Her
faﬂist devlet hayali düﬂmanlar oluﬂturur ve bu hayali
düﬂmanlara karﬂ› topyekün savaﬂ ilan eder. Yay›n organlar›nda bu düﬂmana karﬂ› al›nan zaferler her gün
ilan edilerek diktatörlük güçlendirilir. Ve "halk› bu büyük tehlikelerden korumak için muhaliflere karﬂ› sert
ve ac›mas›z olunmal›d›r" telkini verilir. Sürekli bir "biz
ve onlar" felsefesi ile halk›n hayali düﬂmanlara karﬂ› faﬂist yönetime kenetlenmesi sa¤lan›r. Bu ﬂekilde hukukun çi¤nenmesine, insan haklar›n›n ihlaline ve devlet
terörüne gerekçe bulunur. Faﬂizmi eleﬂtirenler ise hemen hayali düﬂmanla iﬂbirli¤i yapmakla suçlan›rlar.
Hitler, komünizmi ve Yahudileri, Mussolini komünistleri, günümüz faﬂistlerinden Miloseviç ise Müslümanlar› bir tehlike olarak seçmiﬂ ve bu tehlikeye karﬂ› yapay bir birlik oluﬂturmuﬂlard›r. Bu yapay tehlike,
faﬂist devletin en büyük propaganda silah›d›r. Çünkü
ortada büyük bir tehlike var gibi gösterilmektedir ve
halk› bu tehlikeden koruyacak olan tek "kahraman" da
faﬂist lider olarak görülmektedir. Bu hayali senaryoya
göre, yapay düﬂman her zaman haks›zl›kla sald›r›r, faﬂist lider ise kahramanca milletini savunarak gereken
cevab› verir. Faﬂist liderlerin, halklar›na yapt›klar› tüm
zulme ra¤men, halk›n ba¤l›l›¤›n›n devam etmesinin bir
nedeni de budur. Bu liderler, kendi ac›mas›zl›klar›n›
medyay› kullanarak ustaca bir manevra ile hayali
"düﬂmanlara" atfetmeyi baﬂarmaktad›rlar.

Nazi Almanyas›'n›n, d›ﬂ
düﬂmanlar paranoyas›n›
yans›tan ve Frans›zlar›
düﬂman olarak gösteren
yay›nlar›ndan biri

‹talya'n›n Akdeniz'e
zincirlenmiﬂ gibi gösterildi¤i abart›l› bir faﬂist
propaganda afiﬂi
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Faﬂistlerin Paranoyas›
Faﬂist devletin en belirgin özelliklerinden biri kendi halk›na güvenmemesi ve ﬂüpheli gördü¤ü herkesi öldürmeye kadar varan ac›mas›z metodlarla
saf d›ﬂ› b›rakmaya çal›ﬂmas›d›r. Hemen her faﬂist düzende halk› kontrol etmeye ve muhalifleri ortadan kald›rmaya yönelik "gizli polis" örgütleri kurulur.
Nazilerin ünlü Gestaposu faﬂist rejimin paranoyas›n›n ne denli büyük iﬂkence
ve vahﬂetlere yol açt›¤›n›n tarihsel bir kan›t›d›r. Eric Hoffer, Kesin ‹nançl›lar
isimli kitab›nda Nazilerin halk› kontrol alt›nda tutmak için nas›l bir "korku"
politikas› izlediklerini ﬂöyle aç›klar:
Nazi Partisi'nin alt kademelerindeki kiﬂiler devaml› kontrol alt›nda bulundurulduklar›na inand›r›lm›ﬂlar ve devaml› korku içinde tutulmuﬂlard›. Komﬂusundan korkmak, arkadaﬂ›ndan korkmak ve hatta akrabalar›ndan korkmak bütün kitle hareketlerinde kural haline gelmiﬂtir. Zaman zaman masum insanlar, ﬂüphe mekanizmas›n›n yaﬂat›lmas› amac›yla itham ve feda edilirler.39
Bu vahﬂetin kökeni faﬂizmin felsefesindedir. Bu felsefede halk›n baﬂ›boﬂ
b›rak›ld›¤›nda hem rejime ihanet edece¤ine hem de yozlaﬂaca¤›na inan›l›r.
Halk› dize getirmenin yolu ise bask› kullan›lmas›d›r. Faﬂizmin ideologlar› aras›nda yer alan ve özellikle Mussolini'nin üzerinde çok etkili olan Frans›z filozof George Sorel (1847-1922) bu düﬂünceyi savunanlar›n baﬂ›nda gelir. Sorel
toplumlar›n do¤al olarak yozlaﬂt›¤›n› ve düzensizleﬂti¤ini savunmuﬂtur. Ona
göre ﬂiddet uygulayarak bu çürümenin önüne geçilmeli ve böylece totaliter bir
düzen kurulmal›d›r.
Bu paranoyan›n örneklerine mevcut Irak rejiminde de rastlanmaktad›r.
Saddam Hüseyin'in en yak›n akrabalar›n› dahi "ihanet" ﬂüphesiyle katlettirmesinin ard›nda yatan neden de benzer bir ﬂüpheciliktir. Saddam 1979 y›l›nda
Cumhurbaﬂkan› Ahmad Hassan el Bakr'› devirdikten sonra mensubu bulundu¤u Baas partisinin yar›s›ndan ço¤unu öldürtmüﬂtü. ‹nsanlar› öldürmesindeki kriterin ise ileride aileye verebilecekleri zararlar› önlemek oldu¤unu söylüyordu. O¤lu Udey, ailedeki "hainleri" tasfiye etmekle görevlidir. Saddam'›n
bizzat kurdu¤u suikast çetesi ile Nazi SS stili özel bir istihbarat birimi oluﬂturmuﬂtur. Saddam'›n bu ekibine, Romanya'n›n diktatörü Nicolai Çavuﬂesku'nun
devriliﬂini ve idam›n› videoda göstererek, onlar›n da böyle bir sonla karﬂ›laﬂabileceklerini ve bu nedenle iﬂi s›k› tutmalar› gerekti¤ini hat›rlatt›¤› bilinmektedir.40

HALKA KARﬁI DEVLET TERÖRÜ

Faﬂist devletin en önemli özelliklerinden biri halk›na güvenmemesidir. ‹taati ve ba¤l›l›¤› sadece korku ve sindirme politikas› ile sa¤layaca¤›n› düﬂündü¤ü için, halka yönelik gizli polis teﬂkilatlar›, istihbarat birimleri
kurar. Nazilerin ünlü Gestapo örgütünün gerçekleﬂtirdi¤i yüzbinlerce cinayet, faﬂist rejimin paranoyas›n›n
boyutlar›n› gösteren tarihi bir kan›tt›r.
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Faﬂizmin ﬁiddet Sevgisi
Faﬂizmin Kitle Ruhu Anlay›ﬂ› isimli kitab›n yazar› Wilhelm Reich, Nazilerin savaﬂa ve katliama bak›ﬂ aç›lar›n› ﬂöyle aç›klar:
Alman savaﬂ önderleri, insan öldürmeye yarayan sert matematik bilimini hiç durmadan deneyen ve yetkinleﬂtiren bilim adam›d›rlar. Hepsi
birer matematikçi, mühendis, kimyac› gibi en karmaﬂ›k sorunlar› çözecek biçimde yetiﬂtirilmiﬂlerdir. Sanat›n ya da düﬂ gücünün hiç iﬂi yoktur burada. Onlar için, savaﬂ uygulamaya konmuﬂ bir fizik bilimidir.
Alman askerinin ruhbilimsel e¤itimi onu bir kafa kopar›c›, deri yüzücü k›lmaya yöneliktir. U¤raﬂ› insan öldürmek olan, baﬂka iﬂ yapmayan bir paral› askerdir o. Kendini, yeryüzünün en sert, en ac›mas›z
insan› olarak düﬂünür.41
Nazilerin oluﬂturduklar› bu "profesyonel katiller" modeli, faﬂizmin ortak karakteridir. Faﬂistler ﬂiddet ve vahﬂeti baﬂl› baﬂ›na bir amaç olarak yüceltirler. Bunda Darwinizm'i benimsemelerinin büyük bir rolü vard›r. Darwinizm'in insanlar› birer geliﬂmiﬂ hayvan gibi gösteren ve hayat›n da sadece güçlülerin yaﬂayabildikleri bir mücadele yeri oldu¤unu iddia eden hurafeleri, toplumdaki ahlaki de¤erleri kald›rm›ﬂt›r. ﬁefkat ve merhametin yerine kavga, intikam ve mücadele hisleri konmuﬂ ve bu bilimsel bir zorunluluk olarak insanlara gösterilmiﬂtir.
Faﬂistler sapk›n inançlar› nedeniyle çat›ﬂmay› bir do¤a yasas› olarak görürken, huzur, güvenlik ve bar›ﬂ›n da insanl›¤› geriletti¤ine inan›rlar. Mussolini 1921 tarihinde Milano'da Faﬂist Kültür ve Propaganda Okulu'nu açarken
verdi¤i söylevde bunun önemine iﬂaret etmiﬂ ve faﬂizmi baﬂar›ya götürecek ﬂeyin eylem oldu¤unu belirtmiﬂtir.42 ﬁiddet eylemleri, yak›p y›kmalar, sald›r›lar,
dövüﬂler faﬂistlerin moralini ayakta tutar çünkü faﬂistler bar›ﬂa, kardeﬂli¤e, huzura, sükunete karﬂ›d›rlar.
Bu ﬂiddet e¤iliminde faﬂistlerin cahil bak›ﬂ aç›lar›n›n da etkisi büyüktür.
Bu nedenle Hitler'in ›rkç› rejiminde ayd›nlara de¤il de savaﬂç›lara gereksinim
duyulmuﬂtur.
Nazilerin ﬂiddet eylemleri, bu amaçla özel olarak oluﬂturulan örgütler
taraf›ndan yürütülmüﬂtür. Bunlardan ilki olan "SA", (Sturmabteilung, yani "F›rt›na Birlikleri") 1920'de kurulmuﬂ 1921'de yar› askeri bir nitelik kazanm›ﬂt›.
SA'lar aras›nda birçok sokak serserisi bulunuyordu. Grup "Kahverengi Gömlekliler" olarak biliniyordu ve baﬂ›nda psikopat karakteriyle (ve eﬂcinsel sapk›nl›¤›yla) tan›nan Ernst Röhm vard›. SA Nazi Partisi'nin güçlenmesi ad›na
1920'li y›llar boyunca say›s›z terör eylemi düzenledi. SA birlikleri Nazi karﬂ›t-

FAﬁ‹ZM‹N ﬁ‹DDET B‹RL‹KLER‹
Faﬂist rejimler, bir yandan toplumu ideolojik
beyin y›kama ile motive eder, bir yandan da terör mekanizmalar›yla cezaland›r›r. Bu terörü
uygulamak için özel ﬂiddet örgütleri kurulur.
Nazilerin SA, SS ve Gestopo gibi yap›lar›, tipik
faﬂist örgütlerdir.

Alman Polis Günü sebebiyle haz›rlanan posta kart›

SS'lerin geçit töreni

Üstte üniformalar›ndan kesitler görülen Waffen-SS bünyesindeki "Kurukafa Tümeni",
ac›mas›zl›¤› ile ünlüydü. Solda, Waffen-SS Tank
birliklerinin generali Sepp Dietrich.
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lar›na ﬂok bask›nlar yapt›lar, sokak kavgalar› ç›kararak kan ak›tt›lar, "tutsak"
ald›klar› muhaliflerine iﬂkenceler yapt›lar. Hitler SA'lar›n vahﬂetinden gurur
duyuyordu. Kavgam adl› kitab›nda, SA'lar›n Nazi aleyhtarlar›na karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri "baﬂar›l›" bir sald›r›y› ﬂöyle anlatm›ﬂt›:
Hofbrauhaus'un lobisine girdi¤imde saat
sekize çeyrek vard›. Ve sabotaj hakk›nda
art›k hiç bir karars›zl›k yaﬂam›yordum...
Salon çok kalabal›kt›... Kap›lar› yavaﬂça
kapatt›m ve sonra da adamlar›ma haz›r
olmalar› emrini verdim. K›rk beﬂ ya da
k›rk alt› kiﬂiydiler... Sald›r› Bölümü'ndendiler, o günden sonra ise SA'lar
olarak bilineceklerdi. Ve sald›r›ya baﬂlad›lar. Sekiz ya da on kiﬂilik kurt sürüleri
gibi, düﬂmanlar›n üzerine sald›rd›lar,
sonra bir daha, bir daha... Beﬂ dakika
içinde her yer kanla dolmuﬂtu...43
SA'lar sald›r› kadar iﬂkencede de uzmand›lar. Berlin'deki SA karargah› Hedemannstrasse'nin dördüncü kat›nda gizli bir
SA iﬂkence odas› bulunuyordu. Bir süre sonra buras› polis taraf›ndan keﬂfedilmiﬂ ve içeridekiler kurtar›lm›ﬂt›. ‹çeriye girenlerin biri, ortam› ﬂöyle anlat›yordu:

Nazilerinkine benzer toplama
kamplar› Mussolini taraf›ndan
da kurulmuﬂtu. Mussolini bu
kamplara toplatt›¤› 35 bin kiﬂiden 18 binini katlettirdi.

Buldu¤umuzda kurbanlar açl›ktan yar›
ölmüﬂ durumdayd›lar. ‹tiraf ettirmek
için günlerce dar dolaplarda tutuluyorlard›, "sorguya çekme, ya dövmekten ya
da demir sopalarla ve k›rbaçlarla aﬂa¤›lanmaktan ibaretti" dedi bize. Bu yaﬂayan iskeletlerin baz›lar› pis kam›ﬂlar üzerinde iltihapl› yaralar›yla yan yana yat›yorlard›.44

SA'lar Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte gözden düﬂmeye baﬂlad›lar
ve onlar›n yerine daha profesyonel ve askeri bir disipline sahip olan SS
(Schutzstaffel, yani "Muhaf›z K›talar›") örgütünün y›ld›z› yükseldi. Bu grup si-

‹kinci Dünya Savaﬂ›'n›n sona ermesiyle birlikte Nazilerin, toplama kamplar›nda yapt›klar› vahﬂet ve zulüm ortaya ç›kt›. Milyonlarca masum insan, sadece ›rklar› veya düﬂünceleri nedeniyle, Naziler taraf›ndan ölesiye çal›ﬂt›r›lm›ﬂ, sonra da açl›¤a ve ölüme terk edilmiﬂti.
Bu vahﬂet, Darwinist ›rkç›l›¤›n dünyay› sürükleyece¤i felaketin boyutunu gösteriyordu.

FRANCO VE H‹TLER'‹N
KANLI ‹TT‹FAKI
Faﬂist general Francisco Franco,
1936 y›l›nda ‹spanya'y› çok büyük bir iç savaﬂa sürükledi. Bu
iç savaﬂ boyunca günde ortalama 500 kiﬂi öldü. ‹ç savaﬂ›n sonunda yaklaﬂ›k 600.000 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Bu savaﬂta Franco'nun en büyük destekçileri, Hitler ve Mussolini'ydi.

Hitler'in yard›mlar›na karﬂ›l›k olarak Franco, Hitler'e Guernica kasabas›n› hediye etti. Hediyenin amac›,
Nazi teknolojisinin ürünü olan dev bombard›man uçaklar›n›n denenmesi idi. Küçük kasaba, bir günde
yerle bir edildi. Solda, Hitler ve Franco el s›k›ﬂ›yor.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

yah gömlek giyiyordu. SS'lere kat›lacak gençler "›rk k›staslar›na" göre seçiliyor, Aryan ›rk›n›n belirgin özelliklerini taﬂ›malar› gerekiyordu. Waffen-SS ise
SS'in askeri dal›yd›. Waffen-SS bünyesinde yer alan "Totenkopf Division" yani
"Kurukafa Tümeni" zalimli¤i ile ünlüydü ve bu tümen toplama kamplar›n›n
baﬂ›na getirilmiﬂti.
Benzer toplama kamplar› Mussolini taraf›ndan da kurulmuﬂ ve Mussolini "Temizleme Kamp›"na toplatt›¤› 35 bin kiﬂiden 18 binini katlettirmiﬂti. Bunun d›ﬂ›nda ‹talya'da faﬂist iktidar boyunca ölen, terörde öldürülen ya da faili
meçhul olan pek çok insan vard›. Mussolini bir konuﬂmas›nda "Faﬂizm özgürlük de¤il, zalimin hakimiyetidir. Milletin güvencesi de¤il, özel ç›karlar›n savunmas›d›r. Bunu herkes bilirdi..." diyerek faﬂizmin zalimli¤ini itiraf etmiﬂtir.45
Vahﬂet eylemlerine Franco örne¤inde de rastlamak mümkündü. Franco daha savaﬂ›n baﬂlar›nda ac›mas›z yöntemleriyle dikkat çekmiﬂti. Örne¤in
Madrid'in kuzeyindeki küçük bir da¤ köyünde 31 köylü Halk Cephesi'ne oy
verdikleri için tutukland›lar. Sorgudan sonra bunlardan 13 kiﬂi bir kamyonla
köyün d›ﬂ›na ç›kar›ld›lar ve yol kenar›nda öldürüldüler. Seville yak›nlar›nda
11.000 nüfuslu bir kasaba olan Loro del Rio'da faﬂistler bir kasabaya girdiklerinde 300'den fazla kiﬂiyi öldürdüler.
Bask› ﬂehirlerde çok daha ﬂiddetliydi. Öyle ki, bugüne kadar öldürülenlerin kesin say›s› bilinmemektedir.46 Franco kendi halk›ndan yüz binlerce
insan›, üstelik yaﬂl›, çocuk, kad›n diye ay›rt etmeksizin katlettirmiﬂti. Gönüllülerle birlikte her iki cepheden yaklaﬂ›k bir milyon insan için bu savaﬂ›n bedeli ölümdü. Franco Kimdir? Falanjizm Nedir? isimli kitapta bu durum ﬂöyle tarif edilmiﬂtir:
"Binlerce insana iﬂkence ediliyor, yak›nlar›n› teslim etmekten kaç›nan kad›nlar baﬂ aﬂa¤›ya as›l›yor, çocuklar kurﬂuna diziliyor, bunlar›n iﬂkencelerine tan›kl›k eden anneler, bu durumda ç›lg›na dönüyorlard›..."47
Franco ‹spanya'y› çok büyük bir iç savaﬂa sürükledi. Kardeﬂi kardeﬂe,
babay› o¤ula düﬂürdü. Bu iç savaﬂ boyunca günde ortalama 500 kiﬂi öldü. ﬁiddet olaylar›n›n, vahﬂi katliamlar›n, toplu iﬂkencelerin ve insanl›k d›ﬂ› cinayetlerin ard› arkas› kesilmedi. ‹spanya iç savaﬂ›, arkas›nda yaklaﬂ›k 600.000 ölü
b›rakt›.
Hitler ve Mussolini ‹spanya'y› t›pk› bir laboratuvar gibi, silahlar› ve askerleri için bir deneme alan› olarak kulland›lar.48 Bunun en çarp›c› örne¤i Franco'nun yard›mlar›na karﬂ›l›k olarak Hitler'e hediye etti¤i kasaba idi. 5 May›s
1937 sabah›, Guernica kasabas›n›n halk›, Nazi teknolojisinin üretti¤i dev bom-
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bard›man uçaklar›yla yerle bir edildi. Küçük kasaba, Franco taraf›ndan Nazi
uçaklar›n›n deneyine terk edilmiﬂti.49

Faﬂizmin ‹ﬂgalci Politikas›
Faﬂizmin olmazsa olmaz ﬂartlar›ndan biri de di¤er ülkelerin topraklar›n› ele geçirerek yay›lma siyasetidir. Bu iﬂgalci siyasetin alt›nda yatan ana sebep
ise ›rkç›l›k ve Darwinizm'in
bir miras› olan "›rklar aras›
yaﬂam mücadelesi" kavram›d›r. Faﬂistler millet olarak geliﬂebilmeleri için daha zay›f
olan di¤er milletleri istila etmeleri ve onlar› yenerek büyümeleri gerekti¤ine inan›rlar.
Faﬂist felsefeye göre
insan ancak savaﬂarak geliﬂebilir. Bu nedenle "militarizm"
yani "savaﬂç›l›k" faﬂizmin en
belirgin özelli¤idir. Bu savaﬂç› ruhu körüklemek için faﬂist
partiler kulland›klar› üniformalarla ve yapt›klar› gösteriﬂli geçit törenleriyle halk› etkilemeye çal›ﬂ›rlar. Mussolini'nin kendi ifadesine göre;
"Faﬂizm devaml› bar›ﬂ›n zararl› oldu¤una inanm›ﬂt›r.
‹nsan gücünü en yüksek düzeyine ç›karan etken savaﬂNazi Generali Erwin Rommel May›s
t›r."50
1942'de Kuzey Afrika iﬂgali s›ras›nda
Mussolini, bar›ﬂa olan
karﬂ›tl›¤›n› bir baﬂka konuﬂmas›nda ﬂöyle ifade etmiﬂtir: "Faﬂizm bütün dünyan›n birbirleriyle kucaklaﬂmas›n› reddeder."51
Bu ideoloji u¤runa Mussolini hem kendi halk›na hem de iﬂgal etti¤i ülkelerin insanlar›na büyük ac›lar yaﬂatm›ﬂt›r. "Roma ‹mparatorlu¤unu diriltmek" hayalleri içinde 1935 y›l›nda Habeﬂistan'› iﬂgal etmiﬂ ve bu ülkedeki 15

FAﬁ‹ST ‹TALYA'NIN
ET‹YOPYA ‹ﬁGAL‹
Mussolini "Roma ‹mparatorlu¤u'nu diriltmek"
hayalleri içinde 1935 y›l›nda Habeﬂistan'› iﬂgal
etti. Ülkede 15 bin suçsuz
Müslüman ‹talyan birlikleri taraf›ndan öldürüldü.
Mussolini, iﬂgale direnmeye çal›ﬂan sivillerin tereddütsüz kurﬂuna dizilmesi emrini vermiﬂ, dahas› sivil halka karﬂ› zehirli
gaz kullanarak feci
katliamlar düzenletmiﬂti.

Solda, faﬂist iﬂgalciler
taraf›ndan as›lm›ﬂ 6
Habeﬂli Müslüman
direniﬂçi.

Faﬂist propaganda: ‹talyan iﬂgali, sözde
"ileri" Roma medeniyetinin Habeﬂistan'a
taﬂ›nmas› olarak gösteriliyordu.
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bin suçsuz Müslüman› ac›mas›zca katletmiﬂtir. ‹ﬂgale karﬂ› direnmeye çal›ﬂan sivillerin tereddütsüz kurﬂuna dizilmesi emrini vermiﬂ,
dahas› sivil halka karﬂ› zehirli gaz kullanarak
feci katliamlar yürütmüﬂtür.
Faﬂizmin iﬂgalci siyasetinin en belirgin
örne¤i ise kuﬂkusuz Nazi Almanyas›'d›r. Naziler, sözde "üstün ›rk" olan Almanlar›n, Almanya s›n›rlar›n›n çok daha ötesine taﬂan bir
"hayat sahas›"na ihtiyaç duydu¤unu ileri sürmüﬂler ve bu amaçla II. Dünya Savaﬂ›'n› ateﬂFaﬂizmin iﬂgalci siyasetinin en belirgin örne¤i Nazi
Almanyas›'d›r.
Yandaki haritada, 1942 sonlar›na do¤ru Nazi iﬂgalindeki topraklar koyu renkle iﬂaretlenmiﬂtir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

lemiﬂlerdir. Alman ordusu, k›sa bir süre içinde Polonya'y›, Belçika'y›, Balt›k ülkelerini, Fransa'y›, Balkan yar›madas›n› ve Kuzey Afrika'y› iﬂgal etmiﬂ, Rusya
içinde Moskova yak›nlar›na kadar gelmiﬂ, oradan Hazar Denizi'ne do¤ru ilerlemiﬂtir. Hem Almanlara hem de di¤er milletlere büyük felaketler getiren ve
toplam 55 milyon insan›n ölümüyle sonuçlanan bu cinnet, faﬂizmin 20. yüzy›la att›¤› en kanl› imzad›r.

Faﬂist Sistemin Sanata Darbesi
Faﬂizmin dikkat çekici bir di¤er yönü ise
faﬂist yönetimler alt›nda yaﬂayan insanlar›n sanat kabiliyetlerinin geliﬂmemesi ve bilimsel
yöndeki çal›ﬂmalar›ndan verimli bir sonuç ç›kmamas›d›r.
Bunun nedenini görmek için, öncelikle
sanat›n ne oldu¤unu tan›mlamak gerekir. Sanat, insan›n güzelliklerden zevk almas› ve bunu ifade etmek istemesiyle baﬂlar. Bunun için
de öncelikle bu güzelliklerden zevk alabilecek
bir ruha sahip olmak gerekir. Örne¤in sevgi,
ﬂefkat gibi hislere, estetik duygusuna sahip
olan bir sanatç› bir hayvana, bir manzaraya, bir
bitkiye bakt›¤›nda onun güzelli¤ini görür, ona
karﬂ› coﬂkun bir sevgi duyar ve onu resmeder.
Bu tip güzellikler karﬂ›s›nda bir besteci de ortaya güzel besteler ç›kartabilir, çünkü ruhunda
bu güzellikleri hisseder ve bunu ifade eder. Ayn› ﬂey edebiyattan, müzi¤e kadar her alan için,
sanat›n her dal› için geçerlidir.
Öte yandan donuk ve kat› bir ruhla, za- Ferruccio Vecchi'nin, "Duce'nin
limli¤e, ac›mas›zl›¤a al›ﬂm›ﬂ, insani özelliklerini Kafas›ndan F›ﬂk›ran ‹mparatorluk" adl› heykeli
yitirmiﬂ bir yap›yla sanat yap›lmas› söz konusu
olamaz. Sald›rganl›¤›n, kaba kuvvetin üstünlü¤üne inanm›ﬂ, kan dökücülü¤ün gereklili¤ini benimsemiﬂ, dünyay› bir savaﬂ
ortam›, güçlü olanlar›n yaﬂamaya hakk› oldu¤u bir nevi arena gibi gören bir insan›n do¤adaki güzelliklerden veya insan güzelli¤inden etkilenmesi, bunlardaki incelikleri fark edebilmesi imkans›zd›r.
Bu say›lan özellikler faﬂistlerin özellikleridir. Dolay›s›yla, bir faﬂistin sa-
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Faﬂist ideoloji, sanat› tüm estetik de¤erlerden uzaklaﬂt›r›r ve bir propaganda makinas›na çevirir. Nazi
sanatç›s› Helmut Ullrich'in "Arkadaﬂl›k" adl› bu tablosunda oldu¤u gibi. Tablonun temalar› "kahraman
Alman savaﬂç›s›" ve "Ari ›rk› temsil eden çocuk"tur.
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nat duygusuna sahip olmas› mümkün de¤ildir. Son derece kaba, anlay›ﬂs›z ve
cahil olan faﬂist ruh, sanat› "gereksiz" bir ﬂey olarak görür.
Asl›nda faﬂistlerin sanata olan karﬂ›tl›¤›, kendilerine örnek ald›klar› faﬂist Spartal›lara kadar uzanmaktad›r. Atina'da sanat›n son derece ilerledi¤i bir
dönemde, Spartal›lar sanatla u¤raﬂmay› gereksiz görüyorlar ve daha küçük
yaﬂtan itibaren vatandaﬂlar›n› savaﬂç› olarak yetiﬂtiriyorlard›. Spartal› çocuklar›n bu e¤itim s›ras›nda okuma yazma, sanat gibi konularla ilgilenmeleri neredeyse yasakt›.
20. yüzy›l faﬂist devletlerinde ise en fazla devlet güdümlü sanat eserleri görmek mümkündü ki, bunlar da zaten faﬂist devletin propagandas›nda kullan›lmak üzere haz›rlat›lm›ﬂ, ruhsuz ve mekanik "›smarlama" ürünlerdi. Dolay›s›yla ortaya gerçek bir sanat eseri ç›km›yordu. Örne¤in sadece devletin izin
verdi¤i konular resmedilebilir, mesela savaﬂ resmedilebilir, fakat hoﬂa gitmeyen konular resmedilemezdi. Bu, edebi eserler için de geçerliydi, ancak faﬂist
devletin izin verdi¤i konular yaz›labilir, bunun d›ﬂ›na ç›k›lamazd›. Bunun neticesinde sanata benzemeyen bir sanat meydana geliyor ve sanatta, mimaride,
edebiyatta estetik yönden bir kütlük, kabal›k ve ruhsuz bir donukluk oluﬂuyordu.
Bunun en aç›k örnekleri Hitler Almanyas›'nda görülüyordu. Hitler ›rkç› görüﬂleri nedeniyle, baz› sanat ürünlerini
boykot etmiﬂti. Örne¤in siyah derili insanlar› "aﬂa¤› ›rk" olarak gördü¤ü için, "zenci
müzi¤i" olarak bilinen caz müzi¤in Almanya'da çal›nmas›n› yasaklam›ﬂt›. 1935 y›l›nda dönemin Radyo Genel Müdürü Eugen
Hadamowski Hitler'den ald›¤› emirle
"Zencilerin caz›n›n Alman radyolar›ndan
yay›n›n› kesinlikle yasakl›yorum" diye
bildirmiﬂti.
1940 y›llar›n›n baﬂlar›nda ise, Hitler
en görkemli günlerini yaﬂarken, ‹ngiltere
ve ABD'ye yönelik olarak yap›lan radyo
1938 y›l›nda Nazi yönetimi tapropaganda yay›nlar›nda bu kez caz müziraf›ndan haz›rlanan bir sergi¤i bir araç olarak kullanmaya baﬂlad›. Bu
nin tan›t›m afiﬂi. Serginin
dönemde her iki ülkede de caz en çok dinamac›, Nazi kültür politikas›na
uygun olmayan eserlerin serlenen müzik türlerinden biriydi. Naziler
gilenmesi ve aﬂa¤›lanmas›yd›.
ise bunu bir propaganda unsuru olarak
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kullanabileceklerini düﬂündüler. Avrupa'n›n ünlü cazc›lar›n› bir araya toplad›lar. ‹lk iﬂ olarak tüm ünlü caz ﬂark›lar›n›n ‹ngilizce isimlerini Almanca'ya çevirdiler. ﬁark› sözleri, tamamen Almanya'n›n gücünü anlatan propaganda sözleriydi. Bu Nazi versiyonlu caz müzi¤i sadece Bat›ya yönelik programlarda çal›n›yor, Alman radyolar›nda ise çal›nmas› kesinlikle yasaklan›yordu.
ﬁark›lar›n sözleri ise faﬂist içeri¤e sahipti. ‹ﬂte bir örnek:

FAﬁ‹ZMDE "SANAT = SAVAﬁ"
Nazi Almanyas›'nda en s›k kullan›lan sanat temalar› "kahramanl›k" ve "savaﬂ"t›. Franz Eichhorst'un "Savaﬂç› Polonya'da" adl› tablosunda oldu¤u gibi.
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"Sen en büyüksün... bir Alman pilotusun... Makinal› tüfek ateﬂisin...
Kahraman bir denizalt› askerisin... En büyüksün... Bir Alman bombard›man›s›n..."52
‹ﬂte Nazilerin sanattan ve müzikten anlad›klar› buydu. Resimler, ﬂark›
sözleri, müzik türleri ve edebiyat, hep devlet taraf›ndan belirlenen konular›
içermeliydi. Ressamlar ancak savaﬂ ruhunu körükleyecek resimler yapabilirlerdi. Örne¤in yukar›da sözü edilen "devlet güdümlü caz grubu" Nazi propagandas› d›ﬂ›nda içeri¤i olan bir albüm ç›kard›¤›nda hemen "dejenere" olmakla
suçlanm›ﬂ ve bir daha böyle bir deneme yapmamak üzere uyar›lm›ﬂt›.
Hitler'in sanatç›lara yönelik uygulamalar› bununla da kalmam›ﬂt›. 1933

Faﬂist yöneticiler taraf›ndan yönlendirilen ‹talyan sanatç›lardan Campigli'nin 1940'ta
Padova Ünversitesi'nin giriﬂine çizdi¤i duvar resmi.
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Faﬂist sanat›n bir di¤er amac› ise, liderin toplumun gözünde kutsal bir kimli¤e büründürülmesiydi.
Hubert Lanzinger'in "Sancaktar" adl› Hitler tablosu tam bu amaca hizmet ediyordu.
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y›l›nda ç›kan ›rk kanunlar›ndan sonra Reichsmusikkammer (Reich Müzik Odas›)
tüm Alman sanatç›lar›n listesini ç›kard›. Sonuç olarak yüzlerce yetenekli müzisyen ›rklar› veya yapt›klar› müzik Hitler'in hoﬂuna gitmedi¤i için iﬂlerinden
at›ld›lar ve kariyerlerine son verildi. Mendelssohn, Mahler, ve Schoenberg gibi
ünlü bestecilerin ayn› nedenlerden ötürü müzikleri yasakland›.53
Hitler'e göre sanat›n görevi belirli politik mesajlar› taﬂ›yarak halk›n görüﬂlerini ﬂekillendirmekti. Hitler'in gerçek sanat dedi¤i, k›rsal yaﬂam, sa¤l›k ve
Aryan ›rk›n›n konu edilmesiydi. Bir konuﬂmas›nda sanat ve sanatç› anlay›ﬂ›n›
ﬂöyle aç›kl›yordu:
"Biz, Alman ›rk›n›n kültürel damgas›n› Alman halk› üzerinde etkili olarak kullanabilen sanatç›lar› keﬂfedece¤iz ve onlar› teﬂvik edece¤iz. Onlar resimlerinde halk›n ruhunu ve ideallerini ifade ederler."54
Bütün bunlardan anlaﬂ›ld›¤› üzere faﬂist yönetimler alt›nda yaﬂayan insanlar›n sanat yetenekleri ve bilimsel çal›ﬂmalar› çok verimsiz olur. Buna karﬂ›n bir toplumda din ahlak›n›n gerçek anlamda yaﬂanmas›, sanatta büyük bir
at›l›m ve yükseliﬂ meydana getirir. Dindar insanlar evreni ve tüm canl›lar›
Yüce Allah'›n yaratt›¤›n› bildikleri için çevrelerindeki herﬂeye bu güzellikleri
görmek amac›yla bakarlar. Allah'›n yaratma sanat›n› görür ve büyük hayranl›k
duyarlar. ‹nsanlar›, hayvanlar›, bitkileri ve tabiattaki herﬂeyi Allah'›n yaratt›¤›
varl›klar olarak görür, hem k›ymet verir, hem çok sever, hem de güzellikleri ve
incelikleri fark ederler. Nitekim tarihteki en büyük sanat eserleri, dindar sanatç›lar›n dini kavramlardan ald›klar› ilhamla ortaya ç›km›ﬂt›r.

Faﬂizmin Kad›n Düﬂmanl›¤›
Faﬂizmin fazla dikkat çekmeyen, fakat büyük önem taﬂ›yan bir yönü
daha vard›r: Faﬂizm, kad›nlara karﬂ› düﬂmanca bir tutum içindedir ve kad›nlar› erkeklerden aﬂa¤› görür.
Bu gerçe¤i 20. yüzy›l›n faﬂist liderlerinin söylev ve demeçlerinde bulmak mümkündür. Örne¤in Mussolini 12 Kas›m 1922 tarihinde Frans›z Journal
gazetesi muhabiri Maurice de Valeffe'e verdi¤i demeçte kad›nlar› aç›kça aﬂa¤›lam›ﬂt›r:
Benim genel oy hakk›n› s›n›rlama niyetinde oldu¤umu söyleyenler var.
Hay›r! Her yurttaﬂ Roma Parlamentosu için sahip oldu¤u oy hakk›n›
koruyacakt›r... Ayr›ca size itiraf edeyim ki kad›nlara oy hakk› tan›may› düﬂünmüyorum. Bir yarar› yok bunun. Kad›nlar›n devlet iﬂlerine
kat›lmalar› konusundaki kan›m her türlü feminizme karﬂ› niteliktedir.
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Elbet, kad›n bir köle olmamal›, ama ona oy hakk› verirsem tefe koyarlar beni. Bizim devletimizde kad›n hesapta olmamal›d›r.55
1930'da büyük ekonomik bunal›m baﬂlad›¤› s›ralarda ise Mussolini kad›nlar›n çal›ﬂt›klar› iﬂlerden ayr›lmalar› talimat›n› vermiﬂti. Çünkü kad›nlar›
"erke¤in ekme¤ine el uzatan h›rs›zlar, erkek k›s›rl›¤›n›n suçlular›" olarak görüyordu.56 "Duçe"nin kad›nlara bak›ﬂ aç›s›n› vurgulayan en önemli sözler Frans›z
gazeteci Helene Gosset'nin kendisiyle 1932'de yapt›¤› bir konuﬂmada göze
çarpmaktad›r:
Kad›n boyun e¤melidir… Bir analiz gücü varsa da sentez gücü yoktur onun. Hiçbir zaman mimari bir yap›t ortaya koymuﬂ mudur? Bir tap›naktan söz etmiyorum, bir kulübe kurmas›n› isteyin kad›ndan, üstesinden gelemeyecektir. Kad›n, bütün sanatlar›n sentezi olan mimariye
yabanc›d›r; ve yazg›s› da bu noktada dü¤ümlenmektedir iﬂte.57
Kad›nlara iﬂ hayat›nda yap›lan bu k›s›tlama e¤itim alan›nda da kendisini göstermiﬂ ve al›nan bir dizi önlemle kad›nlar›n ö¤renim ve iﬂ yaﬂamlar› k›s›tlanm›ﬂt›r. Örne¤in 30 Ocak 1927 tarihli kararname ile kad›nlara liselerde
edebiyat ve felsefe derslerinin okutulmas› kesinlikle yasaklanm›ﬂt›r. 1928'de ç›kart›lan kararnameyle kad›nlar›n e¤itimine karﬂ› yasal önlemlere baﬂvurulmuﬂ
kad›nlar›n birinci devre orta ö¤retim kurumlar›nda müdürlük yapmalar› önlenmiﬂtir. K›z ö¤rencilere orta ö¤renimlerinde ve üniversitelerde iki kat harç
ödeme yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
Mussolini'nin Meclise sundu¤u 28 Kas›m 1933 tarihli yasa gücünde kararname metninde ise ﬂunlar yaz›l›d›r: "Devlet kurumlar›, eleman almak için
aç›lacak s›navlarla ilgili ilanlarda kad›nlar› d›ﬂar›da tutacak koﬂullar koymaya
yetkilidirler… Kamu görevlerinde çal›ﬂan kad›nlar›n art›ﬂ›na karﬂ› bir s›n›r belirlemek zorunludur…"58 1 Eylül 1938 tarihli yasa gücünde kararnameyle, kad›nlar›n, kamu görevlerindeki kadro toplam›n›n ancak %10'unu doldurabilece¤i belirlenmiﬂtir.
Nazi Almanyas›'nda ise kad›nlara karﬂ› belirlenen "ikinci s›n›f vatandaﬂ" statüsü daha da belirgindi. Alman Milli E¤itim Bakanl›¤›, lise bitirenlerin
%10'undan fazlas›n›n k›z olmamas›na karar vermiﬂti. 1934'te, liseyi bitirmiﬂ
her 10.000 k›zdan, yaln›z 1.500'üne yüksek ö¤renim kurumlar›nda okuma izni
verildi. 1929'da, 39 nasyonel-sosyalist ö¤renim kurumu vard›. Bunlar›n yaln›z
ikisi k›zlar içindi. K›zlara, orta ö¤renimleri s›ras›nda Latince derslerine girmeyi yasaklamak için de yasalar ç›kar›ld›; onlar daha liseyi bitirmeden önce, yüksek okullara ve üniversiteye giriﬂleri önlenmiﬂ oluyordu…59
Bunlar sadece toplumsal konum veya iﬂbölümüyle ilgili düzenlemeler
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de¤il, as›l Nazizm'in biyolojik dogmalar›yla ilgili uygulamalard›. Faﬂizmin
Analizi kitab›n›n yazar› Maria A. Macciocchi'nin yorumuna göre Nazilerin gözünde kad›n bir çeﬂit hayvand›.60 Bu felsefeye göre kad›n, farklar› belirmemiﬂ
ilkel bir ›rkt›, biyolojik yönden aﬂa¤› düzeydeydi.61

Kad›n Düﬂmanl›¤›n›n Darwinist Kökeni
Faﬂistlerin kad›nlara olan bu küçümseyici yaklaﬂ›mlar›n›n kökeni de,
di¤er pek çok konuda oldu¤u gibi, Darwinizm'dir. Faﬂistler Darwin'in yaln›zca ›rklar aras›ndaki eﬂitsizlik fikrini almakla kalmam›ﬂ, erkeklerin kad›nlardan
üstün oldu¤u yönündeki fikirlerini de benimsemiﬂlerdir.
Darwin, Descent of Man adl› kitab›nda kad›nlar›n idrak etme, h›zl› kavrama ve taklit konusunda "daha aﬂa¤› ›rklar›n özelliklerini taﬂ›d›klar›n› ve bu
nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklar›n›" yazm›ﬂt›.62
Darwin'in kendi kelimeleriyle evrim, bir cinsin üyelerinin -özellikle de erkeklerin- di¤er cinsi hakimiyetleri alt›na almak için mücadele etmeleri demekti.63 Ayr›ca Darwin'e göre, kad›nlar›n baz› özellikleri aﬂa¤› ›rklar›n özellikleri oldu¤undan kad›nlar erkeklere göre daha düﬂük bir medeniyet seviyesine sahiptiler.64
Darwin'e göre erkekler yaln›zca vücut ve ak›l olarak kad›nlardan üstün
de¤ildiler, ayn› zamanda seleksiyon gücünü kazanm›ﬂlard›. Evrim erkeklerin
elindeydi ve kad›nlar oldukça pasiftiler. Sonuç olarak kad›nlar daha az geliﬂmiﬂlerdi ve daha ilkeldiler, bu yüzden kad›nlar›n en büyük zay›fl›klar› olan içgüdüleri ve duygular› a¤›r basmaktayd›.65
Darwin hayat› boyunca evrim için önemli oldu¤una inand›¤› erkek üstünlü¤ü görüﬂünü devam ettirdi. Bu konuyla ilgili olarak kuzeni Francis Galton'›n teorilerine de at›fta bulunarak ﬂunlar› söylemiﬂti:
"... ‹ki eﬂeyin zihni yetilerindeki baﬂl›ca fark, gerek derin düﬂünceyi,
sa¤duyuyu, gerek hayalgücünü, gerekse yaln›zca duyular› ve elleri gerektiren iﬂleri ele al›rken erke¤in kad›n›n varabilece¤inden daha yüksek
bir doru¤a varmas›d›r. ﬁiir, resim, yontu, müzik, (gerek beste, gerek seslendirme), tarih, bilim ve felsefede en ünlü erkeklerin ve kad›nlar›n birer düzine ad içeren listeleri ç›kar›l›rsa, bu listeler karﬂ›laﬂt›rma götürmez. Bay Galton'un Hereditary Genius adl› yap›t›nda çok güzel anlatt›¤›
ortalamalardan sapma yasas›ndan, erkekler birçok konuda kad›nlardan
kesinlikle üstünse, erkekteki ortalama zihni gücün kad›n›nkinden
yüksek olmas› gerekti¤i sonucunu da ç›karabiliriz."66
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Darwin'in bu görüﬂleri asl›nda onun kad›nlara karﬂ› kiﬂisel yaklaﬂ›m›ndan da anlaﬂ›lmaktayd›. Darwin kad›n›n evlilikteki rolünü ﬂöyle tarif ediyordu: "Devaml› arkadaﬂl›k (yaﬂl›l›kta bile süren bir arkadaﬂl›k), sizinle ilgilenecek biri –bir köpekten daha iyi oyalayabilecek- ev ve evin sorumluluklar›n›
alacak biri…"67 Görüldü¤ü gibi Darwin aile kurumuna ve kad›nlara tam bir
materyalist gözle bakmaktayd›. Bu bak›ﬂ aç›s›nda sevgiden, sayg›dan, ba¤l›l›ktan, ﬂefkat ve merhametten eser yoktu.
Geneva Üniversitesi'nde do¤a tarihi profesörü olan evrimci ve materyalist Carl Vogt da kad›nlara karﬂ› küçümseyici fikirler besliyordu. Vogt ﬂöyle
yazm›ﬂt›: "‹nsan diﬂileri erkeklerden çok aﬂa¤›, hayvan türlerine daha yak›nd›r. Bu nedenle e¤er standart olarak kendimize bir kad›n› alacak olsayd›k, daha çok maymun benzeri özelli¤e rastlard›k.
Darwin'i izleyen pek çok evrimci, kad›nlar›n biyolojik ve zihinsel yönden erkeklerden daha aﬂa¤› oldu¤unu iddia etmeyi sürdürdüler. Hatta baz› evrimciler erkekleri ve kad›nlar› iki farkl› psikolojik tür olarak s›n›flam›ﬂlard›: Erkekler homo frontalis, kad›nlar homo parietalis'ti.68 Bir evrimci olan Morgan, Darwin'in erkekleri, kad›nlar›n niçin bariz bir ﬂekilde aﬂa¤›l›k ve daha alt tabakada olduklar›n›n sebepleri üzerinde çal›ﬂmaya motive etti¤ini belirtmiﬂti.69
Paris'te T›p Fakültesi'nden evrimci Paul Broca ise (1824-1880) özellikle
de erkekler ve kad›nlar aras›ndaki ak›l ve beyin hacimleri ölçümleriyle ilgilenmiﬂti. Kad›n beyninin oldukça küçük olan hacmini, onun ak›l olarak aﬂa¤› olmas›na ba¤lam›ﬂt›.
Darwin'in takipçilerinden evrimci sosyal psikolog Gustave Le Bon ise
(1841-1931) ﬂöyle yazm›ﬂt›:
Kad›nlar›n beyinleri erkeklerden çok gorillerin beyinlerine yak›nd›r.
Kad›nlardaki aﬂa¤› ›rk olma o kadar belirgindir ki, hiç kimse do¤rulu¤u
hakk›nda bir an bile tart›ﬂmaz; yaln›zca derecesi tart›ﬂmaya de¤er... Kad›nlar insan evriminin en aﬂa¤› formunu temsil ederler ve yetiﬂkinlerden ve medeni erkeklerden çok çocuklara ve vahﬂilere daha yak›nd›rlar.
Vefas›zl›kta, tutars›zl›kta, düﬂünce ve mant›k eksikli¤inde ve sebep yetersizli¤inde üstündürler. Hiç ﬂüphesiz ortalama bir erkekten daha üstün olan kad›nlar mevcuttur, ama bunlar do¤uﬂtan çirkin olan istisna
ﬂeylerdirler. Örne¤in iki kafal› bir goril gibi; sonuç olarak onlar› tamamen göz ard› edebiliriz"70
Faﬂizmin kad›nlar› küçümsemesinin ve hor görmesinin temelinde, Darwinizm'in ayn› yöndeki sözde bilimsel telkinleri yatmaktad›r. Mussolini'nin
kad›nlar›n sosyal haklar›n› ellerinden almas›, Hitler'in üstün ›rk ço¤altmak için
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"üreme çiftlikleri" kurarak, genç k›zlar› bu çiftliklerde SS subaylar›yla birlikte
olmaya zorlamas›, faﬂistlerin kad›nlara bak›ﬂ aç›lar›n›n birer yans›mas›d›r. Darwinistler de faﬂistler de kad›n düﬂman›d›rlar. Kad›nlar› hem aﬂa¤› ve geri bir
tür olarak görmüﬂ, hem küçümsemiﬂ, hem de onlara karﬂ› ayr›mc› ve bask›c›
yöntemler kullanm›ﬂlard›r.
Faﬂistlerin bu tutumlar› da Kuran ahlak› ile taban tabana z›tt›r. Allah,
Kuran'da kad›nlara karﬂ› son derece ﬂefkatli, sayg›l› ve koruyucu davran›lmas›n› emretmiﬂtir. Bunun yan›nda Hz. Meryem ve Firavun'un han›m› gibi üstün
ahlaka sahip kad›nlar› insanlara örnek göstermiﬂtir. Allah Kat›nda üstünlük insanlar›n ›rklar›na, cinsiyetlerine veya mevkilerine göre de¤il, Allah'a olan yak›nl›k ve imanlar›na göredir. Allah Kuran'›n birçok ayetinde tüm iman edenlerin, kad›n-erkek ayr›m› olmaks›z›n yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› eksiksiz olarak alacaklar›n› ﬂöyle haber vermiﬂtir:
Nitekim Rableri onlara (dualar›n› kabul ederek) cevap verdi: "ﬁüphesiz Ben, erkek olsun, kad›n olsun, sizden bir iﬂte bulunan›n iﬂini boﬂa ç›karmam..." (Al-i ‹mran Suresi, 195)
Erkek olsun, kad›n olsun inanm›ﬂ olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir 'çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk kadar' bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklard›r. (Nisa Suresi, 124)
Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç ﬂüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaﬂat›r›z ve onlar›n karﬂ›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)
Baz› toplumlarda din ahlak›ndan uzaklaﬂ›lmas› ile birlikte bu gerçekler
de gözard› edilmiﬂ ve bunun yerine her türlü ›rk ve cinsiyet ayr›m›n› meﬂru gören faﬂizm, Darwinizm gibi hurafeler geliﬂmiﬂtir.

Faﬂizmin Cinsel Sapmalar›
Faﬂizmdeki buraya kadar inceledi¤imiz kad›n düﬂmanl›¤›, asl›nda bilinçaltlar›ndaki karanl›k bir e¤ilimin de d›ﬂa yans›mas›d›r. Faﬂistler, kad›nlar› sevgi, merhamet, ﬂefkat gibi kendilerinin karﬂ› olduklar› duygularla özdeﬂleﬂtirmektedirler ve bunun faﬂizmin kad›nlara karﬂ› olan antipatisinde büyük rolü
vard›r. Öte yandan, savaﬂç›l›k, kan dökücülük, ac›mas›zl›k, sertlik gibi e¤ilimler ise "erkeksi" karakter olarak tarif edilmekte ve bu nedenle "erkeklik" adeta
kutsal bir kavram gibi yüceltilmektedir.
Faﬂist ideolojinin bu "erkeksilik" efsanesi biraz araland›¤›nda ise, karﬂ›-
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m›za eﬂcinselli¤in sap›k dünyas› ç›kmaktad›r.
Faﬂizm ile eﬂcinsellik aras›ndaki bu az bilinen ama önemli ba¤lant›, faﬂizmin en eski modeli olan Sparta'ya kadar uzan›r.
Kitab›n önceki bölümlerinde faﬂizmin pagan (putperest) bir kültür oldu¤unu ve paganizmi yeniden uyand›rma iddias›yla ortaya ç›kt›¤›n› incelemiﬂtik. Paganizmin en belirgin özelli¤i ise, Allah taraf›ndan vahyedilmiﬂ ahlak
k›staslar›na ve kurallar›na sahip olmay›ﬂ›yd›. Bu nedenle pagan dünyas›nda
her türlü cinsel sapk›nl›k kolayca geliﬂebiliyordu. Bunlar›n aras›nda en uç noktaya gidenler ise, eski Yunan'daki ﬂehir devletleriydi. Atina'da ve Sparta'da eﬂcinsellik gayet do¤al, meﬂru bir iliﬂki olarak görülüyor, hatta bir meziyet gibi
tan›mlan›yordu.
Özellikle faﬂizmin atas› olan Sparta'da "erkeklik" kavram›na özel bir
önem atfediliyor, eﬂcinsellik gibi bir sapk›nl›k ise "erkek sevgisi" ad› alt›nda
makbul bir davran›ﬂ say›l›yordu. Spartal› askerler, birbirleriyle cinsel iliﬂkiye
girerek güçlerini art›rd›klar› gibi büyük bir sapk›nl›¤a inan›rlard›. ‹Ö 50-120
y›llar›nda yaﬂayan tarihçi Chaeronea'l› Plutarch, ordudaki en seçkin askerlerden oluﬂan 300 kiﬂilik özel savaﬂç› birli¤in gerçekte "150 çift sevgili"den oluﬂtu¤unu yaz›yordu.71 Sparta'da 12 yaﬂ›na gelen güçlü erkek çocuklar›n›n hepsi
orduya al›n›r ve ilk iﬂ olarak da ordudaki tecrübeli askerler taraf›ndan i¤fal
edilirlerdi. Bu sap›k iliﬂkilerin Sparta'n›n "savaﬂç›" kültürünün ve kan dökmeye tutkun ordusunun en büyük güç kayna¤› oldu¤una inan›l›yordu.
‹ﬂte bu i¤renç ve sapk›n kültür, 19. yüzy›lda do¤an yeni-paganizm ak›m›yla birlikte yeniden hortlad›. Bu sapk›nl›¤›n en önemli merkezlerinden biri
ise Almanya'yd›. Bu ak›m›n öncüsü olan Adolf Brand, 1902 y›l›nda, erkek çocuklar›na olan sap›k cinsel e¤ilimleri ile tan›nan Wilhelm Jansen ve Benedict
Friedlander ile birlikte, Özgünler Derne¤i'ni (Gemeinschaft der Eigenen) kurdu.
Friedlander, 1904 y›l›nda "Yunan Erotizminin Yeniden Do¤uﬂu" (Renaissance des
Eros Uranios) adl› bir kitap yay›nlad›. Kitab›n kapa¤›nda yar› ç›plak bir Yunan
genci resmi yer al›yordu. Friedlander, amaçlar›n›n ne oldu¤unu da kitab›n içinde ﬂöyle aç›kl›yordu:
Pozitif hedefimiz, Yunan ﬂövalyeli¤inin yeniden uyand›r›lmas› ve toplum taraf›ndan tan›nmas›d›r... Yunan ﬁövalyeli¤i sevgisi ile de, erkekler
aras›ndaki yak›n sevgiyi, özellikle de farkl› yaﬂtaki erkekler aras›ndaki
iliﬂkileri kastediyoruz.72
Özgünler Derne¤i'nin amac›, Almanya'y› din ahlak›ndan tamamen
uzaklaﬂt›rarak bir Yunan medeniyetine dönüﬂtürmekti.73 Ve bu sapk›n örgüt,
ayn› zamanda ›rkç›l›¤›n da öncüsüydü. Özgünler Derne¤i'nin fikirleri çerçeve-
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sinde 1923'te kurulan ‹nsan Haklar› Derne¤i adl› örgütün lideri Kurt Hildebrandt, Norm, Entartung, Verfall (‹deal, Dejenerasyon, Y›k›m) adl› kitab›nda en
üstün ›rk›n, eﬂcinseller taraf›ndan oluﬂturulan ›rk oldu¤unu savunmuﬂtu. Buna göre, ›rk›n devam› için kad›nlarla "üreme amaçl›" iliﬂkiler kurulmal›, ancak
"ultra-erkeksi" bir ›rk elde etmek için gerçek cinsel "sevgi" erkekler aras›nda
yaﬂanmal›yd›.
Bu fikirler, asl›nda Nazi partisinin fikirlerinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Nitekim Nazi partisi de asl›nda bir "eﬂcinseller kulübü" gibiydi.
Bu gerçek, Scott Lively ve Kevin Abrams taraf›ndan kaleme al›nan ve 1995'te yay›nlanan The Pink Swastika: Homosexuality in
the Nazi Party (Pembe Gamal› Haç: Nazi Partisinde Homoseksüellik) adl› kitapta yer verilen
geniﬂ kapsaml› araﬂt›rma ile ortaya konmuﬂtur. Kitapta gerek Nazilerin öncüsü olan ak›m
ve örgütler, gerekse Nazi partisinin yönetici
kadrosu detayl› olarak incelenmekte ve bu faﬂist kadronun içinde çok say›da eﬂcinsel oldu¤u aç›klanmaktad›r. Nazilerin eﬂcinselleri tutuklamak ve toplama kamplar›na göndermek
ﬂeklindeki uygulamalar›n›n göstermelik oldu"Pembe Gamal› Haç"
¤u, bu uygulamalarla Nazi kurmaylar›n›n
adl› eserde ortaya
kendi sap›kl›klar›n› gizlemeye çal›ﬂt›klar› da
konan belgelere göre,
yine tarihsel belge ve kan›tlarla izah edilmekNaziler aras›nda
sapk›n eﬂcinsel
tedir. Eﬂcinsel oldu¤u bilinen Naziler aras›nda
e¤ilimler
son derece
SA'lar›n lideri Ernst Roehm, Gestapo ﬂefi Reinyayg›nd›.
hard Heydrich, Hava Kuvvetleri Komutan›
Herman Goering, Rudolf Hess, Hitler Jugend
(Hitler Gençli¤i) örgütünün lideri olan Baldur von Schirach, Nazi Almanyas›'n›n Maliye Bakan› Walther Funk, Hitler'in Kara Kuvvetleri Komutan› Freiherr Werner von Fritsch gibi isimler vard›r. SS ﬁefi Himmler ve Adolf Hitler'in
ise eﬂcinsel e¤ilimleri oldu¤una dair baz› kan›tlara rastlanm›ﬂt›r.74
The Pink Swastika'da, bu sapk›nl›¤›n Nazilerle s›n›rl› olmad›¤›, ABD'de
faaliyet gösteren çeﬂitli neo-Nazi ve ›rkç› örgütlerin liderleri aras›nda da pek
çok eﬂcinselin yer ald›¤›, bu sapk›nl›¤›n faﬂizmin adeta kal›tsal bir özelli¤i oldu¤u yine kan›tlar›yla anlat›lmaktad›r.
Faﬂist paganlar, Kuran'da anlat›lan bir di¤er pagan (putperest) kavmin,
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Nazi hareketi içinde o kadar fazla eﬂcinsel sap›k vard› ki, Nazi partisi bir "eﬂcinseller kulübü" gibiydi. Üstte, SS ﬁefi Heinrich Himmler subaylar› ile birlikte.
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Hz. Lut'un peygamber olarak gönderildi¤i Lut kavminin sap›kl›¤›n› uygulamaktad›rlar. Ancak bu sap›kl›¤› uygulayanlar, Lut kavminin u¤rad›¤› sonu
ak›llar›ndan ç›karmamal›d›rlar.
Bu sapk›n kavmin u¤rad›¤› ak›bet Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
Hani Lut da kavmine ﬂöyle demiﬂti: "Sizden önce alemlerden hiç
kimsenin yapmad›¤› hayas›z-çirkinli¤i mi yap›yorsunuz? "Gerçekten
siz kad›nlar› b›rak›p ﬂehvetle erkeklere yaklaﬂ›yorsunuz. Do¤rusu
siz, ölçüyü aﬂan (azg›n) bir kavimsiniz." Kavminin cevab›: "Yurdunuzdan sürüp ç›kar›n bunlar›, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarm›ﬂ!" demekten baﬂka olmad›. Bunun üzerine Biz, kar›s› d›ﬂ›nda
onu ve ailesini kurtard›k; o (kar›s›) ise (helake u¤rayanlar aras›nda)
geride kalanlardand›. Ve onlar›n üzerine bir (azap) sa¤ana¤› ya¤d›rd›k. Suçlu-günahkarlar›n u¤rad›klar› sona bir bak iﬂte. (Araf Suresi,
80-84)
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aﬂizmin özellikleri ele al›nd›¤›nda, otoriter devlet yönetimi, lider
despotizmi, sald›rgan bir d›ﬂ politika gibi kavramlar s›ralan›r. Ancak tüm bunlar›n yan›nda, faﬂizmin belki de en temel özelli¤i ›rkç›l›kt›r. Özellikle Nazi ideolojisine bakt›¤›m›zda, faﬂizmi faﬂizm yapan etkenin as›l olarak ›rkç›l›k oldu¤unu görürüz. Naziler, üstün ›rk sayd›klar›
Alman ›rk›n› tüm dünyaya hakim k›lma rüyas›yla yola ç›km›ﬂlar ve tüm
politik ve sosyal giriﬂimlerini buna dayand›rm›ﬂlard›r. Wilhelm Reich'›n
ifadesiyle "Irk teorisi, Alman faﬂizminin teorik eksenini oluﬂturmaktad›r."75
Irkç›l›k, Nazizm kadar olmasa da, Mussolini'nin, Franco'nun rejimleri gibi di¤er faﬂist örneklerde de temel bir ideoloji olmuﬂtur. Mussolini, Roma ‹mparatorlu¤u'nu yöneten Romal›lar›n üstün bir ›rk oldu¤unu
ve ‹talyanlar›n bu ›rk›n torunlar› olarak üstünlük taﬂ›d›klar›n› ileri sürmüﬂtür. Habeﬂistan'› iﬂgal ederken bu "üstün ›rk" söylemine dayanm›ﬂ ve
siyah derili Etiyopyal›lar›n ‹talyanlara boyun e¤mek zorunda oldu¤unu,
bunun do¤al bir ›rk hiyerarﬂisi oldu¤unu savunmuﬂtur. Franco ise benzer
iddialar› ‹spanyollar için dile getirmiﬂtir.
II. Dünya Savaﬂ› öncesinde geliﬂen ve Hitler-Mussolini ittifak›na
dahil olan Japon faﬂizminde bile "üstün ›rk" kompleksi vard›r. Dönemin
›rkç› ideologlar›ndan Prof. Chikao Fujisawa ﬂöyle yazm›ﬂt›r:

F
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‹nsan soyunun ve evrensel uygarl›¤›n beﬂi¤i Japonya, savaﬂan insanl›¤›
büyük evrensel bir ailede toplamak için giriﬂti¤i kutsal savaﬂ› mutlu bir
sona ba¤lamak üzeredir. Bu aile içerisinde her ulusun kendine göre yeri olacak, hepsinin baﬂ›ndaysa tüm uluslar› do¤uran ve sonunda hepsinin dönece¤i, kutsal ve düzgün hayat›n merkezindeki, Güneﬂ Tanr›ças›n›n o¤lu Japon imparatoru bulunacakt›r.76
‹ﬂin ilginç yan›, her biri de kendisini "üstün ›rk" olarak gören faﬂistlerin
aras›nda kurulmuﬂ olan ittifaklard›r. Örne¤in Naziler, Japonlar›n "üstün ›rk"
olma iddialar›na ses ç›karmam›ﬂ, hatta onlar› "Fahri Aryanlar" olarak nitelendirerek teﬂvik etmiﬂlerdir.
Peki tüm faﬂist rejimlere ve ak›mlara temel oluﬂturan ›rkç›l›¤›n kökeni
nedir? Sonuçlar› ne olmuﬂ, insanl›¤a nelere mal olmuﬂtur?
Bu bölümde bu sorular›n cevaplar›n› inceleyece¤iz.

Naziler, müttefik kazanmak için Japonlar'›n "üstün ›rk" olma iddialar›na karﬂ› ç›kmad›lar,
hatta onlar› "Fahri Aryanlar" olarak nitelendirerek kendilerince onurland›rd›lar.
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Irkç›l›k ve Darwinizm
Kitab›n önceki bölümlerinde ›rkç›l›¤›n pagan
kültürün bir parças› oldu¤unu, ‹lahi dinler taraf›ndan ortadan kald›r›ld›ktan sonra 18. ve 19. yüzy›lda
Avrupa'ya geri döndü¤ünü belirtmiﬂtik. Irkç›l›¤›n
yeniden geliﬂmesindeki en büyük etken ise, tüm insanlar›n Allah'›n eﬂit olarak yaratt›¤›n› kabul eden
H›ristiyan inanc›n›n yerine, Darwinizm'in yerleﬂtirilmesidir. Darwinizm, insanlar›n daha ilkel canl›lardan evrimleﬂti¤ini, dahas› bu evrim içinde baz›
"Irkç›l›¤›n resmi kurucusu"
›rklar›n di¤erlerinden daha ileri gitti¤ini ileri sürünvan›na sahip olan
mekle, ›rkç›l›¤a bilimsel bir maske kazand›rm›ﬂt›r.
Houston Stewart
K›sacas› Darwin, ›rkç›l›¤›n babas›d›r. Dar- Chamberlain
win'in teorisi, Arthur Gobineau, Houston Stewart
Chamberlain gibi ›rkç›l›¤›n "resmi" kurucular› taraf›ndan ele al›n›p yorumlanm›ﬂ ve ortaya ç›kan ›rkç› ideoloji, Naziler ve di¤er faﬂistler taraf›ndan uygulamaya konmuﬂtur. Oxford, Stanford, Harvard gibi üniversitelerde y›llarca tarih
profesörlü¤ü yapm›ﬂ olan James Joll, halen üniversitelerde ders kitab› olarak
okutulan Europe Since 1870 (1870'den Bu Yana Avrupa) isimli kaynak kitab›nda, Darwinizm ile ›rkç›l›k aras›ndaki bu ideolojik iliﬂkiyi ﬂöyle anlat›r:
‹ngiliz do¤abilimci Charles Darwin, 1859'da yay›nlanan Türlerin Kökeni,
onu 1871'de takip eden ‹nsan›n Türeyiﬂi adl› kitaplar›yla büyük bir tart›ﬂma baﬂlatm›ﬂ ve Avrupa düﬂüncesinin farkl› dallar›n› ayn› anda etkilemiﬂtir… Darwin'in fikirleri, ve onun ‹ngiliz felsefeci Herbert Spencer
gibi baz› ça¤daﬂlar›n›n düﬂünceleri, çok h›zl› bir biçimde bilim d›ﬂ›ndaki alanlara da uygulanm›ﬂt›r… Darwinizm'in toplumsal geliﬂmeye en
çok uygulanabilir olan yönü ise, dünyada do¤al kaynaklar›n besleyemeyece¤i bir nüfus fazlas› bulundu¤u ve bunun her zaman güçlülerin
veya "uygunlar›n" galip ç›kaca¤› daimi bir yaﬂam mücadelesi gerektirdi¤i yönündeki inançt›r. Baz› sosyal bilimciler için, bu noktadan hareketle, en "uygun" kavram›na ahlaki bir mana katmak ve dolay›s›yla yaﬂam mücadelesinde üstün gelen türlerin veya ›rklar›n ahlaken üstün olduklar›n› savunmak çok kolay olmuﬂtur.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon doktrini, kolayl›kla Frans›z yazar Arthur
Gobineau taraf›ndan geliﬂtirilen bir baﬂka fikir ekolüyle de birleﬂmiﬂtir.
Gobineau, 1853 y›l›nda ‹nsan Irklar›n›n Eﬂitsizli¤i Üzerine Bir Makale adl›
çal›ﬂmay› yay›nlayan kiﬂidir. Gobineau geliﬂmedeki en önemli etkenin
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Hitler, ›rklar aras›nda bir hiyerarﬂi ve çat›ﬂma oldu¤u
ﬂeklindeki sapk›n düﬂüncesinin ilham›n›, Darwinizm'den
alm›ﬂt›.
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›rk oldu¤unu savunmuﬂ ve di¤erlerine üstünlük sa¤layan ›rklar›n, kendi ›rksal safl›klar›n› en iyi koruyabilenler oldu¤unu ileri sürmüﬂtür. Gobineau'ya göre, tarihteki bu yaﬂam mücadelesinde en üstün gelen ›rk,
Aryan ›rk› olmuﬂtur…
Bu fikirleri bir aﬂama daha ileri götüren kiﬂi ise, ‹ngiliz yazar Houston
Stewart Chamberlain'dir… Hitler yazara (Chamberlain'e) o kadar hayranl›k
beslemiﬂtir ki, onu 1927 y›l›nda ölüm döﬂe¤inde ziyaret etmiﬂtir.77
Kitab›n önceki bölümlerinde Nazizm'in fikir babalar› aras›nda evrimci
Alman biyolog Ernst Haeckel'in de büyük bir önem taﬂ›d›¤›n› belirtmiﬂtik. Haeckel, Darwin'in teorisini Almanya'ya taﬂ›m›ﬂ ve Naziler için haz›r bir program
haline getirmiﬂtir. Hitler, üstteki al›nt›da isimleri geçen Arthur Gobineau ve
Houston Stewart Chamberlain gibi ›rkç›lardan siyasi içerikli bir ›rkç›l›k, Haeckel'den ise biyolojik bir ›rkç›l›k devralm›ﬂt›r. Dikkat edilirse, tüm bu ›rkç›lar
Darwinizm'den ilham alm›ﬂ kiﬂilerdir.
Nitekim Nazi ideologlar›nda da yo¤un bir Darwinizm etkisi görülmektedir. Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg taraf›ndan ﬂekillendirilen bu teori incelendi¤inde, "do¤al seleksiyon", "seçici eﬂleﬂme", "›rklar aras› yaﬂam mücadelesi" gibi, Darwin'in Türlerin Kökeni kitab›nda onlarca kez tekrarlanan kavramlara rastlan›r. Hitler ünlü kitab› "Kavgam" (Mein Kampf)'›n ismini de, Darwinizm'in yaﬂam›n bir mücadele arenas› oldu¤u ve bu mücadelede üstün gelenlerin hayatta kald›klar› prensibinden esinlenerek koymuﬂtur. Hitler kitab›nda
özellikle ›rklar aras›ndaki mücadeleden söz etmiﬂ ve ﬂöyle demiﬂtir:
"Tarih do¤an›n kendi kendine oluﬂturaca¤› yeni bir ›rksal hiyerarﬂi sonucunda eﬂi benzeri olmayan bir imparatorluk meydana getirecektir."78
1933'deki ünlü Nurnberg mitinginde ise, "yüksek ›rk›n düﬂük ›rklar›
idare etti¤ini, bunun do¤ada görülen bir hak oldu¤unu ve tek mant›kl› hak oldu¤unu" ileri sürmüﬂtür.79
Nazilerin Darwin'den etkilendikleri bugün konunun uzman› olan tarihçilerin hemen hepsi taraf›ndan kabul gören bir gerçektir. "Faﬂizm'in Yükseliﬂi"
(The Rise of Fascism) isimli kitab›n yazar› Peter Chrisp de bu gerçe¤i ﬂöyle ifade eder:
"Charles Darwin'in insanlar›n maymunlardan evrimleﬂti¤i teorisi ilk
kez yay›nland›¤›nda alay konusu olmuﬂtu, fakat daha sonra geniﬂ bir
alanda kabul edilmiﬂti. Naziler Darwin'in teorilerini... savaﬂ ve ›rkç›l›¤› hakl› göstermek için kulland›lar."80
Tarihçi Hickman da Hitler'in Darwinizm'den etkilendi¤ini ﬂöyle aç›klar:
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Hitler kat› bir evrimciydi. Psikozunun derinlikleri ne olursa olsun Mein Kampf kitab› bir dizi evrim fikrini sergiler, özellikle de en uygunlar›n
yaﬂam savaﬂ› ve daha iyi bir toplum için zay›flar›n katledilmesi fikirlerine yer verir.81

Nazizm'in Irk Teorisi
Wilhelm Reich The Mass Psychology of Fascism (Faﬂizmin Kitle Psikolojisi) adl› kitab›nda, Nazi ›rk teorisini ﬂöyle anlatmaktad›r:
Irk teorisi, her hayvan›n sadece kendi türüyle çiftleﬂmesinin do¤adaki
"demir kanun" oldu¤u varsay›m›ndan yola ç›kmaktad›r. Sadece istisnai
durumlarda bu kanun bozulmakta ve ›rklar aras› kar›ﬂ›k cinsel iliﬂki
meydana gelmektedir. Ancak bu gerçekleﬂti¤inde de, do¤a bunun intikam›n› almakta ve elindeki her türlü imkan› kullanarak bu anormalli¤i
durdurmaktad›r; ya do¤an canl› k›s›r olmakta ya da sonraki nesillerin
üreme yetene¤i k›s›tlanmaktad›r. Farkl› "seviyeler"deki iki canl› yarat›¤›n çiftleﬂmesi sonucunda ortaya ç›kan yavru, kaç›n›lmaz olarak ikisi-

Nazi ›rk teorisi, Alman ›rk›n sözde safl›¤›n›n korunmas› için, Almanlar ile di¤er ›rklar aras›ndaki evliliklerin önlenmesini savunuyordu. Nürnberg törenlerine sokulan
ve Nazi selam› verdirtilen küçük k›z çocuklar›, Nazilerin "üstün ›rk" özleminin bir
sembolüydü.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

nin aras› bir karakterde olacakt›r. Ama do¤a daha yüksek yaﬂam formlar› yaratmak istemektedir ve dolay›s›yla kar›ﬂ›k çiftleﬂme do¤an›n
amac›na ayk›r›d›r. Öte yandan, günlük yaﬂama savaﬂ› içinde do¤al seleksiyon iﬂlev görmekte ve bu yolla zay›flar, yani ›rksal yönden aﬂa¤›
olanlar zaten elenmektedir. Bu "do¤an›n amac›na" uygundur, çünkü
e¤er say›ca ço¤unlukta olan zay›flar güçlü olanlara karﬂ› galip gelirlerse, geliﬂmeyi sa¤layan yüksek çiftleﬂme de ortadan kalkacakt›r.82
Görüldü¤ü gibi Naziler'in ›rk teorisinin temelini oluﬂturan bu biyolojik
görüﬂ, her yönüyle Darwinizm'dir. Do¤an›n "üstün türler evrimleﬂtirmek" gibi
bir amac› oldu¤u, bunun için do¤al seleksiyonu kulland›¤›, zay›flar›n kaç›n›lmaz olarak elendi¤i gibi safsatalar gerçekte Darwin'in evrim teorisinin bir özetidir.
Bilimsel bir temeli olmayan, as›l olarak paganizmin "do¤aya bilinç atfetme" saçmal›¤›n›n bir uyarlamas› olan bu evrimci görüﬂler, Nazi vahﬂetinin
de ç›k›ﬂ noktas› olmuﬂtur. Çünkü bu teoriyi -yine Darwinizm'e uygun bir biçimde- insan toplumlar›na uyarlam›ﬂlard›r. Wilhelm Reich üstteki yorumlar›n›n ard›ndan ﬂöyle yazmaktad›r:
Nasyonal Sosyalistler daha ileri giderek varsayd›klar› bu do¤a kanununu insanlara uyarlamaya giriﬂmiﬂlerdir. Yürüttükleri mant›k ana hatlar›yla ﬂöyledir: Tarihsel tecrübeler göstermektedir ki, "Aryan kan›n›n
aﬂa¤› ›rklarla kar›ﬂmas›", her zaman için medeniyetin kurucusu olan Aryanlar›n dejenerasyonuyla sonuçlanmaktad›r. Üstün ›rk›n seviyesi alçalmakta, bu yüzden fiziki ve zihinsel bir gerileme dönemi baﬂlamakta
ve bu bir "düﬂüﬂ"e neden olmaktad›r. Hitler, Kuzey ülkelerinin ancak
"Almanlar›n kan› bozulmaya u¤ramad›¤›", yani Almanlar›n Alman-olmayan halklarla iliﬂkide bulunup üremedi¤i sürece güçlü kalaca¤›n›
söylemiﬂtir.83
Hitler'in "Kuzey Avrupa Almanlar›n› insanl›k tarihinden ç›kar›n, geriye maymun dans›ndan baﬂka bir ﬂey kalmaz" derken dayand›¤› düﬂünce
de, insanlar›n maymundan evrimleﬂti¤ini savunan ve dolay›s›yla baz›lar›n›n
hala "maymun" statüsünü korudu¤u sonucunu veren Darwinist fikirlerdir.84
Bu sapk›n mant›klar, insan›n bir hayvan türü olarak görülmesinin ve bu
hayvan türü içinde de "üstün ›rklar" ve "aﬂa¤› ›rklar" bulundu¤una inan›lmas›n›n bir sonucudur. Darwin'in Türlerin Kökeni ve ‹nsan›n Türeyiﬂi adl› kitaplar›nda öne sürdü¤ü tez de zaten tam olarak budur. Naziler Darwin'in teorisini
uygulamaya koymaktan baﬂka bir ﬂey yapmam›ﬂlard›r.
Oysa insanlar›n üstünlü¤ü ›rklara göre de¤ildir. ‹nsanlar, hangi ›rktan
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olurlarsa olsunlar, insand›rlar. Her biri Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂ ve yeryüzüne yerleﬂtirilmiﬂtir. Kuran'da bu gerçek ﬂöyle haber verilir:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler (ﬂeklinde) k›ld›k.
ﬁüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da
soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz Allah, bilendir,
haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)
Yukar›daki ayette bildirilen gerçek çok aç›kt›r. ‹nsanlar bu dünyada birbirlerini hangi k›staslar ile de¤erlendirirlerse de¤erlendirsinler, Allah Kat›nda
üstünlük "takva" yani Allah'a yak›nl›k, Allah korkusu iledir.

ZENC‹LER‹
"MAYMUN"
SAYAN IRKÇILIK
Yandaki çizim, 19.
yüzy›lda geliﬂen Sosyal
Darwinist teoriyi yans›t›r:
Bir a¤ac›n dallar›na
ﬂempanze, goril,
orangutan ve "zenci"
yerleﬂtirilmiﬂtir.
Siyah derili insanlara
karﬂ› duyulan bu
küstahça nefret,
Nazizm'in de temel
taﬂlar›ndan biridir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Herhangi bir kiﬂinin veya grubun, bir ›rk› üstün görmesi, üstün göstermeye çal›ﬂmas› yaln›zca kendini kand›rmas› olur. Çünkü her insan hesap günü Allah'›n huzuruna ç›kacak, yapayaln›z olarak sorgulanacakt›r. Dünyada
kendince üstünlük olarak gördü¤ü özellikleri ise kendisine bir yarar sa¤lamayacakt›r. Aksine dünyada Allah'›n bildirdikleri d›ﬂ›nda k›staslar belirleyenler,
kendilerince üstünlük iddia ederek di¤er insanlara zulmedenler, zay›flar› ezerek güçlenmeye çal›ﬂanlar hem dünyada hem de hesap gününde yapt›klar›n›n
karﬂ›l›¤›n› mutlaka göreceklerdir. Ayetlerde bu konu ﬂu ﬂekilde bildirilir:
(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülü¤ü tasarlay›p
düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden baﬂkas›n› sar›pkuﬂatmaz. Art›k onlar öncekilerin sünnetinden baﬂkas›n› m› gözlemektedirler? Sen, Allah'›n sünnetinde kesinlikle bir de¤iﬂiklik bulamazs›n ve sen, Allah'›n sünnetinde kesinlikle bir dönüﬂüm de bulamazs›n. Yeryüzünde gezip dolaﬂm›yorlar m› ki, kendilerinden öncekilerin nas›l bir sona u¤rad›klar›n› görsünler; üstelik onlar kuvvet
bak›m›ndan kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde
Allah'› aciz b›rakacak hiçbir ﬂey yoktur. ﬁüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. (Fat›r Suresi, 43-44)
Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haks›z yere 'tecavüz ve
haks›zl›kta bulunanlar›n' aleyhinedir. ‹ﬂte bunlara ac›kl› bir azap
vard›r. (ﬁura Suresi, 42)

Darwinist Teorinin Topluma Uyarlanmas›:
Nazi Politikalar›
Nazi ideolojisine göre ›rklar üç temel kategoriye ayr›l›yordu: Birinci kategori olan "medeniyet üreten ›rklar", Almanlar ve di¤er Kuzeyli kavimlerdi.
"Medeniyeti izleyen ›rklar" ise, medeniyeti ilerletme yetenekleri olmayan, fakat taklit edebilen "s›radan" ›rklard›. Hitler, Çinliler, Japonlar gibi milletleri bu
ikinci kategoride say›yordu. Üçüncü kategori ise "medeniyeti tahrip eden ›rklar"d› ki, bunlar Yahudiler, Slavlar, Zenciler gibi ›rklard›.
Nazi ideolojisi, Alman ›rk›n›n di¤er "aﬂa¤›" ›rklarla kar›ﬂmas›n› evrime
ayk›r› bir "biyolojik hata" olarak görüyordu. Hitler, ﬂöyle diyordu: "Tarih boyunca Alman ›rk›n›n di¤er ›rklarla kar›ﬂm›ﬂ olmas› bize bir dünya hakimiyetine mal olmuﬂtur. Alman milleti yeryüzünün hakimi olabilirdi…"85
Bu nedenle Naziler iktidara geldikleri günden itibaren bu sözde "evrimsel hata"y› gidermeye çal›ﬂt›lar. Bu amaçla Hitler taraf›ndan 1933 y›l›nda bir se-
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KÜÇÜK YAﬁTA BAﬁLAYAN NAZ‹ TELK‹N‹
Hitler, tüm Alman toplumunu Nazi ideolojisine göre ﬂekillendirmek istiyordu.
Özellikle de çocuklar ve gençlerin bu
ideolojiye körü körüne ba¤lanmalar›na
çal›ﬂt›. Henüz ilkokul ça¤›ndaki çocuklar
dahi, Nazi selam› vererek okula giriyorlar, Nazi üniformalar› giyiyorlard›.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

ri yasa ç›kart›larak, ›rklar aras›nda temizlik iﬂlemine giriﬂildi. Yaln›zca Alman
kan› taﬂ›yanlara yurttaﬂ say›lma hakk› tan›nd› ve onlara ayr›cal›klar verildi.
Haziran 1933'de ise toplumu çingenelerden, zencilerden, Yahudilerden ve
özürlülerden ar›nd›racak bir kanun ç›kar›ld›. Hitler bu uygulamalar› ﬂöyle savunuyordu:
Devlet yeni melezleme olaylar›n› kesinlikle durdurmal›d›r. Bu konuda
insanlar›n kutsal haklar›ndan söz edilemez, çünkü insan›n tek kutsal
hakk› vard›r ve bu hak ayn› zamanda vazifelerin en kutsal›d›r: Kan›n›n
saf kalmas› için çal›ﬂmak. ﬁu halde ›rkç› bir devletin herﬂeyden önce
evlenmeyi ›rk bozulmas›n›n itti¤i çukurdan ç›karmas› gerekecektir.86
Hitler aﬂa¤› ›rklar bir kere yok edilirlerse gelecek nesillerin, insanl›¤› geliﬂtirmesi nedeniyle kendisine müteﬂekkir olacaklar›na inan›yordu.. Hitler,
Darwin'den ald›¤› ilhamla "türetmek" istedi¤i sözde "üstün ›rk" gençlerini ise
ﬂöyle tarif ediyordu:
"... Sadece ﬂu genç erkek ve o¤lanlara bir bak›n›z. Nas›l bir insanl›k malzemesi. Ben onlara yeni bir dünya kuraca¤›m… Benim pedagojim serttir. Ben çekiçle çal›ﬂ›yorum ve çürük zay›f olan herﬂeyi bir yana at›yorum. Biz, önünde dünyan›n titreyece¤i bir gençlik yetiﬂtirece¤iz. Ka-

Gelece¤in SS subaylar› olarak yetiﬂtirilen küçük Alman çocuklar›
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NAZ‹ZM'‹N CAN‹ DOKTORLARI
Naziler t›p bilimini, ›rkç› ideolojilerinin arac› haline
getirdiler. Nazi doktorlar›, ›rk üstünlü¤ünü kan›tlamak
için kafatas› ölçümlerine giriﬂtiler. Yeni Almanya'ya
verdikleri en korkunç "hizmet" ise, öjeni prensipleri
do¤rultusunda özürlü ve hasta insanlar› öldürmek oldu.

Amerikal› tarihçiler
Grodin ve Annas'›n "Nazi
Doktorlar› ve Nuremberg
Kodu" adl› kitab›nda,
Sosyal Darwinizme
inanan Nazi doktorlar›n›n
iﬂledikleri ›rk cinayetleri
belgelenmektedir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

ba, hükmedici, korkusuz ve ac›mas›z bir gençlik. Onu böyle istiyorum! O, mutsuzlu¤a dayanabilecektir. Onda zay›f, nazik hiçbirﬂeyin olmamas›n› istiyorum… Ona fiziksel idmanlar yapt›raca¤›m. Herﬂeyden
önce güçlü olsun: en önemlisi budur…"87
Peki Hitler oluﬂturmak istedi¤i "Kaba, hükmedici, korkusuz ve ac›mas›z üstün ›rk"› nas›l meydana getirecekti? Sadece propaganda yöntemleri bu iﬂ
için yeterli de¤ildi. Nazi ›rk teorisi, insan› bir hayvan olarak görüyor ve hayvan yetiﬂtiricilerinin yapt›¤› gibi "›slah edilmesini" öngörüyordu.
‹ﬂte bu nedenle Naziler, "öjeni" teorisine sar›ld›lar ve bunu uygulamaya koydular. Öjeni, kitab›n önceki sayfalar›nda inceledi¤imiz gibi, kökenleri
eski Yunan'daki pagan Sparta kentine dayanan ve 19. yüzy›lda Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton taraf›ndan yeniden gündeme getirilen "insan ›rk›n›n ›slah›" teorisiydi. Ernst Haeckel öjeninin nas›l yap›laca¤›n› tarif etmiﬂ, sakat bebeklerin do¤duklar› anda öldürülmelerini, sa¤l›ks›z, zay›f veya zeka yönünden geri insanlar›n k›s›rlaﬂt›r›lmalar›n› savunmuﬂtu.
Naziler bu insanl›k d›ﬂ› teoriyi uygulamakta gecikmediler. ‹ktidara geldikleri 1933 y›l›nda "›rksal sterilizasyon" kanunlar› ç›kart›ld›. Bu kanunlara
göre sakatlar, zeka özürlüler, hastal›kl› kimseler k›s›rlaﬂt›r›lmal› ve böylece üremeleri engellenmeliydi. Hatta, toplumdan soyutlanmal› ve bu nedenle belli
merkezlerde toplanmal›yd›lar. Naziler bu merkezleri vakit yitirmeden kurdular ve pek çok insan› buralara toplay›p hayvan muamelesi gösterdiler. "Nazi
Kutsal Sa¤l›k Mahkemeleri" ilk üç y›l içerisinde 80.000 kiﬂiye k›s›rlaﬂt›rma
ameliyat› yapt›.
Zaman içinde Almanlar›n öjeni politikalar› daha da ﬂiddetlendi ve sonuçta geri zekal›lara, delilere ve di¤er istenmeyen kiﬂilere "ötenazi" uyguland›. Yani bu kiﬂiler, ilaç verilmek suretiyle öldürüldüler. Bu dönemde kaydedilmiﬂ baz› film ve foto¤raf görüntüleri, Nazi doktorlar› taraf›ndan zehir enjekte edilerek öldürülen binlerce ak›l hastas› veya sakat insan›n içler ac›s› durumunu göstermektedir. Yaﬂl›lar ve küçük çocuklar dahi bu vahﬂetin hedefi olmuﬂlard›r.
Nazi Almanyas› bu korkunç vahﬂeti k›l›n› bile k›p›rdatmadan uygularken, bir yanda da "pozitif ›slah" çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Bu, hastalar›n öldürülmesi anlam›na gelen "negatif ›slah›n" yerine, ›rksal yönden "kaliteli" bulunan
Almanlar›n ço¤alt›lmas›n› hedefliyordu. Bu politika gere¤i "Aryan ›rk›ndan"
oldu¤u kabul edilen kad›n ve erkeklerin birleﬂmesi ve çocuk sahibi olmas› desteklendi.88 Bu amaçla "üstün ›rk" özelliklerine sahip oldu¤u düﬂünülen (sar›ﬂ›n,
mavi gözlü, yap›l›) kad›nlar seçilip özel evlere yerleﬂtirildiler ve programda
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Gayr› meﬂru iliﬂkilerle Alman ›rk›na "saf bebekler" hediye etmeleri için seçilen genç kad›nlar

kald›klar› sürece mümkün oldu¤unca fazla say›da Nazi subay› taraf›ndan hamile b›rak›ld›lar.
Amaç iyi bir inek veya at
cinsi yetiﬂtirir gibi, iyi bir "Aryan
›rk" nesli yetiﬂtirmekti. Ama elde
edilen sonuçlar Nazileri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratacak ve bu çocuklar›n IQ'lar›n›n genel ortalamadan
daha düﬂük oldu¤u ortaya ç›kacakt›.89
Hitler öjeni ve ›rk›n saflaﬂt›r›lmas› uygulamalar›n› ﬂöyle savunuyordu:
"Faﬂist devlet en yüce politik
ve sosyal de¤erdir; onun güçlenmesine yard›m eden herﬂey ahlaka uygundur; engel
olan ise ahlaka ayk›r›d›r ve
yok edilmelidir. ‹nsan yaﬂam›n›n, faﬂist toplumuna yararl›
oldu¤u nispette anlam› vard›r."90

Üreme çiftliklerinden birinde bir grup genç
kad›n, Nazi selam› verirken.

"IRK ÜRETME"
Ç‹FTL‹KLER‹
"Üstün ›rk" özelliklerine sahip
oldu¤u düﬂünülen (sar›ﬂ›n,
mavi gözlü, yap›l›) kad›nlar,
Naziler taraf›ndan seçilip özel
evlere yerleﬂtirildiler ve program süresince Nazi subaylar›
taraf›ndan defalarca hamile
b›rak›ld›lar. Hitler, bu ﬂekilde
üstün bir ›rk üretmeyi
hedefliyordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Nazizm'in Di¤er Irklara Yönelik Vahﬂeti
Nazizm'in ›rkç› vahﬂeti, sadece Almanya s›n›rlar› içindeki "uygun olmayan" insanlar› de¤il, tüm dünyay› hedef al›yordu. Hitler'in rüyas› bütün dünyaya hükmedecek bir Alman ‹mparatorlu¤u kurmak ve dünya üzerindeki tüm
"aﬂa¤›" ›rklar› sterilize ederek sözde "insan evrimi"ni h›zland›rmakt›. Nitekim
bu, Darwin'in de dile getirdi¤i bir kehanetti. Bilindi¤i gibi Darwin, ‹nsan›n Türeyiﬂi isimli kitab›nda, "yak›n bir gelecekte medeni insan ›rklar›, vahﬂi ›rklar› tamamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar da... kuﬂkusuz elimine edilecekler." diyordu. Darwin'in bu kehanetini uygulama görevini de Hitler üstlenmiﬂti.
Bu plan› 1939 y›l›nda uygulamaya koydu. ﬁok sald›r›larla önce Polonya'y›, ard›ndan Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Fransa, Yugoslavya ve
Yunanistan'›, Kuzey Afrika'y› ve Sovyetler Birli¤i'ni iﬂgal etti. ‹ﬂgal alt›ndaki ülkelerin halklar›na, özellikle "aﬂa¤› ›rklar" kategorisine dahil edilen insanlara büyük bir zulüm uyguland›. Milyonlarca insan tutsak olarak çal›ﬂt›r›lmak üzere
toplama kamplar›na gönderildi ve feci ﬂartlarda yaﬂat›ld›. Bu kamplarda yaﬂam›n› yitiren yüz binlerce Yahudi, Çingene, Slav, Rus ve di¤er milletlerden insanlar, Darwinist ›rkç›l›¤›n vard›¤› sonucu belgelemektedir. (Kamplarda yaﬂam›n›n yitiren Musevilerin bir k›sm› da gerçekte Musevi Hazar Türkleridir.)
Nazi vahﬂetinin en çarp›c› örneklerinden biri, Nazi subay› Josef Mengele'nin Auschwitz toplama kamp›nda tutuklular üzerinde yapt›¤› insanl›k d›ﬂ›
deneylerdir. Mengele taraf›ndan kamp tutsaklar› aras›ndan "kobay" olarak seçilen yetiﬂkinler ve çocuklar üzerinde, insan vücudunun ac›ya veya so¤u¤a ne
kadar dayanabildi¤ini anlamak için korkunç denemeler yap›lm›ﬂt›r. So¤uk k›ﬂ
gününde buz dolu sulara zorla sokulup bekletilen insanlar›n, donmadan önce
kaç dakika yaﬂayabildikleri test edilmiﬂtir. Mengele'nin denekleri üzerinde hiçbir anestezi yapmadan cerrahi operasyonlar yürüttü¤ü, örne¤in insanlar›n kollar›n›, bacaklar›n› veya midelerini canl› canl› kesti¤i bilinmektedir. Mengele'nin
en zalim deneyleri ise, kampa gelen ikiz çocuklar üzerinde olmuﬂtur. Mengele
kampa gelen tüm ikizleri di¤er tutsaklardan ay›rm›ﬂ ve üzerlerinde farkl› denemeler yaparak kal›t›msal faktörlerin etkisini ölçmüﬂtür. Ancak kulland›¤› metodlar inan›lmaz derecede zalimdir. ‹kizlerin kan›n› birbirine enjekte ederek tepkiyi ölçmüﬂ, ço¤unda ikizlerin biri veya ikisi ﬂiddetli a¤r›lar ve yüksek ateﬂ yaﬂam›ﬂt›r. Mengele göz renginin kal›tsal olarak de¤iﬂtirilip de¤iﬂtirilmeyece¤ini
ölçmek istemiﬂ ve bu amaçla ikizlerin gözlerine mavi mürekkep enjekte etmiﬂtir. Ço¤u denek büyük ac›lar çekmiﬂ ve bir k›sm› kör olmuﬂtur. Küçük çocuklara çeﬂitli hastal›klar›n mikroplar› enjekte edilmiﬂ ve bu hastal›klara ne kadar dayanabildikleri ölçülmüﬂtür. Pek çok masum çocuk, Mengele adl› bu Nazi canavar›n›n elinde iﬂkence çekmiﬂ, sakat kalm›ﬂ veya ölmüﬂtür.
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MENGELE'N‹N
MASUM
KOBAYLARI
Nazi vahﬂetinin en
çarp›c› örneklerinden
biri, Nazi subay› doktor Josef Mengele'nin Auschwitz toplama kamp›nda tutuklular üzerinde
yapt›¤› insanl›k d›ﬂ›
deneylerdir. Mengele, kamp tutsaklar›
aras›ndan "kobay"
olarak seçti¤i yetiﬂkinler ve çocuklar
üzerinde, insan vücudunun ac›ya veya so¤u¤a ne kadar dayanabildi¤ini anlamak
için korkunç
denemeler yapm›ﬂt›r.
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Bu ak›l almaz vahﬂetin temelinde, insanlar› bir hayvan türü olarak gören, baz› insan ›rklar›n› ise "zararl› hayvanlar" olarak kabul eden Darwinist-faﬂist ›rk teorisi yatmaktad›r. Nitekim Mengele'nin geçmiﬂine bak›ld›¤›nda, bu
teoriyle e¤itildi¤i aç›kça görülmektedir. Mengele'nin yaﬂam›n› ve vahﬂetlerini
konu alan bir çal›ﬂmada, Nazi doktorunun ak›l hocas› olan Dr.
Ernst Rudin'in Sosyal Darwinizmi'nden ﬂöyle söz edilmektedir:

Dr. Ernst Rudin

Josef Mengele (üstte),
insanlar üzerinde yapt›¤›
cani deneyler için, üniversiteki hocas› olan
Ernst Rudin'den
esinlenmiﬂti. Rudin, Almanya'n›n en ünlü Sosyal Darwinistleri'nden
biri olarak tan›n›yordu.

E¤er Mengele Nazi kariyerinin en üst noktas›nda ruhsuz
bir canavar haline geldiyse, bunu kuﬂkusuz Almanya'n›n
en ﬂeytani zihinlerinden ö¤renmiﬂtir. Mengele ö¤renci
iken Dr. Ernst Rudin'in derslerini izlemiﬂtir. Rudin, baz› insanlar›n yaﬂama hakk›na sahip olmad›¤›n› ve dahas›
doktorlar›n bu yaﬂamlar› ortadan kald›rma ve toplum
genelinden ç›karma sorumlu¤una sahip oldu¤unu öne
süren bir kiﬂidir. Fikirleri bizzat Hitler'in dikkatini çekmiﬂ ve 1933 y›l›nda ç›kar›lan Kal›t›msal Sa¤l›¤› Koruma
Yasas› için Rudin'in dan›ﬂmanl›¤›na baﬂvurulmuﬂtur. Bu
tavizsiz Sosyal Darwinist, üreyerek ve Alman gen havuzunu kirleten ﬂu insanlar›n k›s›rlaﬂt›r›lmas› için baﬂlat›lan Nazi çal›ﬂmalar›na destek olmuﬂtur: Zeka özürlüler,
ﬂizofrenler, mani depresifler, epilepsi hastalar›, kal›tsal
körler, sa¤›rlar, sakatlar vs.91
Sosyal Darwinizm, Nazi vahﬂetinin her aﬂamas›nda bir
kez daha ortaya ç›kmaktad›r. Nazi vahﬂetinin en önde gelen mimarlar›ndan biri olan SS ﬁefi Heinrich Himmler'in ilham kayna¤› da Darwinist "çat›ﬂma" ve "yaﬂam mücadelesi" kavramlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Uygulad›¤› zulmün sözde "bilimsel"
mant›¤›n› ﬂöyle aç›klam›ﬂt›: "Do¤an›n kanunu, güçlü olan›n hayatta kalaca¤› dünyam›zda rolünü oynamal›d›r."92
Himmler, Aryan ›rk›ndan olmayan insanlar›, özellikle
Slav, Yahudi, Rus gibi halklar› birer hayvan olarak görüyor ve
onlara her türlü zulmün uygulanmas›n› do¤al kabul ediyordu.
Esir Rus kad›nlar hakk›nda ﬂöyle konuﬂmuﬂtu:
"Tank-savar engeli için çukur kazan 10.000 Rus kad›n›
ayn› anda bitkinlikten yere y›k›ld›klar›nda beni ilgilendiren tek ﬂey o çukurun Büyük Almanya'n›n ç›karlar› için
tamamlanmas› gerekti¤idir. Kad›nlar kald›r›lmal› ve iﬂlerini bitirmelidirler. Sonra ölürlerse ölsünler…"93

Naziler toplama kamplar›ndaki milyonlarca tutukluyu çok a¤›r ﬂartlarda çal›ﬂt›rm›ﬂlar, savaﬂ›n son dönemlerinde ise
bu insanlar›n yüzbinlercesi açl›k ve salg›n hastal›klar sonucunda feci ﬂekilde yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Buchenwald toplama kamp›n› kurtaran Amerikan askerleri taraf›ndan tespit edilen bu görüntüler, Nazi zulmünün kan›tlar›d›r.

‹NSANLARI
"HAYVAN"
OLARAK GÖREN
B‹R ‹DEOLOJ‹N‹N
VAHﬁETLER‹...
Darwinizm'in siyasi bir uygulamas› olan faﬂizm, insanlar› bir hayvan türü
olarak görür ve ›rklar aras›nda ac›mas›z bir "yaﬂam
mücadelesi" oldu¤una inan›r. Bu yüzden faﬂistler, en
ac›mas›z cinayetleri gerçekleﬂtirir, kad›n-çocuk
ay›rmadan toplu katliamlar düzenleyebilirler. Bu
vahﬂet ideolojisinin yok olmas› için, insan›n "savaﬂmak için yaﬂayan hayvan"
olmad›¤›n›n, Allah'a karﬂ›
sorumlu bir kul oldu¤unun
kavranmas› zorunludur.
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Himmler, iﬂgal edilen ülkelerde Almanya saf›nda savaﬂmak isteyen savaﬂ gönüllülerini bile insan yerine koymayan aç›klamalar yapmaktan çekinmemiﬂti:
"Gönüllülere dedim ki, istedi¤inizi yapabilirsiniz. Ama bir konuda ﬂunu bilmeniz gerekir ki, SS sizin ülkelerinizde de örgütlenecektir. Bütün
Avrupa'da bir tek SS var olacakt›r. Alman SS'i. Sizin f›rsat peﬂinde koﬂup Almanlaﬂman›z› isteyen de yok. Sizden istenen ve yapaca¤›m›z ﬂey,
ulusal ç›kar ve gururunuzu, üstün ›rk ve üstün tarihsel ideal karﬂ›s›nda
aﬂa¤›da tutman›zd›r. Üstün olan Alman Reich'idir. Bunu unutmay›n."94
Hitler'in sözde "üstün ›rk›n egemenli¤i" için baﬂlatt›¤› II. Dünya Savaﬂ›'n›n bilançosu ise çok a¤›r oldu. 55 milyondan fazla insan öldü, bunlar›n ço¤u sivildi. Maddi kay›p ola¤anüstü rakamlar› buldu. Nazileri bu facia için harekete geçiren en büyük etken ise, sahip olduklar› "üstün ›rk" iddias›yd›. Bu iddian›n kökeni de, Darwin'in evrim teorisiydi.
Hitler'in en büyük müttefiki olan Benito Mussolini de ayn› onun gibi
Darwinizm'den oldukça etkilenmiﬂti. Mussolini'ye göre ﬂiddet, sosyal de¤iﬂimi

Konuﬂmalar›nda s›k
s›k Darwinist terimler kullanan Mussolini, bar›ﬂ›n insanl›k
için zararl› oldu¤una,
ancak ﬂiddetin insanl›¤› ilerletebilece¤ine
inan›yordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

yaﬂarken son derece gerekli bir unsurdu. Mussolini konuﬂmalar›nda s›k s›k
Darwinist terimleri kullan›yor ve bar›ﬂla ilgili her türlü yaklaﬂ›ma karﬂ› ç›k›yordu. ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u'nun zay›flamas›n›, "evrimin en önemli itici gücü
olan savaﬂtan kaçmaya çal›ﬂmas›na" ba¤l›yordu.95
Faﬂist ›rkç›l›k hakk›ndaki bu gerçeklerin ortaya koydu¤u sonuç aç›kt›r:
Darwinizm hem faﬂist rejimlerin hem de iki dünya savaﬂ›n›n, perde ard›nda
kalan "gerçek" sorumlusudur. Günümüzde belki de çok az insan bunlar›n Darwinizm'le ilgisinin fark›ndad›r. Oysa faﬂistler temel inançlar›n› Darwinizm'den
al›rlar. Hiçbirﬂeye gücü yetmeyen kör tesadüfleri sözde yarat›c› bir güç olarak
gören bu sistemde kaos, ac›mas›zl›k, zulüm, güçlünün hakl› olmas› gibi prensipler vard›r. Darwinizm'deki sürekli mücadele prensibi, bitip tükenmek bilmeyen vahﬂetlerin, zulümlerin, katliamlar›n felsefi taban›n› oluﬂturmaktad›r.
Oysa Allah insan ›rklar›n› birbirleri ile eﬂit yaratm›ﬂ, daha önce de belirtti¤imiz gibi üstünlü¤ün takvaya yani Allah'tan korkup O'nun emirlerine
uymaya göre oldu¤unu bildirmiﬂtir. ‹nsanlara zulmetmeyi, ac›mas›z davranmay› ise yasaklam›ﬂt›r. Tarih boyunca bu emre karﬂ› gelen zalim liderler ve kavimler hep ayn› ac› sonla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r.
Mümin Suresi'nin 56. ayetinde bildirildi¤i gibi, "gö¤üslerinde kendisine ulaﬂamayacaklar› bir büyüklük" iste¤i taﬂ›yanlar, hiçbir zaman bu isteklerine ulaﬂamam›ﬂt›r. Allah, ﬁuara Suresi'nin 227. ayetinde "... zulmetmekte
olanlar, nas›l bir ink›laba u¤ray›p devrileceklerini pek yak›nda bileceklerdir" buyurarak, bu insanlar›n dünyada hezimetle karﬂ›laﬂaca¤›n› haber vermiﬂtir.
‹nsanlara zulmedenlerin ahirette karﬂ›laﬂacaklar› son ise çok daha ac›d›r. Kuran'da ﬂöyle bildirilmektedir:
Gerçek ﬂu ki, inkar edenler ve zulmedenler, Allah onlar› ba¤›ﬂlayacak
de¤ildir, onlar› bir yola da iletecek de¤ildir. Ancak, onda ebedi kalmalar› için cehennem yoluna (iletecektir.) Bu da Allah'a pek kolayd›r.
(Nisa Suresi, 168-169)
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ünyada bugüne dek var olan faﬂist sistemlerin sahip olduklar›
ortak noktalardan biri din ahlak›na karﬂ› tutumlar›d›r. ‹lk bak›ﬂta, tüm faﬂist sistemlerin halk›n sahip oldu¤u dini savundu¤u
görülür. Ancak, faﬂistler dini samimi olarak savunmazlar. Tek amaçlar›,
dini kurumlardan ve inançl› halktan destek almak, dini terim ve kavramlar› kullanarak halk› kendilerine ba¤layabilmektir. Bu dinin ‹slam, H›ristiyanl›k veya Yahudilik olmas› ya da Budizm gibi bat›l bir inanç olmas› faﬂistler için fark etmez. As›l amaç ayn› inançla birbirine ba¤l› olan bir toplumun, kitlesel olarak istenilen ﬂekilde yönlendirilebilmesidir. Hitler,
Mussolini, Franco gibi faﬂist diktatörlerin ve hatta ça¤daﬂ faﬂistlerin politikalar› ve uygulamalar› incelendi¤inde, din ahlak›na karﬂ› tutumlar›n›n
içyüzü de kolayl›kla görülebilmektedir.
Herﬂeyden önce faﬂistlerin samimi olarak din ahlak›n› savunmalar› imkans›zd›r, çünkü faﬂistlerin sahip olduklar› karakter ve hayata bak›ﬂ
aç›lar› dinin insanlara kazand›rd›¤› güzel ahlakla taban tabana z›tt›r.
Yüce Allah'›n insanlar için seçti¤i dinde bar›ﬂ ve huzur varken, faﬂizmde
savaﬂ ve huzursuzluk vard›r. Allah insanlara güzel söz söylemeyi, affetmeyi ve sevgiyi emrederken, faﬂistler kin ve nefreti, bitip tükenmeyen mücadeleyi ve savaﬂ› emreder. Dolay›s›yla, faﬂistler dinin samimi olarak yaﬂanmas›n› ve topluma dinin getirdi¤i güzel ahlak›n hakim olmas›n› istemez-
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ler, çünkü böyle bir durumda kendileri topluma hakim olamayacaklard›r. Bu
nedenle, hem sözde dindar görünür, hem de hak dinin yaﬂanmas›n› gizlice ve
sinsi tedbir ve uygulamalarla engellemeye çal›ﬂ›rlar.
20. yüzy›l tarihi, bunun kan›tlar›yla doludur.

Nazilerin Din Düﬂmanl›¤›
Nazi ideolojisinin kökenlerini ve din konusundaki tutumunu kitab›n
önceki bölümlerinde incelemiﬂtik. Kan›tlar›yla ortaya koydu¤umuz gibi, Nazi
ideolojisi, bütün ‹lahi dinlere karﬂ› nefret besleyen sapk›n bir ö¤retidir. Bu ideolojinin temelleri, Nietzsche'nin din düﬂman› felsefesine ve Darwin'in yarat›l›ﬂ› reddeden ateist evrim teorisine dayanmaktad›r. Nazilerin ahlak anlay›ﬂ› ise,
Eski Yunan'daki ve H›ristiyanl›k öncesi barbar Alman kavimlerindeki putperest kültürün bir taklididir: Nazizm pagan, yani putperest bir ideolojidir.
Bu gerçek, konuyu inceleyen pek çok yorumcu taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Amerikal› araﬂt›rmac› Jerry Bergmann taraf›ndan kaleme al›nan Darwinism and the Nazi Race Holocaust (Darwinizm ve Naz› Irk Soyk›r›m›) baﬂl›kl› bir
makalede, Nazilerin dine bak›ﬂlar› ﬂöyle aç›klan›r:
"Alman teolojisinin ana çizgisinden ve okullar›ndan dini ç›karmak ve
yerine Darwinizm'i yerleﬂtirmek, soyk›r›m trajedisiyle sonuçlanan Sosyal Darwinizm'in kabulüne aç›kça katk›da bulundu.96
The Scientific Origins of National Socialism (Nazizmin Bilimsel Kökenleri)
baﬂl›kl› kitab›n yazar› Daniel Gasmann da bu tespiti do¤rulamakta ve ﬂöyle
yazmaktad›r:
Hitler, biyolojik evrim fikrini, geleneksel din karﬂ›s›ndaki en güçlü silah
olarak vurgulam›ﬂt› ve H›ristiyanl›¤› evrim ö¤retisinin karﬂ›t› olarak sürekli olarak suçlam›ﬂt›. Hitler için, evrim modern bilim ve kültürün kalite iﬂaretiydi. O da Haeckel gibi evrimin do¤ru oldu¤unu hararetle savunmuﬂtu.97
Hitler dine olan nefretini ﬂu sözleriyle de aç›¤a vurmuﬂtu:
... (Din denen) organize yalan yok edilmelidir. Devlet mutlak yönetici
olarak kalmal›d›r. Gençken dini dinamitle yok etmenin gerekli oldu¤una inan›yordum... ‹nsanlar›m›z din olmadan yaﬂamay› baﬂard›lar. Alt›
SS birli¤im var ve bunlar din konusunda tamamen duyars›zlar. Ama bu
onlar› ruhlar› cesaretle dolu olarak ölüme gitmekten engellemiyor.98
Kuﬂkusuz Hitler bu sapk›n mant›k örgüsünü ortaya koyarken büyük
bir aldan›ﬂa kap›lm›ﬂt›. ‹nsanlara vicdanlar›n›n emretti¤i gibi yaﬂamay› ö¤reten

Harun Yahya (Adnan Oktar)

din ahlak›, bir toplumu ayakta tutan as›l de¤erdir. Din ahlak›n›n göz ard› edildi¤i toplumlarda ise, tarihte pek çok örnekte görüldü¤ü gibi, dejenerasyon ve
çöküntü kaç›n›lmazd›r. Bu çöküntüyü, faﬂist sistemlerde oldu¤u gibi totaliter
uygulamalarla engellemek mümkün de¤ildir. Nazilerin u¤rad›¤› son bu aç›dan da oldukça ibretliktir.
Üstelik Hitler, bu görüﬂleriyle robot bir toplum oluﬂturmakta ve askerlerini bir hiç u¤runa sürekli ölüme göndermekteydi. "Alman ruhu", "savaﬂç›
onuru" vs. gibi pagan kavramlarla süslemeye çal›ﬂt›¤› bu modeli yok edece¤ini çok iyi bildi¤i, ‹lahi dinlere ise kendince "dinamitle yok edilmesi gereken"
inançlar olarak bak›yordu.z Hitler din konusundaki görüﬂlerini, Oberzalsberg'taki villas›nda toplanan kurmaylar›na da ﬂöyle özetlemiﬂti:
"Bizlerin genellikle yanl›ﬂl›kla bir dine ba¤lanmam›z mutsuzluktur.
Çünkü vatan u¤runda can feda etmeyi kutsal sayan Japonlar›n o dini
neden bizde yok?"99
Tüm bunlar Hitler'in inkarc› yönünü gözler önüne seren ifadelerdir. Faﬂistlerin sapk›n anlay›ﬂ›na göre e¤er din ahlak›, Japonlar›nki gibi savaﬂ› emre-

SS ﬂefi Himmler katedralde bir konuﬂma yap›yor. Bu ve benzeri sahte "dindarl›k gösterileri",
gerçekte din aleyhtar› olan Nazilerin, dini kendi ideolojilerine göre ﬂekillendirme çabas›n›n
bir parças›yd›.
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D‹NDARLIK MASKES‹
Naziler gerçekte yok etmek istedikleri H›ristiyanl›¤›, siyasi nedenlerle kontrol etmeye karar verdiler. Kiliseyi Nazi ideolojisine boyun e¤dirirken bir yandan da
sahte dindarl›k gösterilerini sürdürdüler.
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diyorsa, böyle bir dini, kendi ideolojileri için kullanabileceklerinden kabul edebilirlerdi. Ancak H›ristiyanl›k savaﬂtan de¤il bar›ﬂtan, rekabetten de¤il, fedakarl›ktan yanayd›. Bu nedenle de Nazi partisi Katolik Kilisesi'ne karﬂ› sürekli
savaﬂ›rken bir yandan da "Nazizm'e uygun bir H›ristiyanl›k" oluﬂturmaya çal›ﬂt›.

Nazilerin Oluﬂturdu¤u "Irkç› H›ristiyanl›k"
Naziler özde din ahlak›na karﬂ› olmalar›na ra¤men uygulamada politik
davrand›lar, zaman zaman kiliseyi destekler görünürken, zaman zaman da
aç›kça kiliseye karﬂ› savaﬂ açt›lar. As›l amaç dini kurumlar› ulaﬂmak istedikleri hedefte maﬂa olarak kullanabilmekti. Hitler, özelikle tüm H›ristiyanlar› uluslarüstü bir birlik içinde gören Katolik Kilisesi'ne düﬂmand›. Bunun yerine, sadece Almanlara has bir kilise kurulmas›, ard›ndan da kilisenin öngördü¤ü dinin aﬂamal› olarak Alman faﬂizminin bir arac› haline gelmesini hedefliyordu.
Nazi ideologlar›ndan Gottfried Feder "Nazi Partisinin Program› ve Dünya Görüﬂü" baﬂl›kl› bir yaz›s›nda ﬂöyle diyordu:
Elbette, bir gün Alman halk›, sahip oldu¤u Nordik (Kuzeyli) kan›n gerektirdi¤i bir Tanr› alg›s› ve deneyimi kazanacakt›r. Elbette ancak o zaman kan, inanç ve devlet üçlüsü tam olarak gerçekleﬂecektir.100
Bu putperest ve inkarc› görüﬂe göre din, "kan ve devlet"le, yani Nazilerin ›rkç› ideolojisi ve totaliter rejimi ile uyumlu bir hale gelmeliydi. Hitler, dini
kullanmaya yönelik bu yaklaﬂ›m›n›, Kavgam adl› kitab›nda da ﬂöyle özetlemiﬂti:
"Kim topluluklar› kazanmak istiyorsa, onun, topluluklar›n kalplerini
açan anahtarlar› bilmesi gerekir.101
Hitler kitleleri peﬂine takabilmek için dini terimleri kendince bir anahtar gibi kulland› ve ›rkç›l›¤› sanki kutsal bir ibadet gibi göstermeye çal›ﬂt›. Gerçekte bir Darwinist olmas›na, yani yarat›l›ﬂ› inkar etmesine ra¤men, kitlelere
›rkç›l›k propagandas› yaparken yarat›l›ﬂa at›fta bulunmuﬂ, ancak bu gerçe¤i
çarp›tarak ›rkç›l›¤a dayanak yapmak istemiﬂti. Hitler'in Kavgam'›nda yer alan
ﬂu cümleler dikkat çekicidir:
"Netice olarak ﬂunu söyleyebilirim: Yüksek ›rk›n seviyesini düﬂürmek,
fizik ve f›tri bir gerilemeyi meydana getirmek, yarat›c›m›z olan Allah'›n
iradesine karﬂ› günah iﬂlemektir."102
"Melezleﬂen veyahut melezleﬂmeye f›rsat veren milletler, Allah'›n iradesine karﬂ› günah iﬂlerler. Bir millet, özel vasf›na ba¤l› kalmazsa dünya-
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da varl›¤›n›n son verilmesinden ﬂikayetçi olmaya hakk› yoktur."103
Elbette bunlar sadece birer çarp›tma ve bilgisiz halk› yönlendirebilmek
için kullan›lan yalanlard›. Ne var ki, Nazizm'in dini kavramlar› bu ﬂekilde çarp›tmas› ve ›rkç› ideolojinin arac› haline getirmesi, belli ölçüde etkili oldu. Bunda, Almanya'daki baz› kiliselerin f›rsatç› yöneticilerinin de önemli bir pay› vard›. Hitler ile iﬂbirli¤i yapan bu ikiyüzlü din adamlar›, Nazizm'in çeﬂitli yollarla propagandas›n› yapt›lar. 1933 y›l›nda, Hitler'in henüz iktidara geldi¤i günlerde Alman Kiliseler Birli¤i yöneticisi olan Viskansler von Pappen: "Devlet yöneticisine özgü içgüdü sayesinde tüm güçlükleri ve tehlikeleri aﬂarak, ülkeyi
parlak ve mutlu gelece¤e ulaﬂt›racak olan idareciyi oldukça a¤›r
bir zamanda bize veren merhametli Tanr›, Almanya'y›
kutsallaﬂt›rd›" diyerek aç›kça yalan söylüyordu. Kimi
ﬂairler de Hitler'i Almanya'y› ayd›n bir gelece¤e kavuﬂturmak üzere, özel seçilmiﬂ bir kiﬂi olarak övüyorlard›.104
Naziler baz› kiliseleri iﬂbirlikçileri haline getirirken, baz›lar›n› ise bask› ve korkuyla
sindirmek istediler. 1932'de
Protestan kilisesinden papaz Dietrich Bonhoeffer
Berlin'de "Hakikat" üzerine bir vaaz verdi. Konuﬂmas›nda kine dayal›
›rkç› bir sisteme karﬂ› sevgiyi öne ç›kard›. Bu ayk›r› tutumlar› nedeniyle sonunda Na-
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ziler taraf›ndan idam edildi.105 1933-1939 y›llar› aras›nda birçok Katolik papaz›
tutukland›. Katolik hareketin lideri Erich Klausener, 1934 tasfiyesinde öldürüldü. Katolik yay›nlar› yasakland›. Naziler, baz› Protestan kiliselerine de sald›rd›lar. Nazi ideolojisini kutsayan din adamlar› ise ödüllendiriliyordu. Bunlardan biri, Hitler taraf›ndan Kilise ‹ﬂleri Baﬂkan› olarak atanan Dr. Hans Kerrl
idi. Dr. Kerrl, 13 ﬁubat 1937'de din adamlar›na verdi¤i bir söylevde, kendince
H›ristiyanl›¤› Nazi ideolojisinin bir ayg›t› haline getiriyor ve büyük bir yalana
ortak oluyordu: "Parti olumlu H›ristiyanl›¤a dayanmaktad›r ve olumlu H›ristiyanl›k da Nasyonal Sosyalizm'dir. Nasyonal Sosyalizm Tanr›'n›n buyru¤unu
yerine getirmektedir."106
1937 sonu ve 1938 baﬂ›nda, Nazi terörü karﬂ›s›nda boyun e¤en Protestan papazlar›, Hitler'e ba¤l›l›k yemini ederek, Kilise kurumunun teslimiyetini
tescil etmiﬂ oldular. Böylece Hitler hakimiyeti her sahada elinde tutmuﬂ oluyordu. Kilise dahi kendi denetimindeydi. Ancak nihai amac›, tüm ‹lahi dinleri
ortadan kald›rmak ve Almanya'y› tam bir pagan toplum haline getirmekti. Haziran 1941 y›l›na ait gizli bir belgede, dinin yok edilmesi hedefi ﬂöyle anlat›l›yordu:
Halk, kilisesinden ve onun papazlar›ndan olabildi¤i kadar çok daha
uzaklaﬂt›r›lmal›. Bundan böyle halk›n ve onun yönetimi üzerinde kilisenin etkisine daha fazla meydan vermemelidir. Bu etki büsbütün sonuna kadar yok edilmeli. Ancak Reich hükümeti ve onun yönergesi üzerine parti ve partinin bileﬂim ögeleri, ona yak›n olan örgütleri, halk› yönetme hakk›na sahiptir.107
Elbette Hitler bu hedefine hiçbir zaman ulaﬂamam›ﬂt›r ve Hitler gibi
benzer amaçla, din ahlak›na karﬂ› mücadele içinde olanlar da, Allah'›n izni ile,
yenilmeye mahkumdurlar. Bu, Allah'›n kanunudur. Rabbimiz bir ayetinde, inkarc›lar istemeseler de din ahlak›n›n üstün gelece¤ini ﬂöyle müjdelemiﬂtir:
A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan baﬂkas›n› istemiyor.
(Tevbe Suresi 32)

Nazilerin Yahudi Düﬂmanl›¤›n›n Gerçek Manas›
Nazilerin din konusundaki düﬂünce ve politikalar›n› anlamak için, Yahudilere ve Yahudili¤e karﬂ› gösterdikleri fanatik düﬂmanl›¤› da incelemek gerekir. Nazilerin Yahudi düﬂmanl›¤›, gerçekte söz konusu din düﬂman› ideolo-
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jilerinin bir parças›yd›. Çünkü Nazilerin mant›¤›na göre, daha önceden pagan
ve savaﬂç› bir toplum olan Almanlar, H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›yla birlikte bu
kültürü terk etmiﬂlerdi, H›ristiyanl›k ise Yahudili¤in bir devam›yd›. H›ristiyanl›ktan nefret eden Naziler gerçekte onu bir "Yahudi komplosu" olarak görüyorlard›. Allah Kat›nda kutlu ve mübarek bir insan olan Hz. ‹sa'ya karﬂ› geliyorlard›. Kendi sapk›n mant›klar›nca Almanlar›n yol göstericisinin Alman soyundan gelmesi gerekti¤ini öne sürüyorlard›. Sahip olduklar› vahﬂi ideoloji, kendilerine yaln›zca Alman kültürünün barbar ve zalim savaﬂç›lar›n› örnek almay› ö¤retiyordu.
Nazi ideolojisine bak›ld›¤›nda, dünya tarihinin, "Aryan ›rk›" ile "Sami
›rk›" aras›ndaki bir çat›ﬂma olarak yorumland›¤› görülebilir. Nazilere göre Aryan ›rk› Hint-Avrupa kültürünün, Sami ›rk› (Yahudiler ve Araplar) ise Ortado¤u kültürünün öncüleridir. Hint-Avrupa kültürünün temel özelli¤i ise, pagan,
yani putperest inançlara sahip olmas›d›r. Naziler iﬂte bu nedenle kendilerini
pagan bir kültürün mirasç›lar› olarak görmüﬂler, Yahudileri ise, putperestli¤e
karﬂ› ç›k›p Tevhid (Allah'›n Bir'li¤i) inanc›n› dünyaya yayan düﬂman bir ›rk
olarak kabul etmiﬂlerdir.
Nazilerin pagan ideolojilerini konu alan The Pink Swastika adl› eserde,
bu konu ﬂöyle özetlenmektedir:
Nazilerin öncelikle Yahudi halk›na sald›rmas›n›n ve onlar› yok etmek
istemelerinin nedeni... Kutsal Kitab›n, yani Tevrat ve ‹ncil'in, H›ristiyan
ahlak›n›n üzerine oturdu¤u temelleri oluﬂturmas›d›r.108
Nazizm'in bu sapk›n inanc› di¤er pek çok faﬂist ak›mda da görülmektedir. Bugün halen pek çok neo-Nazi grubu, "Aryan ›rk›n›n dini" olarak gördükleri putperest inançlara ba¤lanmakta, baﬂta hak din ‹slam olmak üzere, H›ristiyanl›k ve Yahudilik gibi vahye dayal› ‹lahi dinleri ise sözde "Semitik efsaneler" olarak görüp bunlara düﬂmanl›k beslemektedirler. ‹slam dünyas›nda da
bu çarp›k mant›k do¤rultusunda "Arap düﬂmanl›¤›" ﬂeklinde yeni bir antisemitizm geliﬂtirmeye çal›ﬂan faﬂist e¤ilimler olmuﬂtur.
Oysa ‹lahi dinler, sadece Semitik ›rklara de¤il, dünya üzerindeki tüm
insanlara hitap etmektedir ve dünya üzerindeki tüm insanlar›n kurtuluﬂu da
tahrife u¤ramam›ﬂ son Hak Din olan ‹slam'dad›r. Allah'›n insanlara indirdi¤i
dini reddederek, atalar›n›n sapk›n dini olan paganizme ba¤lanan faﬂizm ise,
büyük bir ak›ls›zl›ktan ibarettir. Allah, "atalar›n›n dini"nin peﬂinden giden bu
gibi ak›ls›z insanlar›n durumunu Kuran'da ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Ne zaman onlara: "Allah'›n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Ha-
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y›r, biz, atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz ﬂeye (gelene¤e) uyar›z"
derler. (Peki) Ya atalar›n›n akl› bir ﬂeye ermez ve do¤ru yolu da bulamam›ﬂ idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Faﬂizmin ‹ki Yüzlü Din Politikas›
Hitler'in din hakk›nda kulland›¤› ikiyüzlü politika da, sadece Nazizm'e
has bir yöntem de¤il, faﬂist rejimlerin genel karakteridir. Faﬂist ideoloji için din
sadece bir araçt›r. Çünkü dini de¤erleri kullanmad›klar› sürece yapt›klar› zulümler ve ›rkç› politikalar nedeniyle halklar›ndan tepki alacaklar›n›n fark›ndad›rlar. Bu nedenle dini kavramlar› çarp›tarak kendilerine göre bir yorum ortaya koyarlar. A¤›zlar›nda sürekli içinde bulunduklar› toplumun sahip oldu¤u
dini terimler, dini söylemler vard›r, ancak uygulamaya bak›ld›¤›nda dinden
son derece uzak bir yap›yla karﬂ›laﬂ›l›r.
Bu, faﬂist liderlerin halk› kendilerine ba¤layabilmek amac›yla geliﬂtirdikleri bir politikadan baﬂka ﬂey de¤ildir. Çünkü halk›n dini de¤erler ad›na
pek çok fedakarl›¤› yapabilece¤inin, bu ulvi inançlar u¤runa birçok ﬂeyi göze
alabilece¤inin onlar da fark›ndad›rlar. Bu nedenle kendilerini Allah ad›na, din
ad›na yola ç›km›ﬂ gibi gösterirler. Dini ça¤r›ﬂt›racak ve böylece halk› motive
edecek sloganlar kullan›p, propagandalar›nda da dini sembollere a¤›rl›k verip,
kendilerine dini bir görünüm kazand›rmak isterler. Buna karﬂ›n faﬂizmin gerektirdi¤i bütün zalimlikleri ve insanl›k d›ﬂ› eylemleri de yaparlar. Yani asl›nda söyledikleriyle yapt›klar› birbirine taban tabana z›tt›r. Faﬂistlerin kendi iktidarlar› için dini böylesine sahtekar bir yüzle kullanmalar› onlar›n zalimliklerinin baﬂka bir kan›t›d›r.
Allah'a karﬂ› yalan uyduranlar için Rabbimiz ayette ﬂöyle bildirir:
Allah'a karﬂ› yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? ‹ﬂte
bunlar, Rablerine sunulacaklar ve ﬂahidler: "Rablerine karﬂ› yalan
söyleyenler bunlard›r" diyecekler. Haberiniz olsun; Allah'›n laneti
zalimlerin üzerinedir. (Hud Suresi, 18)
Öte yandan, faﬂistlerin kulland›klar› dini sloganlara kanan ve onlar›n
bu takti¤inden etkilenenler ise, yine samimi olarak dine inanan insanlar de¤illerdir. Bunlar, kaba, cahil, düﬂünme yetene¤i geliﬂmemiﬂ, dini de atalar›ndan
kalan bir gelenek gibi de¤erlendiren insanlard›r. Dolay›s›yla, faﬂistlerin dini
kullanmadaki ak›ls›z, s›¤ ve sahtekar üslubunun fark›na varmazlar ya da gör-
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mezden gelirler. Önceki sayfalarda anlat›lanlardan da aç›kça görüldü¤ü gibi
bu tarz dini telkinlerle halka Darwinist mant›¤› ve ›rkç› eylemleri hakl› göstermeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Asl›nda bunlar faﬂistlerin ak›ls›zl›klar›na aç›k bir delildir.
Çünkü din ahlak›n›n ›rkç›l›¤› menetti¤i ve insanlar aras›nda kardeﬂli¤i, bar›ﬂ›
destekledi¤i çok aç›k bir gerçektir. Allah insanlar aras›nda tek üstünlü¤ün takvaya göre oldu¤unu, rekabetin de¤il, fedakarl›k, ﬂefkat ve dayan›ﬂman›n güzel
oldu¤unu insanlara bildirmiﬂtir. Ancak faﬂistler bu sahte dindar görünümleriyle sadece halk›n çok cahil bir bölümünü etkileyebilirler.

Gençlik y›llar›nda "proleterya devrimi" hayalleriyle yan›p tutuﬂan komünist ve din düﬂman› bir
ateist olan Mussolini, bir süre sonra "faﬂizm" adl› ideolojisiyle sahneye ç›kt›. Bu yeni kimli¤inde,
siyasi ç›karlar› gere¤i, din ahlak›na olan düﬂmanl›¤›n› gizleyecekti.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Mussolini'nin ‹ki Yüzü
Faﬂist karakteri analiz etmek için Nazizm'den sonra incelenmesi gereken ikinci örnek, kuﬂkusuz "faﬂizm" teriminin as›l sahibi olan ‹talyan diktatör
Benito Mussolini'dir. Mussolini'nin yaﬂam›na bakt›¤›m›zda da, faﬂizmin gerçekte dine büyük bir düﬂmanl›k besleyen, ancak siyasi ç›karlar için gerekti¤inde dindar gözüken ikiyüzlü karakterin önemli bir örne¤ini görürüz.
Mussolini'nin hayat›n›n bize gösterdi¤i bir di¤er gerçek ise, faﬂizm ile
komünizm aras›ndaki çizginin çok ince oldu¤udur. Faﬂizm ve komünizm
birbirlerine çok z›t ideolojiler gibi görünürler. Oysa bask›c›, zalim ve totaliter
karakterleriyle, oligarﬂik (az›nl›k iktidar›na dayal›) sistemleriyle, dine olan
düﬂmanl›klar›yla, Darwinist dünya görüﬂleriyle asl›nda her iki ideoloji de birbirine çok benzer. (Bkz. Komünizm Pusuda, Harun Yahya) Bundan dolay›d›r ki,
bir faﬂist ile bir komünist aras›nda gerçekte çok az fark vard›r ve her ikisi de
kolayca bir di¤erine dönüﬂebilir. Proleterya devrimi hayalleriyle kan döken bir
komünist, bir süre sonra ayn› vahﬂeti bu kez faﬂist ideallar için sergilemeye
baﬂlayabilir. Her iki ideoloji de vahﬂet için bir gerekçeden baﬂka bir ﬂey de¤ildir çünkü.
Mussolini de, y›llar boyu ateﬂli bir komünist, gözü dönmüﬂ bir din düﬂman› ve fanatik bir Darwinist olarak ‹talyan siyasetinde kendine yer edinmeye çal›ﬂm›ﬂ, bu yolla hedefine varamad›¤›nda ise, bir anda ﬂekil de¤iﬂtirerek faﬂist olmuﬂ bir diktatördür.

Mussolini'nin Komünist Y›llar›
Mussolini 1883 y›l›nda küçük bir köyde dünyaya geldi. Babas›, ateﬂli bir
Marksist'ti. Bu ideolojisini o¤luna da aktarm›ﬂt›, Oxford Üniversitesi tarihçisi
Dennis Mack Smith'in, Mussolini baﬂl›kl› kitab›nda yazd›¤›na göre, "önemli aile toplant›lar›nda Mussolini'nin babas› çocuklar›na Marx'›n Das Kapital'inden
bölümler okurdu."109 Babas›ndan komünist e¤itim alan genç Mussolini, okul
çevresinde de geçimsiz, kavgac›, sert ve ukala bir çocuk olarak tan›n›yordu.
Hemen hiç arkadaﬂ› yoktu.
Mussolini, 20'li yaﬂlar›na geldi¤inde fanatik bir komünist olarak ortaya
ç›kt›. Komünizmi, hatta komünizmden daha da radikal ve fanatik bir devrimci ideoloji olan anarﬂizmi savunuyordu. Dennis Mack Smith ﬂöyle yaz›yor:
1903 y›l›nda kendisini "otoriter komünist" olarak tan›ml›yordu. Babas›ndan, reformcu sosyalizme veya demokratik ve parlementer yöntemlere itibar etmemeyi ö¤renmiﬂti, bunlar›n yerine yönetici s›n›f› alaﬂa¤›
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KOMÜN‹ZMLE BAﬁLAYIP FAﬁ‹ZMLE DEVAM EDEN SALDIRGANLIK
Genç Mussolini, La Lotta di Classe (S›n›f Çat›ﬂmas›) adl› haftal›k komünist derginin editörlü¤ünü yap›yordu. Derginin kapa¤›na Marx'›n ve Darwin'in resimlerini yerleﬂtiriyor, Lenin'e
duydu¤u hayranl›¤› ise s›k s›k vurguluyordu. Faﬂist kimli¤e büründü¤ünde ise, eski dergilerini kütüphanelerden toplatt› ve yok ettirdi. Ama Mussolini'nin karakteri (sald›rganl›k, kibir ve
paranoya) hep ayn› kald›.
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edecek bir devrimi savunuyordu. Parlamento la¤v edilmeli, s›n›f çat›ﬂmas›n›n yerini s›n›f dayan›ﬂmas› almal›, özel mülkiyet tamamen kald›r›lmal›yd›. Sosyalistler hiçbir zaman burjuvazi hükümetleriyle iﬂbirli¤i
yapmamal›, hiçbir zaman maaﬂlar›n› art›rmak için grev yapmamal›, bunun yerine tam bir sosyal devrim gerçekleﬂtirmek için terörizm ve kitle
ﬂiddeti yöntemleri kullanmak için haz›rlanmal›yd›lar.110
Görüldü¤ü gibi Mussolini genç yaﬂlar›nda son derece fanatik bir komünistti. Savundu¤u "ﬂiddet ve terör yoluyla devrim" modeli, bu modeli Rusya'da gerçekleﬂtirecek olan Lenin'in terörist yöntemlerine çok benziyordu. Nitekim o y›llarda Mussolini Lenin'le iliﬂki kurmuﬂtu: Sonradan kendisinin anlatt›¤›na göre, o dönemde ‹sviçre'de bulunan Lenin'le görüﬂmüﬂ ve hatta onun
be¤enisini kazanm›ﬂt›.111 Mussolini Marksizm'e olan ba¤l›l›¤›n› "Marx sosyalizmin en büyük teorisyenidir" diyerek vurguluyor ve yaz›lar›nda s›k s›k
Marx'tan al›nt›lar yap›yordu.112
Komünist Mussolini'nin en belirgin özelliklerinden biri de, dine karﬂ›
fanatik bir nefret duymas›yd›. Dennis Mack Smith, bu konuda ﬂunlar› yaz›yor:
Babas›ndan, kat›ks›z bir kilise-düﬂmanl›¤› ö¤renmiﬂti. Kendisinin bir
ateist oldu¤unu aç›kça söylüyordu... Dinin bireysel bir vicdan meselesi oldu¤unu söyleyen sosyalistlere çok k›z›yordu... (Mussolini'ye göre)
H›ristiyanl›k tevazu ve geri çekilme gibi anlams›z erdemleri yayarak zarar vermiﬂti, yeni sosyalist ahlak ise ﬂiddeti ve devrimi kutlamal›yd›.113
Yukar›daki al›nt›da aç›kça görüldü¤ü gibi Mussolini, konuﬂmalar› s›ras›nda Yüce Rabbimiz Allah'a karﬂ› aç›kça iftirada bulunan sözleriyle, Allah'a
olan inançs›zl›¤›n› ve dine olan nefretini sergilemiﬂtir. (Allah'› tenzih ederiz).
Mussolini'nin bu sapk›n yorumlar›, tarih boyunca yaﬂam›ﬂ olan inkarc›lar›n ak›ls›z ç›kar›m ve yorumlar› ile birebir benzerlik göstermektedir. Unutmamak gerekir ki, Allah'›n varl›¤› ve birli¤ini inkar edenlerin, bu apaç›k gerçe¤i görmezden gelenlerin, din ahlak›na karﬂ› duyduklar› öfke, kendilerine büyük bir ac› olarak dönmektedir. Allah bu insanlar› hem dünyada hem de ahirette azap içinde k›lar.
Konunun dikkat çekici yönü ise, Mussolini'nin söz konusu din düﬂmanl›¤›n›, iktidara geldikten sonra gizlemiﬂ olmas›d›r. Mussolini, biraz sonra inceleyece¤imiz gibi, iktidar› boyunca kilisenin deste¤ini alma ihtiyac› hissetmiﬂ,
bu amaçla da kimi zaman kendisini dindar gibi göstermiﬂtir.
Dahas› Mussolini henüz daha fanatik bir komünist oldu¤u y›llarda bile
kimi zaman kendisini dindar gibi göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ülkesinde din aley-
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hinde fanatik yaz›lar yaz›p konuﬂmalar yaparken, ‹ngiliz-Amerikan kaynaklar› için haz›rlad›¤› bir yaz›da ne kadar derin ve sa¤lam bir inanca sahip oldu¤una dair bir hikaye uydurmuﬂtur.114
Mussolini'nin din düﬂmanl›¤› ve komünist militanl›¤› 1910'lu y›llar›n
sonlar›na kadar devam etti. 1908 y›l›nda La Lima adl› komünist bir dergide takma isimle yaz›lar kaleme ald›. ‹lginç olan, Mussolini'nin yaz›lar›n›n yer ald›¤›
La Lima dergisinin tüm say›lar›n›n, Mussolini'nin iktidara gelmesinden sonra
tüm kütüphanelerden toplat›l›p imha edilecek olmas›yd›.115 Çünkü Mussolini
iktidara geldikten sonra dini, siyaseti için kullanmaya karar verecek ve gerçek
yüzünü, yani din düﬂman› kimli¤ini gizleyecekti.

Mussolini'nin Fikir Babalar›: Nietzsche ve Darwin
Mussolini'nin komünizme olan ba¤l›l›¤›, asl›nda ﬂiddete olan e¤iliminden ve kiﬂisel psikolojik sorunlar›ndan kaynaklan›yordu. Dennis Mack Smith,
Mussolini'nin iç dünyas›n› ﬂöyle anlat›r:
Marx'a olan sürekli ba¤l›l›¤›n›n yan›nda, asl›nda kendi sosyalizminin
pek tutarl› bir doktrini yoktu. Kimi zaman kendisini bir sendikalist
(sendika yanl›s› sosyalist) olarak tan›ml›yordu, ama özel konuﬂmalar›nda tüm di¤er sosyalistler hakk›nda çok kabaca konuﬂuyordu ve baz›
durumlarda da hepsinin ötesinde bir tür anarﬂist gibi görünüyordu.116
Mussolini'nin hayat›n› inceleyen bir di¤er tarihçi, Angelica Balabanoff
ise ﬂöyle yazmaktad›r: "Görüﬂleri, belirli bir anlay›ﬂ ve kavray›ﬂtan ziyade,

MUSSOL‹N‹'N‹N F‹K‹R
BABALARI
Mussolini, savaﬂ ve
çat›ﬂman›n bir ulusun
geliﬂimi için mutlaka
gerekli oldu¤una inan›yordu. Onu bu fikre
yönelten iki kuramc›
vard›: Charles Darwin,
Friedrich Nietzsche...
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kendi isyankar egoizminin bir yans›mas›yd›... daha çok kendi istikrars›z ve huzursuz ruh halinden ve tatminsizli¤inden, kendi egosunu tatmin etme tutkusundan ve kiﬂisel intikam kararl›l›¤›ndan kaynaklan›yordu."
Asl›nda Mussolini'nin tek elle tutulur dünya görüﬂü, "çat›ﬂma" ve "savaﬂ" kavramlar›na olan inanc›yd›. Bunlar› da faﬂizmin ideolojik kuramc›lar›ndan ö¤renmiﬂti: Yani Friedrich Nietzsche'den ve onun da fikri temelini oluﬂturan Charles Darwin'den...
Mussolini'nin bu iki isme olan hayranl›¤›na dair pek çok kan›t vard›r.
Nietzsche'ye olan ba¤l›l›¤›n›, "Nietzsche beni ruhsal bir erotizmle dolduruyor" diyerek kendisi aç›kça ifade etmiﬂtir. Dennis Mack Smith, Mussolini adl›
kitab›nda bu konuda ﬂunlar› yazar:
Nietzsche'de, tevazu, fedakarl›k, yard›mseverlik ve iyilik gibi H›ristiyan de¤erlerine karﬂ› giriﬂti¤i savaﬂa dair bir gerekçe buluyordu. Yine
Nietzsche'den, "tehlikeli yaﬂam", "güç iste¤i" gibi ünlü kavramlar›n›
devralm›ﬂt›. Burada yine, Tanr›'ya ve kitlelere karﬂ› gelen büyük egoist
kavram›n›, Nietzsche'nin "üstün insan" fikrini görüyoruz.117
Mussolini'nin Darwinizm'e olan ideolojik ba¤l›l›¤› ise, bir dönem editörlü¤ünü yapt›¤› La Lotta di Classe (S›n›f Çat›ﬂmas›) adl› haftal›k komünist dergide sergileniyordu. La Lotta di Classe'nin ilk say›s›n›n kapa¤›nda Marx ve Darwin'in büyük birer resmi yer al›yordu. Giriﬂ yaz›s›n› kaleme alan Mussolini,
bu iki materyalist ideologtan, "geçmiﬂ yüzy›l›n en büyük iki düﬂünürü" diye
söz etmiﬂ, Darwin'in teorisine büyük övgüler düzmüﬂtü.118 Mussolini, La Lotta
di Classe dergisinde Darwinist, komünist ve din aleyhtar› pek çok yaz› yazd›,
ancak 1922 y›l›ndan sonra, yani Mussolini iktidara geldi¤inde, bu derginin de
nüshalar› kütüphanelerden aniden kayboldu.119

Mussolini'nin Sahte Dindarl›¤›
Mussolini 1910'lu y›llar›n sonunda ani bir de¤iﬂim geçirdi ve eskiden
beridir radikal bir komünist iken, bir anda "faﬂizm" olarak isimlendirilen idelojinin önderi olarak sahneye ç›kt›. Roma ‹mparatorlu¤u'nun pagan kültürünü
temsil eden "balta" sembolünden yola ç›k›larak ortaya at›lan "faﬂizmi" Mussolini bulmam›ﬂ, o dönemde ‹talya'da ço¤alan ›rkç› ideologlardan devralm›ﬂt›.
Ancak kendi icad› olmayan bu ideolojiyi k›sa sürede sahiplendi ve siyasi bir
harekete dönüﬂtürdü. Ayn› Hitler gibi çevresine iﬂsiz güçsüz sokak serserilerini, macerac›lar›, ﬂiddet yanl›s› cahil kitleleri toplad›. Bunlar› "Kara Gömlekliler" adl› yar› askeri bir örgüt ﬂeklinde örgütledi ve siyasi rakiplerine karﬂ› bir
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Mussolini, gençli¤inden itibaren Allah'a ve dine karﬂ› nefret duymas›na ra¤men, iktidara geldikten sonra sözde dindar bir çehreye büründü. Amac›, dini kullanarak diktatörlü¤ünü sa¤lamlaﬂt›rmakt›. Nitekim k›sa süre sonra Mussolini'yi "kutsal lider" olarak gösteren bir propaganda geliﬂti. Üstte yer alan "Papa taraf›ndan kutsanm›ﬂ Mussolini" tasviri, bunun bir örne¤iydi.
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terör mekanizmas› olarak kulland›. Bu yöntemlerle de bir kaç y›l içinde iktidara yürüdü. 1922 y›l›nda ‹talya'n›n Baﬂbakan›'yd›. K›sa süre sonra ise "Duçe",
yani "lider" olarak an›lmaya baﬂlayacak ve tam bir diktatör olacakt›.
Mussolini faﬂizmin lideri olarak ortaya ç›karken, dine olan düﬂmanl›¤›n› da bir anda gizlemeye, dahas› sözde son derece dindar bir Katolik gibi görünmeye karar vermiﬂti. Özellikle iktidar›n›n ilk y›llar›nda bu imaj› oluﬂturmak
için çaba harcad›. Eski din düﬂman› yaz›lar›n›n yer ald›¤› dergileri toplatt›r›p
imha ederken, bir yandan da kendisini dindar gibi gösterecek uygulamalar gerçekleﬂtirdi. Örne¤in, yar›m yüzy›ll›k bir aradan sonra din derslerini zorunlu hale getirdi, okullara haç sembolleri as›lmas›n› kararlaﬂt›rd›.120 Nutuklar›nda her
defas›nda dindar, muhafazakar, milli örf ve ananelerine ba¤l› bir insan portresi
çizmeye çaba harcad›. Mussolini'nin yeni geliﬂtirdi¤i sapk›n görüﬂe göre, "din,
devletin güçlenmesine yard›mc› olmak borcunda olan bir kurumdu."121
Mussolini'nin bu ikiyüzlü dindarl›¤› etkili olmuﬂ olacak ki k›sa sürede
kilisenin de deste¤ini kazand›. Ça¤daﬂ Liderler Ansiklopedisi'nde Mussolini'nin
"kilisenin kalbinde yapt›¤› fetih" ﬂöyle anlat›l›r:
... Faﬂistlerin Kilise'nin deste¤ini almas› ﬁubat 1922'de eski Milano Kardinali'nin Papa seçilmesiyle baﬂlar. Pius XI'a göre ‹talya'y› anarﬂiden
kurtaracak insan Mussolini'dir. Faﬂizm yanl›s› Papa ile bir zamanlar
"Gerçek Dinsiz" imzal› yaz›larla Kilise'ye savaﬂ açm›ﬂ Mussolini aras›ndaki iliﬂkiler her zaman iﬂbirli¤ine yönelik oldu. Vatikan gazetesi Osservatore Romano 1923 ﬁubat'›nda ﬂunlar› yazar; "Mussolini, bütün ‹talya'da vatan›n talihini düzelten insan olarak alk›ﬂlanm›ﬂt›r. Bu dini
geleneklerin ve ulusun uygarl›¤›n›n zaferidir." Kardinal Vicaire ise
ayn› y›l vatandaﬂlar›, faﬂistleri desteklemeye ça¤›r›r. Vatikan, Katoliklerin partisi Partito Popolera'n›n faﬂizme karﬂ› tavr›n› tasvip etmez ve
Don Sturza'n›n, partisinin önderli¤inden ayr›lmas›n› sa¤lar. Buna karﬂ›l›k Mussolini de Kilise'ye olan sayg›s›n› her f›rsatta gösterir, on iki y›l
önce evlendi¤i kar›s›yla dini nikah yapt›r›r, çocuklar›n› vaftiz ettirir...
ﬁubat 1929'da kral ad›na Mussolini'nin kilise ad›na da Kardinal Gaspari'nin imzalad›klar› "Patti Laterono" ile Kilise'nin 1870'de al›nan haklar›
geri verilir. Anlaﬂmayla Kilise'ye mutlak bir inanç ve ibadet özgürlü¤ü,
Katolikli¤in resmi devlet dini say›lmas›, Vatikan'›n resmen tan›nmas› ve
ayr›cal›klar verilmesi, Papa'n›n devlet baﬂkan› kabul edilmesi, papal›¤a
tazminat ödenmesi, dini nikah›n kabulü, ilkokullarda din derslerinin
okutulmas› gibi haklar verilir. Papa da bunlara karﬂ›l›k Mussolini'ye
1932'de "Alt›n Mahmuz" niﬂan› verir ve onu "eﬂsiz bir baﬂbakan" olarak
nitelendirir.122
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Ancak Mussolini tüm bu tiyatroya ra¤men gerçekte dinsizli¤ini sürdürüyordu. ‹talyan toplumunu bir kez arkas›na al›p k›ﬂk›rtt›ktan sonra, din ahlak›n› ortadan kald›rmaya yönelik gerçek politikas› kendini göstermeye baﬂlad›.
1930'lu y›llarda dini kavramlar yavaﬂ yavaﬂ ortadan kald›r›l›rken, yerine Mussolini'yi adeta kutsal bir kiﬂi gibi gören pagan bir kültür yerleﬂmeye baﬂlad›.
Mussolini'nin tek inanc›, kendi egoizmiydi ve bunu aﬂama aﬂama ‹talyanlara
kabul ettirmeye çal›ﬂt›.
O dönemde kullan›lan aﬂa¤›daki slogan, ‹talya'ya empoze edilen "Mussolini putu"nun bir ifadesiydi:
"Tanr›y› sevmekten bir an bile geri kalma. Ama unutma ki, ‹talya'n›n
Tanr›s› Duçe'dir."123 (Yüce Allah’› tenzih ederiz.)
Mussolinin kendisini bu ﬂekilde insans üstü bir varl›k ilan etmesi, elbette büyük bir sapk›nl›kt›r. Tarih boyunca kendisini di¤er tüm insanlardan üstün
gören ve t›pk› Mussolini gibi sözde ilahlaﬂt›ran (Allah'› tenzih ederiz) pek çok
inkarc› lider ve yönetici yaﬂam›ﬂt›r. Ancak hepsi bu büyüklenmelerinin ve sap-

Faﬂistler elele: Hitler ve Mussolini.
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k›nl›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› alm›ﬂlard›r. Mussolini bir yandan da dini kavramlar›n
içini boﬂalt›p bunlar› kendi pagan dinine göre yeniden yorumlamaya kalk›yordu. Yay›nlad›¤› emir ve bildirilere "On Emir" ismini vermesi, kibir ve küstahl›¤›n›n boyutunu gösteriyordu.
Ancak Mussolini'nin kibiri uzun süremedi. II. Dünya Savaﬂ›'na Almanya'n›n yan›nda girdi, ancak Almanlar'dan çok daha önce yenilgiye u¤rayarak
çöküﬂe geçti. 1943 y›l›nda kendi vatandaﬂlar› taraf›ndan tutukland› ve hapsedildi. Hitler'in deste¤iyle kurtuldu ve ‹talya'n›n kuzeyindeki güçleriyle muhaliflerine karﬂ› bir süre daha direndi. Savaﬂ›n sonunda Alman üniformas› giyerek s›n›r› geçmeye çal›ﬂ›rken bir kez daha yakaland› ve yan›ndaki metresi ile
birlikte kurﬂuna dizildi. Cesedi Milano'daki bir meydanda aya¤›ndan as›ld›.
Bu, kendisini sözde "kutsal insan" sanan bir psikopat için oldukça ibretlik bir
sondu.

‹spanyol Faﬂizminin Dini Kullanma Taktikleri
Buraya kadar incelediklerimizin gösterdi¤i gibi, faﬂizm gerçekte ‹lahi
dinlere ﬂiddetle düﬂman olan, ancak kimi zaman siyaseten bu düﬂmanl›¤›n›
gizleyen, aksine dindar gözüken bir ideolojidir. Faﬂistlerin dindar görünümünün ard›ndaki amaç ise, dini kavramlar› gerçek anlamlar›ndan sapt›rarak faﬂizmin bir arac› haline getirmektir.
Faﬂistlerin söz konusu dindarl›k rolünün ﬂiddeti ise, içinde bulunduklar› toplumun yap›s›na göre de¤iﬂir. Nazizm, bu rolü çok az oynama ihtiyac›
hissetmiﬂtir, çünkü zaten din ahlak›ndan bir hayli uzaklaﬂm›ﬂ bir toplumda geliﬂmiﬂtir. Ancak buna karﬂ›n Mussolini daha dindar bir toplum olan ‹talyanlar› kontrol etmeye çal›ﬂm›ﬂ ve bu nedenle sahte dindarl›k rolüne daha fazla ihtiyaç duymuﬂtur. ‹spanya örne¤ine bakt›¤›m›zda ise, yine dindar bir toplumla
ve yine dindar görünümlü bir faﬂizmle karﬂ›laﬂ›r›z. Bu faﬂizmin lideri ise Francisco Franco'dur.
Franco'nun idelojisi "Falanjizm" olarak bilinir. Bu terim, ‹spanya'da
1933 y›l›nda kurulan Falanj (uzun ismiyle, Falange Española Tradicionalista Y
De Las Juntas De Ofensiva Nacional-Sindicalista) adl› siyasi partiden gelmektedir. José Antonio Primo de Rivera adl› faﬂist bir ideolog taraf›ndan kurulan
parti, ‹talyan faﬂizmini aynen taklit etmiﬂ ve demokratik rejime, anayasaya ve
kiliseye tamamen karﬂ› ç›kan bir söylem geliﬂtirmiﬂtir. Nitekim Falanj kelimesi
(‹spanyolca Phalanx) pagan kültürlerden gelen bir savaﬂ kavram›d›r; önce eski Sümer'de ve sonra da Eski Yunan ve Roma'da kullan›lan bir askeri tabur düzenini ifade etmektedir. O dönemde ‹spanya ordusu baﬂkomutan› olan Gene-
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‹spanya iç savaﬂ› s›ras›nda siperden ç›karken vurulan bir milis.

Fransa'ya kaçan ‹spanyol mülteciler.

FRANCO'NUN ‹Ç SAVAﬁ TERÖRÜ
‹spanya'da General Franco'nun yürüttü¤ü
ve 3 y›l süren kanl› iç savaﬂ s›ras›nda yüzbinlerce insan hayat›n› kaybetti. Franco,
rakiplerine karﬂ› her türlü terörü kulland›.
Franco'nun birliklerine destek vermeyen
köyler bombaland›, savaﬂla ilgisi olmayan
pek çok masum insan ölürken, onbinlerce
köylü de evsiz kald›.
‹ç savaﬂa ait bir cephe görüntüsü.
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ral Franco 1936 y›l›nda ülkedeki sa¤ ve sol çat›ﬂmas› sonucunda baﬂlayan iç savaﬂ s›ras›nda Falanj partisini ele geçirmiﬂ, sahiplenmiﬂ, ancak partinin din karﬂ›t› üslubunu yumuﬂatarak Falanj faﬂizmine dini bir görünüm vermeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Franco son derece kanl› bir iç savaﬂ yürütmüﬂ, gerekli gördü¤ünde sivil
halk› bombalamaktan çekinmemiﬂtir. 3 y›l süren savaﬂ› 1939'da kazanm›ﬂ ve
bunun ard›ndan kurdu¤u dikta rejimini 1970'lere kadar sürdürmüﬂtür. Bu rejimi ayakta tutabilmek için de Katolik Kilisesi'nden yararlanma siyaseti izlemiﬂtir. Bu arada kiliseye de ‹spanya'n›n ekonomik hayat›nda kapitalist bir rol verilmiﬂtir. Franco kiliseyi her zaman koruma politikas›n› gütmüﬂ, onu kendi lehinde kullanmak istemiﬂtir. Ancak faﬂist ilkelerin d›ﬂ›nda geliﬂecek her türlü
dini hareket yönetimin a¤›r bask›lar›yla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Franco Kimdir? Falanjizm Nedir? adl› eserde, ‹spanya'da faﬂizmin baﬂar›ya ulaﬂmak için dini nas›l kulland›¤› ﬂöyle anlat›l›r:
Faﬂizm, bu hedeflerine eriﬂmek için de y›¤›nlara muhtaçt›… halk y›¤›nlar›n› ateﬂe atmak için dini gerekçeler, monarﬂi gibi kelimeler yeterliydi…
‹spanya'da Katolikler her zaman güçlüydü; rahiplerin büyük ço¤unlu-

Franco, iktidar› boyunca faﬂist devletin ilkeleri d›ﬂ›nda bir dini anlay›ﬂ›n geliﬂmesine izin
vermedi. Kilise'yi ana prensiplerinden sapt›rd› ve faﬂist rejimin destekçisi haline getirdi.
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Faﬂizmde "zafer kazanmak" kutsal bir hedef olarak görülür ve bu u¤urda her kay›p meﬂru say›l›r.
‹spanya 1936-39 aras›nda bu düﬂüncenin kurban› oldu.
‹spanya ordusu baﬂkomutan› "Generalissimo" Francisco
Franco (üstte), iç savaﬂ› kazanabilmek u¤runa ülkesini
harabeye çevirmekten çekinmedi. Madrid, Barcelona gibi
büyük kentler Franco'nun birlikleri taraf›ndan bombaland›. Franco, askerleri ile birlikte zaferini kutlarken
(sa¤da), öldürdü¤ü masum insanlar› umursam›yordu.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

¤u faﬂizmin aç›k birer destekçisi durumundayd›lar… Bu yüzden ‹spanya faﬂizmine de bir kuram bulmak ve bunu ortaya atmak gerekiyordu.
‹spanya faﬂizminin kuram›n› bulup ç›karan Gil Robles olmuﬂtur. Gil
Robles, ‹spanya'n›n büyük toprak sahiplerine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. E¤itimini Katolik cizvit okullar›nda tamamlam›ﬂ ve ilk politik faaliyetine de
yine bu Katolik örgütlerinde baﬂlam›ﬂt›r… Alman faﬂizmi iktidara gelince, Robles de hemen Almanya'ya koﬂtu. Amac›, Alman faﬂistlerinin
çal›ﬂma kurallar›n› ö¤renmekti. Robles, birçok alanda Alman faﬂizmini
taklide çal›ﬂt›, fakat üstün ve ari ›rk nazariyesini bir türlü ortaya atamad›. Binbir Afrika ulusuyla kar›ﬂm›ﬂ ‹spanya için böyle nazariye elbette
gülünç gelecekti. Bu durumda Robles'in kuram› ve program› ne olabilirdi? Robles, Katoliklikle ba¤daﬂt›rd›¤› koyu bir ﬂovenizmi ön plana geçirmiﬂti: "Herﬂeyden önce ‹spanya gelir. Tanr›, ‹spanya'n›n üstündedir.
Kendini ne oranda ‹spanyol hissedersen, o oranda da Katoliksin!". Robles'in bu Katolik ﬂovenizmi ‹spanya'n›n kendi özelliklerinden geliyordu... Robles Katolik birliklerini kooperatiflerini ve Katolik gençlik örgütlerini kullan›yordu. Katolik bas›n› da faﬂizmin hizmetine girmiﬂti.
Robles'in kendisi de tutucu çevrelerde çok ünlü olan El Debato gazetesinin yöneticisiydi.124
Franco'n›n aldatmacalar›na kanan dönemin kilise yöneticilerinin faﬂistlere bundan baﬂka yard›mlar› da olmuﬂtur. Latin Amerika ‹spanyollar› ve öbür
faﬂist gruplar, Amerikan ülkelerinin ‹spanyol yönetimi alt›na girmesi yolunda
türlü Falanjlar kurmuﬂlard›r. Bu ülkelerdeki baz› Katolik kiliseleri de oyunda
itici bir güç rolünü oynam›ﬂt›r.125
Görüldü¤ü gibi faﬂizmin iktidar olma serüveni genelde benzerdir. Faﬂistler için din, ulaﬂ›lmas› gereken hedefte önemli bir araçt›r. Di¤erlerinde oldu¤u gibi yap›lan taktikler sonucunda ‹spanya'da da kilise Franco'nun yan›nda olmuﬂtur. Ancak faﬂistlerin dine karﬂ› bu olumlu yaklaﬂ›mlar›n›n iktidar
olana kadar sürdü¤ünden ve iktidar olduktan sonra ise ço¤u zaman kiliseye ya
da din ahlak›na aç›kça cephe almaktan çekinmediklerinden söz etmiﬂtik. Bu,
‹spanya'da da böyle olmuﬂtur.
Nitekim devrimden alt› ay kadar sonra George Orwell'in anlatt›klar›
devrimci Barcelona'n›n durumunu gözler önüne sermektedir:
... Hemen her kilise tahrip edilmiﬂ ve dini resimler ve heykeller yak›lm›ﬂ. ﬁurada burada kiliseler iﬂçi gruplar› taraf›ndan son taﬂ›na kadar y›k›l›yordu…126
Faﬂistlerin Franco örne¤inde aç›k ﬂekilde ortaya ç›kan dini kullanma
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yöntemlerini biraz aralarsak, kitab›n önceki bölümlerinde inceledi¤imiz bir
gerçekle tekrar karﬂ›laﬂ›r›z. Faﬂizm, Avrupa toplumlar›n› H›ristiyanl›k öncesi
pagan dinlere döndürmek isteyen bir ideolojidir. Sadece Avrupa'da de¤il, her
co¤rafyada faﬂistlerin gerçek dini paganizm olmuﬂtur. Her faﬂist ak›m, kendi
toplumunun pagan kültürünü bir inanç ve örnek olarak benimser. Söylemleri,
sembolleri, benzetmeleri hep içinde bulunduklar› toplumun tarihinde yaﬂam›ﬂ
oldu¤u pagan dininin özelliklerini taﬂ›r. Böylece faﬂistler, halk› atalar›yla ve onlar›n gelenekleriyle duygusal bir coﬂkuya kapt›rmak ve böylece adeta bir kitle
hipnozu oluﬂturmak isterler. Halk› geçmiﬂin "ihtiﬂaml› günlerine" döndüreceklerine dair tamamen hayal ürünü vaatlerle peﬂlerinden sürüklerler. Putperest
inançlar›n› içinde bulunduklar› toplumun sahip oldu¤u dinin terim ve sembolleri ile süsleyerek, faﬂizme has sapk›n bir din oluﬂtururlar. Kendilerini dindar
göstermeye çal›ﬂsalar da gerçekte putperesttirler.

Faﬂist Ahlak Kuran Ahlak›n›n Tam Z›tt›d›r
Faﬂizmin insanl›¤a sadece kan ve ac› getiren bir ideoloji oldu¤u çok
aç›kt›r. 20. yüzy›l›n tarihi bu gerçe¤in bir ispat› say›labilir. Ancak bu gerçe¤e
karﬂ›n dünyan›n pek çok yerinde hala faﬂizme sempati duyan insanlar vard›r.
Günümüzde neo-Naziler, holiganlar gibi farkl› isimler alt›ndaki faﬂist örgütlenmeler giderek yay›lmaktad›r. Bu faﬂist çetelere karﬂ› al›nan adli tedbirler ise
tek baﬂ›na etkili olmamakta, ‹ngiltere ve Almanya gibi güçlü devletler dahi bu
gruplar› etkisiz hale getirememektedirler. Çünkü kulland›klar› yöntem yanl›ﬂt›r. Dinden tamamen uzak yetiﬂtirilmiﬂ, kendisini ve di¤er insanlar› hayvan gibi gören aﬂ›r› sorumsuz, baﬂ›boﬂ ve sald›rgan insanlar› dizginlemek, onlara hakim olmak, onlar› zaptetmek imkans›zd›r. Bugün birçok ülkede hala devam
eden bu sald›rganl›¤› ve terörü engellemenin tek yolu, insanlara faﬂizmin kökeni olan dinsiz veya pagan ideolojilerin de¤il, Allah'›n insanlara emretti¤i güzel ahlak›n aﬂ›lanmas›d›r.
Kitap boyunca anlat›lanlardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi faﬂizm bar›ﬂa, dostlu¤a, kardeﬂli¤e, uzlaﬂmaya ve hoﬂgörüye karﬂ›d›r. Dinin özünü ise bu gibi güzel ahlak özellikleri oluﬂturur. Dolay›s›yla faﬂizm, dinle tam anlam›yla çeliﬂen
bir ideolojidir:
* Örne¤in faﬂizm ›rkç›l›¤› benimser. Faﬂistler daima kendi ›rklar›n›n,
milletlerinin di¤erlerinden üstün oldu¤u iddias›yla yola ç›km›ﬂlar, üstelik bu
iddiaya dayanarak di¤er milletlerin topraklar› ve mallar› üzerinde hak iddia
etmiﬂlerdir. Bu ›rkç› iddia say›s›z savaﬂ›n, çat›ﬂman›n, katliam›n, "etnik temizli¤in" ç›k›ﬂ noktas›d›r. Oysa daha önce de belirtti¤imiz gibi Kuran'a göre üstün-
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lük ›rka, renge ya da di¤er baﬂka bir özelli¤e göre de¤il Allah'a yak›nl›¤a, inanç
ve ahlaka ba¤l›d›r. Bu gerçek Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir diﬂiden yaratt›k ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi halklar ve kabileler (ﬂeklinde) k›ld›k.
ﬁüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da
soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz Allah, bilendir,
haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)
Allah bir baﬂka ayetinde ise ›rkç›l›¤› "cahiliyenin öfkeli soy koruyuculu¤u" olarak tarif eder ve inananlar› bu k›ﬂk›rt›c› ideolojiye karﬂ› koruyaca¤›n›
ﬂöyle bildirir:
Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koruyuculu¤u'nu
(hamiyeti), cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculu¤unu' k›l›p-k›ﬂk›rtt›klar› zaman, hemen Allah; elçisinin ve mü'minlerin üzerine '(kalbi
teskin eden) güven ve yat›ﬂma duygusunu' indirdi ve onlar› "takva
sözü" üzerinde 'kararl›l›kla ayakta tuttu." Zaten onlar da, buna lay›k
ve ehil idiler. Allah, herﬂeyi hakk›yla bilendir. (Fetih Suresi, 26)
Ayette aç›kland›¤› gibi, Allah insanlar› birbirleriyle tan›ﬂmalar›, bar›ﬂ,
kardeﬂlik ve hoﬂgörü içinde yaﬂamalar› için çeﬂitli ›rklara ve etnik kökenlere
ay›rm›ﬂt›r. Yani faﬂistlerin sand›¤› gibi, farkl› ›rklar ve etnik kökenler, Darwinist çat›ﬂman›n ve "yaﬂam mücadelesi"nin bir malzemesi de¤ildir. Farkl› etnik
kökenler ve ›rklar aras›nda biyolojik bir üstünlük de söz konusu olamaz. Yüce
Allah, insanlar aras›ndaki üstünlü¤ü yaln›zca "takvaya" yani Allah'a yak›nl›¤a,
inanca ve ahlaka ba¤lam›ﬂt›r. O halde insanlar›n Kuran'a uyduklar› bir düzende, ›rk, renk ve kabile çat›ﬂmalar›n›n yaﬂanmayaca¤›, bu gibi saçma üstünlük
iddialar›yla hareket edilmeyece¤i aç›kt›r.
* Tarih göstermektedir ki, "öfkeli soy koruyuculu¤u", pagan veya dinsiz
toplumlara ait bir hastal›kt›r. Bu toplumlarda her zaman için ›rk, soy ve kabile
üstünlü¤üne dayal› iddialar ve buna dayal› çat›ﬂmalar var olmuﬂtur. Çünkü insanlar üstünlü¤ü ›rk, soy, kabile gibi maddi özelliklerde aram›ﬂlard›r. Oysa Kuran'da bildirildi¤i gibi, "... izzet ve gücün tümü Allah'›nd›r..." (Yunus Suresi,
65) ‹nsanlar ise ›rklar›, renkleri, derileri fark etmeksizin Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u, Allah'a son derece muhtaç, aciz varl›klard›r. Hepsi de ölüme mahkumdur.
Dolay›s›yla bir insan›n di¤er bir insana veya bir toplumun di¤er bir topluma
karﬂ› bir "izzet", yani üstünlük iddias›nda bulunmaya hakk› yoktur. Nitekim
bu saçma iddialar, ölümle birlikte unutulup gidecektir. K›yamet günüyle ilgili
bir ayette bu gerçek ﬂöyle bildirilir:

177

‹BRET VER‹C‹ SON

Mussolini ve sevgilisi önce halk taraf›ndan linç edildiler, sonra Milano'da ayaklar›ndan meydana as›ld›lar. Cesetleri
günlerce ibret
olarak sergilendi .
Franco ise her ne
kadar süslü bir tabutta yat›yor olsa
da, yapt›¤› tüm
zalimlikleri ile birlikte topra¤›n alt›na gömüldü.
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Böylece Sur'a üfürüldü¤ü zaman art›k o gün aralar›nda soylar yoktur
ve (üstünlük unsuru olarak soylulu¤u) soruﬂturmazlar da. (Müminun
Suresi, 101)
Ayette bildirildi¤i gibi ölüm an›nda, k›yamet gününde ya da ahirette
›rk, renk, etnik köken gibi unsurlar›n hiçbir önemi olmayacakt›r. O an önemli
olan tek ﬂey kiﬂinin Allah'a yak›nl›¤› ve Allah'›n r›zas›n› kazan›p kazanmad›¤›
olacakt›r. O gün kimse kimseye soyunu, ›rk›n› soracak bir durumda da olmayacakt›r. Bugün soylar›ndan dolay› azg›nlaﬂanlar, taﬂk›nl›k yapanlar, insanlar›
öldüren, hatta diri diri yakanlar, o gün hangi soydan olurlarsa olsunlar ne kadar aciz ve muhtaç durumda olduklar›n› kavrayacaklard›r.
*Faﬂizmin bir di¤er belirgin özelli¤i ise ﬂiddete olan e¤ilimidir. Faﬂistler
ﬂiddeti, kaba kuvveti, savaﬂ ve çat›ﬂmay› adeta kutsal kavramlar gibi görürler.
Kuran'a uygun bir hayat yaﬂayan insan için bu da mümkün de¤ildir. Allah müminlerden güzel ahlakl› olmalar›n› istemektedir. Kuran'da bu ahlak›n nas›l olaca¤› da tarif edilmektedir. Örne¤in müslüman kendisine kötülük yap›ld›¤›nda
dahi iyilikle karﬂ›l›k vermekle yükümlüdür. Bu konudaki ayetlerden birinde
Allah ﬂöyle buyurur:
‹yilikle kötülük eﬂit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü)
uzaklaﬂt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda düﬂmanl›k
bulunan kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluvermiﬂtir. (Fussilet Suresi, 34)
Yukar›daki ayetin gösterdi¤i ﬂekilde hareket eden bir insan›n faﬂist
mant›k ve yöntemlere sempati duymas›, faﬂizme en ufak bir e¤ilim göstermesi elbette ki söz konusu bile olamaz.
*Faﬂist ahlak›n bir di¤er özelli¤i, kendisine belirledi¤i sözde "kutsal" hedef u¤runa binlerce masum insan› göz k›rpmadan feda edebilmesi ve bunu bir
erdem gibi görmesidir. "Hedefler araçlar› meﬂrulaﬂt›r›r" mant›¤›yla düﬂünen
faﬂistler, gerçekte hiçbir ﬂekilde meﬂru da olmayan bir hedef için her türlü vahﬂeti gerçekleﬂtirebilirler. Oysa Kuran'da insanlara haks›z yere sald›rman›n, masum insanlar› öldürmenin çok büyük bir suç oldu¤u bildirilmiﬂtir. Faﬂizme göre insan hayat›n›n hiçbir de¤eri yoktur, ama dine göre tek bir insan›n hayat› dahi çok önemlidir. Allah ﬂöyle buyurur:
... Kim bir nefsi, bir baﬂka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karﬂ›l›k olmaks›z›n (haks›z yere) öldürürse, sanki bütün insanlar› öldürmüﬂ gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanlar› diriltmiﬂ gibi olur... (Maide Suresi, 32)
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Tek bir insan›n dahi suçsuz yere öldürülmesi tüm insanlar›n öldürülmesi gibiyken, faﬂistlerin iﬂledikleri cinayet, katliam ve soyk›r›mlar›n ne kadar
büyük bir suç oldu¤u aç›kt›r. Allah faﬂistlerin bu zalim karakterinin ahiretteki
karﬂ›l›¤›n› ﬂöyle bildirir:
Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haks›z yere 'tecavüz ve
haks›zl›kta bulunanlar›n' aleyhinedir. ‹ﬂte bunlara ac›kl› bir azab
vard›r. (ﬁura Suresi, 42)
* Faﬂistlerin özelliklerinden bahsederken son derece duygusal bir yap›ya sahip olduklar›ndan, bundan dolay› da kolayca k›ﬂk›rt›l›p, öfkeye kap›l›p,
ﬂiddete yönelebildiklerinden söz etmiﬂtik. Faﬂist gruplar genelde sokak çeteleri tarz›nda hareket eder, en basit bir olayda dahi gözü dönmüﬂ bir öfkeye kap›l›r ve bunun ard›ndan hemen kavga ve çat›ﬂma baﬂlat›rlar. Elbette bu duygusal ﬂiddet, Kuran'›n emirlerine tamamen ayk›r›d›r. Kuran'da Müslümanlar öfkelendikleri zaman bunu yenen, ak›lc›, itidalli ve ›l›ml› insanlar olarak tarif
edilmektedir. Karﬂ›laﬂt›klar› hiçbir olay, hiddetlenmelerini ve sald›rganlaﬂmalar›n› gerektirmez:
Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve
insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›ﬂlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)
*Faﬂistleri yönlendiren bir di¤er özellik de kitle ruhudur. Faﬂist çeteler
içinde yer alan birçok ak›ls›z ve cahil genç, neyi niçin yapt›¤›n› dahi bilmeden,
kalabal›¤›n, sloganlar›n, marﬂlar›n etkisiyle duygusal bir histeriye kap›l›r, sürü
psikolojisine girer ve gerçekte kendi iradesiyle yapmayaca¤› kitle suçlar›na kar›ﬂ›r. Bir yabanc›ya sebepsiz yere sald›rabilir, bir iﬂyerini ya¤malayabilir... Bu
eylemlere kat›lanlar›n ço¤u, irade ve vicdanlar› zay›f oldu¤u için, kitle psikolojisi içinde çözülmüﬂ, "sürü" haline gelmiﬂlerdir. Oysa Allah insanlar› ço¤unlu¤un sapk›nl›¤›na karﬂ› uyar›r:
Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan, seni Allah'›n yolundan ﬂaﬂ›rt›p-sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak
'zan ve tahminle yalan söylerler.' (Enam Suresi, 116)
‹ﬂte bu nedenle müminler ço¤unlu¤a uymak yerine daima ak›l ve vicdanlar› ile hareket ederler. Bu da Kuran'a uymakla mümkün olur.
* Dinle faﬂist ideolojinin ba¤daﬂmad›¤› bir nokta da Kuran'›n bar›ﬂ›, uzlaﬂmay› savunmas› ve tavsiye etmesidir. Dikkat edilirse bu özellikler faﬂizmle
taban tabana z›tt›r. Faﬂizm sald›rgan olmay›, iﬂgal etmeyi, savaﬂmay›, kaba
kuvvetle hareket etmeyi, zulmetmeyi yol olarak benimsemiﬂtir. Ancak tüm
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bunlar Kuran'a göre zalimliktir. Ayn› zamanda Allah'›n hoﬂlanmad›¤› hareketlerdir. Tam tersine Allah iyilikte bulunmay› ve insanlar›n aras›n› düzeltmeyi
emreder:
Onlar›n 'gizlice söyleﬂmelerinin' ço¤unda hay›r yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmay› ya da insanlar›n aras›n› düzeltmeyi emredenlerinki baﬂka. Kim Allah'›n r›zas›n› isteyerek böyle yaparsa, art›k ona büyük bir ecir verecegiz. (Nisa Suresi, 114)

Sonuç
Sonuçta faﬂist karaktere bakt›¤›m›zda, din ahlak›n›n getirdi¤i sevgi, ﬂefkat, merhamet, tevazu, yard›mlaﬂma, kanaatkarl›k gibi ahlaki erdemlere tamamen z›t bir ahlak ortaya ç›kmaktad›r. Kuﬂkusuz bu ahlak tarihin her döneminde var olmuﬂtur, ancak faﬂizm bunu sistemli bir biçimde savunan ve Darwinizm'in etkisiyle "bilimsel" ve ak›lc› bir yaklaﬂ›m gibi gösteren bir fikir ekolüdür. ‹lahi dinler taraf›ndan lanetlenmiﬂ olan "zalimlik" kavram›, faﬂizm taraf›ndan sistemli olarak övülmekte, meﬂru gösterilmekte ve özendirilmektedir.
Hitler'in yapt›¤› soyk›r›mlar›n, Mussolini'nin ac›mas›z iﬂgallerinin,
Franco'nun yürüttü¤ü kanl› iç savaﬂ›n, Pinochet'nin iﬂkencelerinin, Saddam
Hüseyin'in 5000 sivili sinir gaz›yla öldürmesinin, Miloseviç'in Boﬂnaklara ve
Arnavutlara uygulatt›¤› insanl›k d›ﬂ› vahﬂetlerin ve di¤er ça¤daﬂ faﬂistlerin cinayetlerinin alt›nda hep bu zalim ve ac›mas›z ideoloji yatar. Sadece bu gibi siyasi vahﬂetlerde de¤il, günlük hayatta karﬂ›m›za ç›kan çeﬂitli ﬂiddet örneklerinde de faﬂist ideolojinin rolü vard›r. Birbirlerini basit bir anlaﬂmazl›k sonucunda döven, b›çaklayan veya kurﬂunlayan insanlar, ﬂiddeti kahramanl›k gibi
gören ve gösteren bir kültürün ürünüdürler. Bu kültürün temelleri eﬂildi¤inde
ise, Darwin veya Nietzsche gibi ideologlar›n "yaﬂam mücadelesi" telkinleri ç›kmaktad›r.
Bu hastal›¤›n en temel kayna¤› ise, söz konusu insanlar›n din ahlak›ndan uzak olmalar›d›r. Belki kendilerine sorulsa dindar olduklar›n› iddia edeceklerdir ama din ahlak›n›n insana kazand›rd›¤› manevi güzelliklerden ve asil
ahlaktan tamamen habersizdirler. Dolay›s›yla hastal›¤›n çözümü de, insanlar›n
Kuran ahlak›n› gerçek anlam›yla ö¤renmeleri, kavramalar› ve yaﬂamalar›nda
yatmaktad›r.
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aﬂist liderlerin en belirgin özellikleri düzenlerini, korku ve bask›
üzerine kurmalar›d›r. Genellikle halk› tehditle, bask›yla, iﬂkenceyle sindirir ve istedikleri gibi yönlendirirler. Hemen bütün faﬂist rejimlerin de¤iﬂmez kural›d›r bu... Onlara uyan insanlar ise ço¤unlukla hakl›dan de¤il de güçlüden yana tav›r koyan, kuvvet karﬂ›s›nda kolayca boyun e¤en, otorite karﬂ›s›nda her yöne sürüklenebilen kiﬂiliksiz bir yap›dad›rlar. Bu nedenle de faﬂistlerin gösterdikleri kaba kuvvet ve güç karﬂ›s›nda onlara uyum sa¤larlar. Bunda genelde cahil ve kültürsüz olmalar›n›n
da etkisi büyüktür.
Allah Kuran'da zalim bir diktatörden ve onun ba¤l›lar›ndan oluﬂan bu sosyal sistemin tarihi bir örne¤ini tarif etmektedir: Firavun döneminde M›s›r.
Hz. Musa döneminde M›s›r'a hakim olan Firavun, tamamen bask›ya dayal› bir sistem kurmuﬂtur. Bunu yaparken zor kullanmaktan ve kan
dökmekten çekinmemiﬂtir, t›pk› iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rabilmek için kan
dökmekten ve ﬂiddetten çekinmeyen faﬂist liderler gibi.
Kuran'da Firavun'un yapt›klar›yla ilgili ayetlerde tarif edilen özelliklere bak›ld›¤›nda faﬂist liderlerle aras›ndaki benzerlik dikkat çekici boyutlardad›r. Firavun da, ça¤›m›zdaki faﬂist liderler gibi, ülkesinde yaﬂayan insanlar› s›n›flara ay›rm›ﬂ ve bunlar›n bir k›sm›na karﬂ› katliamlar yürütmüﬂtür:
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ESK‹ MISIR'IN FAﬁ‹ST
F‹RAVUNU: II. RAMSES
Hz. Musa döneminde
M›s›r'a hakim olan Firavun,
bask› ve ﬂiddete dayal› bir
rejim kurmuﬂ, ülkesindeki
az›nl›klar› (‹srailo¤ullar›n›)
köleleﬂtirmiﬂ ve kendisini
kutsal bir varl›k gibi göstermiﬂtir; t›pk› modern ça¤›n
faﬂist liderleri gibi.
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Gerçek ﬂu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiﬂ ve oran›n halk›n›
birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüﬂtü; onlardan bir bölümünü güçten
düﬂürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p kad›nlar›n› diri b›rak›yordu. Çünkü o, bozgunculardand›. (Kasas Suresi, 3-4)
Firavun rejiminin bir baﬂka dikkat çekici özelli¤i ise, sahip oldu¤u askeri gücü ça¤daﬂ faﬂistler gibi kendi ülkesinin halk›na karﬂ› kullanmas›d›r. Örne¤in Firavun, Hz. Musa ile birlikte M›s›r'dan ç›kan ‹srailo¤ullar›'n› engellemek
üzere ordusunu yola ç›karm›ﬂt›r. Kuran'da Firavun sisteminden söz edilirken
defalarca "Firavun ve askerleri" ifadesi kullan›l›r, bu da Firavun rejiminin militarist yap›s›na iﬂaret ediyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir).
Firavun ile ça¤daﬂ faﬂist diktatörler aras›ndaki bir di¤er benzerlik ise
kendilerini sözde kutsal kiﬂiler gibi göstermeleridir. Hitler ve Mussolini rejimlerinde görülen "liderlerin kutsallaﬂt›r›lmas›" yöntemi, Firavun taraf›ndan çok
aç›k bir biçimde kullan›lm›ﬂt›r:
Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden baﬂka ilah oldu¤unu bilmiyorum..." (Kasas Suresi, 38)
Firavun, kendi kavmi içinde ba¤›rd›; dedi ki: "Ey kavmim, M›s›r'›n
mülkü ve ﬂu alt›mda akmakta olan nehirler benim de¤il mi? Yine de
görmeyecek misiniz?" (Zuhruf Suresi, 51)
Ayette Firavun için kullan›lan "ba¤›rd›" ifadesi, onun halk›na karﬂ› ba¤›rmak suretiyle ﬂiddetli nutuklar att›¤›na iﬂaret etmektedir. Bu yöntem Hitler
ve Mussolini gibi faﬂist diktatörlerin en belirgin propaganda yöntemidir.
Firavun'un halk›n› sapt›rarak, peﬂinden sürükledi¤i s›ralarda M›s›r halk›na gerçekleri gösteren, do¤ru yolu bildiren bir elçi, yani Hz. Musa gelmiﬂtir.
Fakat onlar Hz. Musa'ya uymak yerine korktuklar› ve onu zahiren daha güçlü
gördükleri için Firavun'un peﬂinden gitme hatas›na düﬂmüﬂlerdir:
Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden)
baﬂka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taﬂ›ranlardand›.
(Yunus Suresi, 83)
Görüldü¤ü gibi, toplumun bir k›sm›, "Firavun ve önde gelen çevresinin
kendilerini belalara çarpt›rmalar› korkusuyla" iman etmemiﬂlerdir. Bu ifade,
Firavun rejiminin insanlar›, sadece inançlar› dolay›s›yla zulme u¤ratan bir sistem oldu¤unu göstermektedir ki, bu da faﬂizmin temel özelliklerindendir.
Firavun ile ça¤daﬂ faﬂist liderler aras›ndaki bir di¤er benzerlik ise insan-
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lara karﬂ› ayr›mc›, ›rkç› bak›ﬂ aç›lar›d›r. Ça¤›m›z faﬂistlerinin ›rkç› bak›ﬂ aç›s› Firavun'da da görülmektedir. O da günümüzün "antisemit" diktatörleri gibi, ‹srailo¤ullar›'n› sözde aﬂa¤› bir kavim olarak görmüﬂ ve bu nedenle ‹srail soyundan olan Hz. Musa ve Hz. Harun'u kendince küçümsemiﬂtir. Firavun ve çevresinin sözleri bunu aç›kça göstermektedir:
Dediler ki: "Bizim benzerimiz olan iki beﬂere mi inanacak m›ﬂ›z?
Kald› ki, onlar›n kavimleri bize kullukta (kölelikte) bulunmaktad›rlar." (Müminun Suresi, 47)
Buraya kadar verilen örneklerden de aç›kça anlaﬂ›ld›¤› gibi Firavun'un
sistemi ve günümüz faﬂist rejimleri aras›nda önemli benzerlikler vard›r. Bu
benzerlik sadece yönetim sistemi aç›s›ndan de¤il, bu sisteme tabi olan halk aç›s›ndan da geçerlidir. Gerçekte Firavun'a uyan ve onun izinden giden insanlar›n da ço¤u onun yanl›ﬂ yolda oldu¤unu, Musa Peygamberin ise do¤ru yolda
oldu¤unu biliyorlard›. Ancak Firavun'u güçlü ve hakim gördükleri için vicdanlar›na uymak yerine, gerçekleri gözard› ettiler. Kaba kuvvetin, gücün etkisi alt›na girdiler. "Güçlü olan hakl›d›r" yalan›na inand›lar. Oysa gücün ve hakimiyetin tek sahibi Allah't›r. Bunu kavrayamad›klar› için Firavun'la birlikte
onlar da dünyada ve ahirette büyük bir aﬂa¤›lanmayla karﬂ›laﬂt›lar. Bu kiﬂilerin u¤rad›klar› son Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
Bunun üzerine, onu (Firavunu) ve askerlerini tutup suya att›k. Böylelikle zulmedenlerin nas›l bir sona u¤rad›klar›na bir bak. Biz, onlar›
ateﬂe ça¤›ran önderler k›ld›k; k›yamet günü yard›m görmezler. Bu
dünya hayat›nda onlar›n arkas›na lanet düﬂürdük; k›yamet gününde
ise, onlar çirkinleﬂtirilmiﬂ olanlard›r. (Kasas Suresi, 40-42)
Faﬂist liderlerin sonu da Firavun'un sonu gibi ibretliktir. Hitler intihar
etmiﬂ, Mussolini ise kendi halk› taraf›ndan idam edilmiﬂtir. Kendilerini yüceltmek ad›na yapt›klar› zulümler ise yaln›zca aﬂa¤›lanmalar›na sebep olmuﬂtur.
Kendilerinden sonra gelenler taraf›ndan nefretle an›lan insanlar olmuﬂlard›r.
Üstelik bu yaln›zca dünyadaki aﬂa¤›lanmalar›d›r, ahiretteki ise çok daha ﬂiddetlidir. Ancak unutulmamal›d›r ki, ahiretteki azap sadece önderlere isabet etmekle kalmayacak, onlar›n peﬂinden gidenleri de kuﬂatacakt›r. Bu gerçek de
Kuran'da ﬂöyle bildirilmektedir:
Onlar›n tümü-toplan›p (k›yamette) Allah'›n huzuruna ç›kt›lar da zay›flar (müstaz'aflar) büyüklük taslayanlara (müstekbirlere) dedi ki:
"ﬁüphesiz, biz size tabi idik; ﬂimdi siz, bizden Allah'›n azab›ndan
herhangi bir ﬂeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "E¤er Allah bi-
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ze do¤ru yolu gösterseydi biz de sizlere do¤ru yolu gösterirdik. ﬁimdi yak›nsak da, sabretsek de farketmez, bizim için kaçacak bir yer
yoktur." (‹brahim Suresi, 21)
Tarihte pek çok diktatör despot rejimler kurmuﬂ, halklar› ise kaba kuvvetin, ﬂiddetin, gücün, korkunun, hakimiyetin büyüsüne kap›larak onlara boyun e¤miﬂler, ayette bildirildi¤i gibi, "...her inatç› zorban›n emri ard›nca yürümüﬂler"dir. (Hud Suresi, 59) Allah, bu liderlerin ve toplumlar›n bu büyük
hatas›n› ﬂöyle haber vermektedir:
Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan ﬂehirler (halk› da
hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler. Böylece Rablerinin elçisine
isyan ettiler. Bu yüzden onlar›, ﬂiddeti gittikçe artan bir yakalay›ﬂla
yakalad›. (Hakka Suresi, 9-10)

II. Ramses'in üstteki devlet armas›nda, ça¤daﬂ faﬂist rejimlerin kulland›¤› semboller dikkat
çekicidir: Sald›rgan, vahﬂi hayvan sembolleri, putperest inan›ﬂlar› yans›tan, ﬂiddet ve korku
salmaya yönelik figürler...
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aﬂizm II. Dünya Savaﬂ›'nda askeri bir yenilgiye u¤rad›. Nazi Almanyas›, Faﬂist ‹talya ve Japon faﬂizminin oluﬂturdu¤u ittifak, savaﬂtan yenik ç›kt› ve her üç ülkede de faﬂist rejimler ortadan kalkt›. Hitler intihar etti, Mussolini kendi vatandaﬂlar› taraf›ndan as›ld›, Japonya'daki hükümet ise kendini tasfiye etti. 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
yükselen faﬂizm, yüzy›l›n ortas›na varamadan çökmüﬂtü.
Ancak bu çöküﬂ, faﬂizmin tamamen yeryüzünden silindi¤i anlam›na gelmiyordu. II. Dünya Savaﬂ›'n›n ard›ndan faﬂizm as›l olarak Üçüncü
Dünya ülkelerinde t›rmand›. Latin Amerika ve Afrika'da -ço¤u zaman
ABD deste¤iyle- iktidar› ele geçiren diktatörler ve cuntalar, temelde faﬂist
ideolojiye sahiptiler.

F

Latin Amerika Faﬂizminin Vahﬂetleri
Üçüncü Dünya faﬂistleri, Nazi katliamlar›n› and›ran vahﬂetler uygulamaktan çekinmediler. Örne¤in 1973 y›l›nda devlet baﬂkan› Allende'ye
karﬂ› kanl› bir darbe düzenleyen ﬁili diktatörü Pinochet, ülkesini kan gölüne çevirdi. Pinochet, Baﬂkanl›k saray›n› tanklar ve jetler taraf›ndan
bombalatarak Allende'yi öldürttü. Ancak ﬁili halk›na Allende'nin teslim
olmak istemedi¤i için intihar etti¤i söylendi. Ard›ndan Allende yandaﬂla-
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r›na ve muhalefete karﬂ› ﬂiddetli bir sindirme politikas›na baﬂland›. Cuntan›n
ilk y›l›nda binlerce kiﬂi öldürüldü, 9 milyonluk ﬁili'de yaklaﬂ›k 90 bin kiﬂi tutukland›. Y›ld›rma manevralar›, morglarda y›¤›l› bekleyen ölüler, cesetleri Mapocho Nehri'nde sürüklenen kurﬂuna dizilmiﬂler, ﬂüphelilerin "Santiago" stadyumuna kapat›lmas›, rehin alma politikas›, s›k› arama-taramalar ve kundaklamalar, Pinochet rejiminin suçlar›ndan bir k›sm›yd›. Ö¤renim kadrolar›nda "temizlik" yap›ld›, üniversite e¤itim programlar›nda yer alan tarih ve co¤rafya
dallar› faﬂist yönetimin titiz sansüründen geçirilmeye baﬂland›.
Pinochet örne¤ine benzer faﬂist diktatörlükler Arjantin, Guatemala, El
Salvador, Nikaragua, Honduras, Paraguay gibi Latin Amerika ülkelerinde de
iktidara geldi ve ak›l almaz vahﬂetler gerçekleﬂtirdi. Arjantin'deki cunta rejimi
döneminde binlerce rejim muhalifi "kayboldu". Sonradan ortaya ç›kt›¤›na göre, iki binden fazla siyasi tutuklu uçaklara bindirilmiﬂ, Arjantin aç›klar›nda
binlerce metre yüksekten denize at›lm›ﬂt›. 1995'in 27 Nisan'›nda Arjantin televizyonuna ç›kan Federico Talavera adl› eski bir jandarma, cunta rejimi s›ras›nda uygulanan iﬂkenceleri itiraf ederken, do¤um sanc›s› çeken kad›nlar›n deni-

27 Nisan 1995 tarihinde, eski bir jandarma, cunta rejimi s›ras›nda uygulanan iﬂkenceleri itiraf etmiﬂti. Bu itiraflar› izleyen halk, Pinochet'yi protesto etmek için sokaklara döküldü.
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ze at›lmalar›ndan, insanlar›n cinsel organlar›n› ›s›rmak için özel olarak yetiﬂtirilen köpeklere kadar pek çok yöntemin uyguland›¤›ndan söz etmiﬂti. ‹tirafç›n›n söyledi¤ine göre, özel e¤itimli köpekler iﬂkence gören siyasi tutuklular›n
cinsel organlar›n› a¤›zlar›nda tutup emir bekliyor, tutuklu konuﬂmad›¤› takdirde ise köpe¤e ›s›rmas› yönünde iﬂaret veriliyordu.
Guatemala'da yaﬂanan vahﬂetler de korkunçtu. 1954'de ülkenin ilk ve
tek seçilmiﬂ baﬂkan› olan Jacobo Arbenz'i deviren faﬂist yönetim, 60'l› ve 70'li
y›llarda ülkeyi bir ölüm tarlas›na döndürdü. Faﬂistlerin hedefleri aras›nda ise
-faﬂizmin geleneksel din düﬂmanl›¤›na uygun olarak- din adamlar› geliyordu.
Amnesty International (Uluslararas› Af Örgütü), yaln›zca Ekim 1966 ve Mart
1968 tarihleri aras›nda aralar›nda çok say›da din adam›n›n da yer ald›¤› 8 bin
Guatemala yurttaﬂ›n›n rejimin kurdu¤u "ölüm mangalar›" taraf›ndan infaz
edildi¤ini bildirmiﬂti. 1972'de bu ölüm mangalar›n›n kurbanlar›n›n say›s› 12 bine, dört y›l sonra da 20 bine ç›kt›.
Roma Katolik Piskoposlar Konferans›, hükümetin izledi¤i politikay› tek
kelimeyle "soyk›r›m" olarak nitelemiﬂti. Amerikal› yazar William Blum, The
CIA: A Forgotten History adl› kitab›nda Guatemala rejiminin iﬂkence yöntemlerini ﬂöyle anlat›r:
Rejim hakk›nda eleﬂtiri yapt›¤› duyulan ya da gerilla grubuna üye oldu¤u düﬂünülen insanlar, gizli polis taraf›ndan evlerinden zorla al›narak
bilinmeyen yerlere götürülürler. Ço¤unlu¤unun iﬂkence edilmiﬂ ya da
yak›lm›ﬂ cesetleri bir kaç gün sonra bir yol kenar›nda elleri arkadan
ba¤l› olarak ya da bir nehir k›y›s›nda plastik bir torba içinde bulunur.
Baz›lar› toplu mezarlara gömülmüﬂtür. Baz› cesetler de uçaklarla Pasifik Okyanusuna at›lm›ﬂt›r. Gualan bölgesinde art›k kimsenin bal›k avlamad›¤› söylenir; çünkü sular ceset doludur. Sudan ç›kan cesetlerin aras›nda gözlerine i¤ne saplanm›ﬂ olanlar vard›r... Bir köyün gerillalarla ilgisi oldu¤u san›l›rsa köye bask›n düzenlenir ve tüm erkekler bir daha
hiç görünmemek üzere götürülürler. Ya da köydeki herkes öldürülür ve
evler de buldozerle y›k›l›r. Ancak bu kurbanlar›n hemen hiçbiri, gerilla
grubunun üyesi de¤ildir... En çok kullan›lan iﬂkence yöntemi, içine böcek ilac› doldurulmuﬂ bir torban›n kurban›n kafas›na geçirilmesi ve baﬂta cinsel organlar olmak üzere vücuda elektrik verilmesidir.127
William Blum, kitab›nda Guatemala yerlisi bir kad›n›n ifadelerini aktarmaktad›r. Ailesiyle birlikte "rejim muhalifi" olma suçundan sorgulanmaya götürülen Rigoberta Menchu Tum adl› kad›n, 9 Aral›k 1979 günü baﬂ›na gelen
olaylar› ﬂöyle anlatmaktad›r:
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PINOCHET'N‹N KAN GÖLÜ: Pinochet, ﬁili'ye sadece kan ve ölüm getirdi. Rejimi, iﬂkencelerle, "kaybolan"
insanlarla, cinayetlerle tarihe geçti. Solda, Pinochet, 1973 darbesinden sonra bir bas›n toplant›s›nda. Sa¤da, ﬁili diktatörü yönetimden ayr›lmadan k›sa bir süre önce.

1984 y›l›nda 3000 "ﬂüpheli", sorgulanmak üzere Santiago Stadyumu'na kapat›ld› (üstte). Ço¤u, sorgulama
sonunda öldürülecekti. Cuntan›n ilk y›l›nda binlerce kiﬂi katledildi, 9 milyonluk ﬁili'de yaklaﬂ›k 90 bin kiﬂi
tutukland›, büyük k›sm› iﬂkence gördü. Pinochet, faﬂizmi ﬁili halk›na tan›tm›ﬂt›...
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16 yaﬂ›ndaki erkek kardeﬂim Patrocino ile beni Chajul'deki merkeze götürdüler ve günlerce iﬂkence yapt›lar. Baﬂkan Lucas Garcia'n›n ordusundan bir subay erkekleri bir kenara ay›rd›... Bir süre sonra Patrocino'yu
gördüm; dili kesilmiﬂ ve t›rnaklar› sökülmüﬂtü, korkunçtu! Bu arada subay bir konuﬂma yapmaya baﬂlad›. Her durdu¤unda, askerler, kardeﬂimin ve di¤er erkeklerin kanl› vücutlar›n› sopalarla dövüyorlard›. Daha
sonra tan›nmaz haldeki vücutlar› d›ﬂar› ç›kararak topra¤›n üstüne f›rlatt›lar ve üzerlerine gaz döktüler. Daha sonra onlar› ateﬂe verdiler ve
canl› canl› yakt›lar. Bu arada etraftaki insanlar› da bunu seyretmeye zorluyorlard›.128
Bunlar yaln›zca bir kaç küçük örnekti. Guatemala'da önce General Romeo Lucas Garcia sonra da General Efrain Rios Montt taraf›ndan yönetilen faﬂist cunta rejimi, benzeri ﬂekillerde yüzbinden fazla insan› öldürmüﬂtü. William Blum, rejimin güvenlik kuvvetleri taraf›ndan "gözleri oyulan, testisleri kesilerek a¤›zlar›na sokulan, elleri ve kollar› kopar›lan" kurbanlardan, "gö¤üsleri kesilen" kad›nlardan da söz etmektedir.
Benzer faﬂist rejimler, Zaire, Uganda ve Güney Afrika gibi Afrika ülkelerinde de uzun y›llar iktidarda kald›. Güney Afrika'daki rejim, Nazi Almanyas›'n› hat›rlat›r derecede koyu bir ›rkç› ideolojiye sahipti. Güney Afrika nüfusunun ço¤unlu¤unu oluﬂturan ve ülkenin yerli halk› olan zenciler, on y›llar boyu
iktidardaki beyaz az›nl›k taraf›ndan sömürüldü.

GÜNEY AFR‹KA
FAﬁ‹ZM‹
Güney Afrika'daki
"Apartheid" rejimi,
Nazi Almanyas› kadar koyu bir ›rkç›
ideolojiye sahipti.
Güney Afrika nüfusunun ço¤unlu¤unu
oluﬂturan ve ülkenin yerli halk› olan
siyahlar, on y›llar
boyu iktidardaki
beyaz az›nl›k taraf›ndan ezildi ve iﬂkence gördü.
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K›sacas›, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s› da, birinci yar›s› kadar faﬂist vahﬂetin
hedefi oldu. Avrupa'da y›k›lan faﬂist rejimlerin benzerleri, Latin Amerika ve
Afrika'da ortaya ç›kt› ve yine dünyay› "güçlülerin galip geldi¤i, zay›flar›n yok
oldu¤u bir çat›ﬂma alan›" haline getirdiler.

Ortado¤u'daki Faﬂist Diktatör: Saddam Hüseyin
21. yüzy›l›n baﬂ›nda oldu¤umuz bugünlerde, 1960'l›, 70'li y›llar›n çeﬂitli faﬂist diktatörleri de art›k tarihe kar›ﬂm›ﬂ durumdad›r. Ancak faﬂizm, her an
yeni bir co¤rafyada yeni ﬂartlar alt›nda yeniden kök salabilmektedir. Ortado¤u
da faﬂist rejim ve örgütlerin vahﬂetinden çok yara alm›ﬂ bir co¤rafyad›r. Ve ﬂu
anda halen faﬂist bir diktatör Ortado¤u'yu tehdit etmektedir: Saddam Hüseyin.
Saddam Hüseyin'in geçmiﬂini incelemek, faﬂist karakterini görmek aç›s›ndan önemlidir.
Saddam'› Irak'›n baﬂ›na getiren olaylar bir darbe ile baﬂlad›. 1963 ﬁubat›'nda, kendilerine "Baas" (Diriliﬂ) Partisi ad› veren bir grup subay ve sokak militan›, o zamana kadar iktidarda bulunan Albay Kas›m'› devirdiler. Bu militanlar›n aras›nda, darbe günü Albay Kas›m'› öldürmek için görevli olan alt› kiﬂilik timin de üyesi olan genç bir adam dikkat çekiyordu: Saddam Hüseyin elT›kriti, yani T›kritli Saddam Hüseyin. Asker olmamas›na karﬂ›n sürekli üniforma ile gezen Saddam, darbenin hemen ard›ndan Baas yönetimi taraf›ndan terör ve suikastlerden sorumlu özel bir grubun baﬂ›na getirildi. ‹lk yapt›¤› iﬂ ise,
darbe muhaliflerini sorgulamak için yeni ve etkili iﬂkence yöntemleri geliﬂtirmek oldu. Baas'›n saray darbesi ile do¤an bu iktidar› ayn› y›l›n Kas›m ay›nda
sona erince, Saddam Hüseyin'in iﬂkence merkezi ortaya ç›kar›lm›ﬂt›. ‹ﬂkence
merkezi, Saddam'›n özel icad› olan korkunç iﬂkence aletleriyle doluydu.
Baas'›n on aydan az süren k›sa iktidar›, yine bir darbe ile sona ermiﬂti.
Ancak Baas 17 Temmuz 1968'de ikinci bir darbe daha gerçekleﬂtirdi. Bu seferki darbe, kal›c›yd›.
Bu ikinci Baas darbesinin ikinci lideri ünlü "iﬂkence uzman›"yd›: Saddam Hüseyin. Saddam, rejimin kilit noktalar›na kendi akrabalar›n› yerleﬂtirerek ve siyasi rakiplerini tasfiye ederek zamanla tüm siyasi gücü elinde toplad›.
Ac›mas›z iﬂkence uzman›, Irak'›n diktatörü olmuﬂtu.
Saddam iktidar› ele geçirdikten sonra sürekli savaﬂ ve çat›ﬂma peﬂinde
oldu. 1980 y›l›nda, hiçbir sebep yokken, ani bir sald›r›yla ‹ran'› iﬂgal etti ve 8
y›l boyunca yüz binlerce Irakl› ve ‹ranI›n›n hayat›na mal olacak bir savaﬂ› baﬂlatt›. Bu savaﬂ›n bitmesinden 2 y›l sonra bu kez yine hiçbir sebep yokken Kuveyt'i iﬂgal etti ve Körfez Savaﬂ›'na yol açt›. Alman topraklar›n› geniﬂletmek
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için dört bir yana ç›lg›nca sald›ran
Hitler gibi, Saddam da etraf›na terör
saçt›.
Dahas›, kendi halk›na karﬂ›
da en zalim yöntemleri kullanmaktan çekinmedi. Saddam'›n iktidar› boyunca, rejime muhalif görülen kiﬂiler, siyasi ve hatta etnik
gruplar türlü vahﬂetlere maruz kad›lar. Newsweek dergisi bir say›s›nda
Saddam'›n faﬂist karakteri için ﬂöyle
bir tan›mlamada bulunur:
"... Baz›lar› ona "kana susam›ﬂ bir despot", "Ba¤dat'›n kasab›" derler. Saddam
Hüseyin Irak'› ard›ndaki 1 milyonluk ordu, muhbir, suikastçi ve iﬂkencecilerden
oluﬂan bir lejyon ile çelik eldiven içindeki
demir bir el gibi yönetmektedir. Saddam,
Ortado¤u'da kendisinin ve ülkesinin büyüklü¤ü u¤runa yapt›¤› oldukça insafs›z tav›rlar›yla
tan›n›r. Öyle ki hem içerdeki, hem de d›ﬂar›daki düﬂmanlar› için zehirli gaz kullanmaktan çekinmez.129
Gerçekten de Saddam birçok Irakl› kan›
dökmüﬂtür. ‹ran'a karﬂ› baﬂlatt›¤› savaﬂ›n sonunda
Irak'›n 17 milyonluk nüfusundan 1 milyonu ölmüﬂ
veya yaralanm›ﬂt›r. (Halk›n 1 milyonundan fazlas› da
ülkeyi politik ve ekonomik sebeplerle terk etmiﬂlerdir).
Washington merkezli Middle East Watch isimli insan
haklar› kuruluﬂu, Irak'ta zorunlu tecrit ve s›n›rd›ﬂ›, keyfi
tutuklama ve ceza, iﬂkence ve faili meçhul, s›kça uygulanan
politik infaz oldu¤unu bildirmektedir. Amnesty International’in raporuna göre, sadece ﬂüphe üzerine tutuklanan
on binlerce insan›n büyük bir bölümü serbest b›rak›lmam›ﬂ, büyük bir ço¤unlu¤u ise kaybolmuﬂtur. Tutuklulara ve gözalt›na al›nanlara, üzerlerinde sigara söndürmek, parmaklar›n› kesmek gibi çok
a¤›r iﬂkenceler uygulanmaktad›r.130
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SADDAM'IN HALEPÇE KATL‹AMI

Saddam Hüseyin 1988
y›l›nda Irak'›n kuzeyindeki Halepçe köyünü,
otoritesine boyun e¤medi¤i gerekçesiyle
kimyasal silahlarla vurdu. Köyde yaﬂayan yaklaﬂ›k 5000 Kürt sivil,
kimyasal silah›n yak›c›
etkisiyle feci ﬂekilde
can verdi. Bebeklerine
sar›larak ölen anneler,
yol ortas›nda cesetleri
uzanan küçük çocuklar,
Irak diktatörünün, Hitler veya Mussolini ile
ayn› felsefeyi paylaﬂan
zalim bir faﬂist oldu¤unu belgeliyordu.

Irak halk› açl›k ve sefalet içinde yaﬂarken,
Saddam kendisi için 50
ayr› saray yapt›racak
kadar bir debdebe içinde yaﬂamaktad›r. (Yanda, bu saraylardan birinin plan›)
Saddam'›n megalomanisi, o¤lu Udey taraf›ndan da aynen paylaﬂ›lmaktad›r. Irak'ta faﬂizm, "babadan o¤ula"
geçmektedir.

SADDAM'IN BÜYÜKLÜK KOMPLEKS‹
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Saddam Hüseyin 1988 y›l›nda Halepçe'de yapt›¤›
katliam ile farkl› etnik kökene sahip halka karﬂ› faﬂist
tavr›n› göstermiﬂtir. Halepçe'deki sivil Kürt yerleﬂimcilerin üzerinde sinir gaz› kullanarak 6 bin masum insan›n,
bebek, yaﬂl›, kad›n, erkek ay›rmaks›z›n can çekiﬂerek
ölümlerine sebep olmuﬂtur.131
Irak'taki faﬂist rejimin siyasi tutuklulara yapt›¤›
iﬂkenceler daha da korkunçtur. Irak'tan kaçan bir doktor,
Saddam kendisini,
Irak'›n tarihteki pabu iﬂkenceleri ﬂöyle anlat›r: "Güneyde bir hastanede staj
gan hükümdar› Neyapt›m. Hapishaneden getirilenleri sadece doktorlar göbukadnezzar'a benrebilirdi. Bir et y›¤›n› halinde olan insanlar›n ço¤u ölürzetmektedir. (Üstte
dü. ‹ﬂkenceden sa¤ kurtulan siyasi suçlu yoktu. Gözalt›bu amaçla bast›rd›¤›
na al›naca¤›m› anlay›nca hemen kaçt›m.''132
özel para.)
Saddam'›n zalimliklerinden bugüne dek ailesi ve
Her faﬂist gibi Sadyak›n çevresi de pay›n› alm›ﬂt›r. Irak lideri Saddam Hüdam da pagan kültürün vahﬂetine özlem
seyin'in üvey kardeﬂi Barzan T›kriti, Saddam'›n ve o¤lu
duymaktad›r.
Udey'in kendisini öldürtme ihtimalinden dolay› Birleﬂik
Arap Emirlikleri'ne kaçm›ﬂt›r. Saddam'›n iki damad›
Hüseyin ve Saddam Kamil de 1995 y›l›nda Saddam'dan korkarak Ürdün'e kaçm›ﬂlard›r. Bunun üzerine Saddam onlara can güvenli¤i garantisi vermiﬂ ve ülkeye geri dönmelerini istemiﬂtir. Ancak can güvenliklerinin korunaca¤›na dair
söz alan iki kardeﬂ Ba¤dat'a döner dönmez babalar›yla birlikte öldürülmüﬂlerdir. Daha sonra da annelerinin cesedi paramparça edilmiﬂ olarak bulunmuﬂ,
bu olaylar tüm dünya kamuoyunun gözü önünde meydana gelmiﬂtir.
Irak lideri, ülkeden kaçan muhaliflere ise alçakça yöntemlerle gözda¤›
vermektedir. Örne¤in 1995 y›l›nda Ürdün'e kaçan General Necib Selahi, aile
yak›nlar›na tecavüz edilerek, tecavüz kasetlerinin kendisine gönderildi¤ini ve
bunun sadece kendisine de¤il, birçok muhalife yap›ld›¤›n› aç›klam›ﬂt›r.
Bu örneklerde de görüldü¤ü gibi, Saddam'›n Irak halk› üzerinde kurdu¤u otorite tamamen sindirme, korkutma, y›ld›rma ve iﬂkence üzerinedir. Saddam Hüseyin'in faﬂist rejimiyle yönetilen halk ise aç, iﬂsiz ve sefil haldedir. Küçücük bebekler açl›ktan ve ilaç bulamamaktan dolay› ölmekte, koskoca bir millet sürekli ölüme ve yok olmaya do¤ru gitmektedir. Buna ra¤men halk ya korkudan ya da içinde bulundu¤u kitle hipnozundan dolay› Saddam'a toz kondurmamakta, içinde bulundu¤u sefaletten hep "onlar›", yani Saddam'›n düﬂmanlar›n› suçlamaktad›r.
Saddam'› inceledi¤imizde, faﬂist karakterin di¤er özelliklerini de bulmak mümkündür. Bunun bir örne¤i, Saddam'›n, aynen Naziler ve di¤er fa-
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ﬂistler gibi, kendini tarihte yaﬂam›ﬂ pagan diktatörlere benzetmesidir. Saddam'›n kendisi için seçti¤i "Sparta", Ortado¤u'nun pagan imparatorluklar›ndan biri olan Babil'dir. Saddam kendisini, "ufuktan gö¤e kadar rakib"i olmad›¤› söylenen Babil Kral› Nebukadnezar'›n varisçisi olarak görmekte ve göstermektedir.133 Irak'ta, Nazilerin pagan törenlerini and›r›r ﬂekilde, Babil ‹mparatorlu¤u'nun yeniden canlanmas›n› tasvir eden tören ve ayinler yap›lm›ﬂt›r. Süleyman Mabedi'ni y›kan ve ‹srailo¤ullar›n› Babil'e süren Nebukadnezar, tarihte iki özelli¤i ile bilinir; ac›mas›z bir kumandan ve büyük bir mimar olmas›.
Psikopatl›k derecesinde kibirli olan Nabukadnezar'›n yapt›rd›¤› binalar›n tu¤lalar›n›n üzerine tek tek kendi ad›n› yazd›rd›¤› bilinmektedir. Saddam, Nebukadnezar'›n bu özelli¤ini de taklit etmekte ve halk›n›n tüm sefalet ve yoksullu¤una ra¤men büyük bir müsriflikle yapt›rd›¤› saraylar›nda kullan›lan tu¤lalar›n üzerine kendi ad›n› yazd›rmaktad›r.
Irak halk›n›n önemli bir bölümü ise, faﬂizmin meydana getirdi¤i yo¤un
duygusal tahrik içinde bu saraylar› kendisine yap›lm›ﬂ bir haks›zl›k ve adaletsizlik olarak görmemektedir. Aksine Saddam'›n sefahat içinde yaﬂad›¤› bu saraylar milli bir onur meselesi haline gelmiﬂ, yabanc›lara karﬂ› Irak'›n bir gururu olarak kabul edilmiﬂtir.
Saddam'›n faﬂist karakterinin bir di¤er örne¤i ise, dinle hiçbir ilgisi olmamas›na karﬂ›n, kimi zaman sahte bir dindarl›k maskesi takmas› ve dini siyaseten kullanmaya çal›ﬂmas›d›r.
Oysa dine ayk›r› bir iﬂ yapmak (Saddam'›nki gibi haks›z yere iﬂgalde
bulunup yeryüzünde fitne ç›karmak) için dini sembolleri kullanmaya kalkman›n bir ikiyüzlülük oldu¤u çok aç›kt›r. Irak halk›na, ve faﬂizmle karﬂ›laﬂan herkese düﬂen görev, bu gibi basit propaganda ve aldatmaca yöntemlerine kanmamak, gerçek bir dindar ile dindar rolü yapan bir faﬂisti ay›rdetmek ve ona göre davranmakt›r. Bunu ay›rt etmek ise zor de¤ildir, çünkü bir faﬂistin hiçbir ﬂekilde dindar olamayaca¤› aﬂikard›r.
Allah güç ve mevki sahibi oldu¤u takdirde yeryüzünde bozgunculuk
ç›karan bu gibi ikiyüzlü insanlardan Kuran'da ﬂöyle söz etmiﬂtir:
‹nsanlardan öylesi vard›r ki, dünya hayat›na iliﬂkin sözleri senin hoﬂuna gider ve kalbindekine ra¤men Allah'› ﬂahid getirir; oysa o az›l›
bir düﬂmand›r. O, iﬂ baﬂ›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba
harcar. Allah ise, bozgunculu¤u sevmez. Ona: "Allah'tan kork" denildi¤inde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuﬂat›r. Böylesine
cehennem yeter; ne kötü bir yatakt›r o. (Bakara Suresi, 204-206)
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S›rp vahﬂeti: 15 Ocak 1999'da
Kosova'da S›rp güçleri taraf›ndan
katledilen Arnavut siviller
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aﬂizmin II. Dünya Savaﬂ›'nda yaﬂad›¤› ma¤lubiyet ve çöküﬂ, ço¤u
insanda "faﬂizm art›k ölmüﬂtür" düﬂüncesini uyand›rd›. Ancak durum pek öyle de¤ildi. Faﬂist ideolojinin önde gelen temsilcilerinin
ortadan kalkt›¤› do¤ruydu, ama faﬂist ideolojinin dayanaklar› (paganizm,
Darwinizm, ﬂiddet sevgisi ve ›rkç›l›k) hala duruyordu. Bu nedenle Hitler'in veya Mussolini'nin ölmesi faﬂizmi öldürmedi. Aksine, "faﬂizm art›k
ölmüﬂtür" ﬂeklindeki yayg›n düﬂünce, yeni faﬂist hareketlerin geliﬂmesi ve
kök salmas›na zemin haz›rlad›. Faﬂizm, kimi zaman bu ismi aç›kça kullanarak, kimi zaman da kendini kamufle ederek yaﬂamaya devam etti. Ve
özellikle de 1990'larda yeni bir yükseliﬂe geçti.
Bu bölümde faﬂizmin bu yeni yükseliﬂini ve bunun dünyaya getirdi¤i tehditleri inceleyece¤iz. Önce Avrupa'da ›rkç›l›¤›n hala ayakta oldu¤unu görecek, daha sonra neo-Nazi örgütlenmelerinin yükseliﬂini ele alaca¤›z. Ve ard›ndan da, ›rkç›l›¤›n yükseliﬂinin perde arkas›n›, bu yükseliﬂin
ard›ndaki ideolojiyi teﬂhis edece¤iz.

F

Neo-Naziler
Resmi Alman istatistiklerine göre 1999 y›l›nda sadece Almanya'da
›rkç›l›k ve yabanc› düﬂmanl›¤›ndan kaynaklanan 10.037 olay tespit edil-
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miﬂtir. 2000 y›l›nda aç›klanan ›rkç›l›k olaylar› da on binin üzerindedir. ‹ngiltere'de ise sadece Nisan ile Eylül aylar› aras›nda tespit edilen ›rkç› kaynakl› suçlar›n say›s› 10.982'yi bulmuﬂtur. Bu suçlar›n yar›s›n›n korkutma gözda¤› verme
ve y›ld›rma ﬂeklinde oldu¤u belirtilmiﬂtir. Birço¤u ise öldürme, yaralama, yak›p y›kma gibi eylemlerle sonuçlanm›ﬂt›r. Bunlar›n failleri, neo-Naziler olarak
bilinen faﬂist çetelerdir.
Neo-Nazi hareket, özellikle 1990'l› y›llarda örgütlü bir faaliyet içine girmiﬂtir. Bundan önce de 1970'li y›llarda, ‹ngiltere'de dazlak hareketi baﬂlam›ﬂt›.
Dazlak hareketinin özelli¤i sokak çetelerinin göçmenlere, yabanc›lara ve fakir
mahallelerde yaﬂayanlara karﬂ› sald›rgan olmalar›yd›. Bunlar›n sadece bir k›sm› ›rkç›yd›. Ancak, 1990'l› y›llarda, dazlaklar›n birço¤u ›rkç›l›¤› benimsediler
ve Nazi taraftarlar› olarak ›rkç› faﬂist eylemleri baﬂlatt›lar.
‹çinde bulundu¤umuz y›llarda ise neo-Nazi hareket giderek güçlenmekte ve yay›lmaktad›r. Bugün 33 ülkede ve 6 k›tada aktif durumdad›rlar. Say›lar› ise 70 bini bulmaktad›r. Üyeleri genellikle 13-25 yaﬂ aras›nda olan bu sokak çeteleri, birbirleriyle de özellikle internet arac›l›¤› ile ba¤lant› kurmaktad›rlar. Neo-Naziler her ülkede kendilerine farkl› hedefler belirlemiﬂlerdir. Yap›lan bir araﬂt›rmada belirtildi¤ine göre, Almanya'da Türklere, Macaristan,
Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde Çingenelere, ‹ngiltere'de Asyal›lara, Fransa'da Kuzey Afrikal›lara, Brezilya'da Kuzey Do¤ululara, Amerika'da tüm az›nl›klara ve göçmenlere karﬂ› örgütlenmektedirler. Birçok ülkede evsizler ve fakir mahallede yaﬂayanlar da hedef seçilebilmektedir.
Nazi özentisi bu gençler, ço¤unlukla uyuﬂturucu müptelalar›ndan, iﬂsiz
güçsüz, sokak serserilerinden oluﬂmaktad›r. Giysilerinin üzerine takt›klar› Nazi sembolleri, traﬂlanm›ﬂ dazlak kafalar› ve dövmeleri ile hemen tan›nmaktad›rlar. Bu dövmelerinde ise genellikle di¤er ›rklara olan düﬂmanl›klar›n› d›ﬂa
vurmaktad›rlar. Sloganlar›nda, konuﬂmalar›nda ve ﬂark›lar›nda Hitler'i yüceltmekte ve kendilerini onun hayalini gerçekleﬂtirmeye adad›klar›n› ifade etmektedirler: Aryan ›rk taraf›ndan yönetilen bir dünya.
Bu çetelere, genellikle problemli çevrelerde yetiﬂmiﬂ, düﬂük e¤itimli, baﬂ›boﬂ, kendine güveni olmayan gençler kat›lmaktad›r. Baﬂkalar›n› aﬂa¤›lamak,
ﬂiddet uygulamak, korkutmak gibi etkenlerin birarada tuttu¤u bu insanlar,
böylece kendilerini baﬂka insanlardan üstün görebilecekleri bir ortam bulduklar›n› düﬂünmektedirler.
ﬁiddet, kin, nefret, y›ld›rma, korkutma, tehdit, yak›p y›kma, zarar verme baﬂl›ca özellikleri aras›nda say›labilir. Bunlar› en fazla yerine getiren ise
aralar›nda en kahraman ilan edilmektedir.
Neo-Nazilerin kendilerine ait bir de müzik stilleri vard›r. Asl›nda bu

1990'l› y›llardan itibaren dazlaklar olarak bilinen örgütler,
›rkç› faﬂist eylemlerini art›rmaya baﬂlad›lar. Genellikle problemli çevrelerde yetiﬂmiﬂ, düﬂük e¤itimli, baﬂ›boﬂ, kendine
güveni olmayan
gençlerin kat›ld›¤›
bu çeteler her türlü
suça ve zalimli¤e
e¤ilimlidirler.

GÜNÜMÜZÜN FAﬁ‹STLER‹: NEO-NAZ‹LER

204

DARWIN‹ZM'‹N KANLI ‹DEOLOJ‹S‹: FAﬁ‹ZM

çevreler müzi¤i bir propaganda arac› olarak da görmektedirler. ﬁark›lar›n›n
sözleri ›rkç›, paranoyak ve sald›rgan yüzlerini anlatmaktad›r. ﬁark›lar›n ve müzik gruplar›n›n isimleri dahi ayn› mesajlar› vermektedir; "Zaferi Selamla",
"Vampir", "Beyaz Gürültü", "Vahﬂi Sald›r›", "Savaﬂ Alan›", "Jilet kenar›", "Beyaz
Savaﬂç›lar" gibi. Bu müzik gruplar› Almanya, Belçika, ‹ngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde diledi¤i yerde konser verebilmektedir. Ve binlerce genç bu konserlere kat›larak, Nazi selam› vererek bu gruplara eﬂlik etmektedir.
Neo-Nazilerin bir de yan ekipleri vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda futbol holiganlar› gelir. Özellikle maçlarda dazlaklar ve holiganlar birleﬂerek, zenci oyunculara karﬂ› sloganlar atar, rakip taraftara sald›r›r, stadyumlarda ölümlerle sonuçlanan kavga ve çat›ﬂmalara neden olurlar. Bu ekipler herhangi bir durumda kolayl›kla neo-Nazi eylemler için de kullan›labilirler. Ayr›ca neo-Nazi olmad›¤› halde neo-Nazi müzik gruplar›n›n hayran› olan kesim de daima yönlendirilebilecek bir kitle olarak görülür. Onlar da dinledikleri müzi¤in ve Nazi propagandas›n›n etkisiyle, istenildi¤inde organize edilerek eylemlere ça¤r›labilmektedirler. ‹ﬂte bu ﬂekilde ›rkç› hareketler, büyük bir h›zla gençleri zehirlemeye ve kendi saflar›na çekmeye devam etmektedir.
Neo-Nazilerin Avrupa'da bu kadar çok güçlenebilmelerinin alt›nda yatan neden ise asl›nda gizliden gizliye toplumdan ve siyasilerden ald›klar›
destektir. Bugün Avrupa'da birçok parti farkl› isimler alt›nda görev yapsa da
asl›nda faﬂist e¤ilimlidir ve bunlar›n hepsi neo-Nazileri önemli ölçüde destek-

MÜZ‹K YOLUYLA FAﬁ‹ZM
Neo-Nazi dalgas›, toplumun cahil ve sorunlu kesimini giderek etki
alt›na alan bir kültür olarak geliﬂmektedir. Müzik, bu yeni faﬂizmin yükseliﬂinde etkilidir. Faﬂizmin; ﬂiddet sevgisi, ›rkç›l›k, sald›rganl›k gibi özellikleri, neo-Nazi ideolojisini benimsemiﬂ Rock ve
Heavy Metal gruplar› taraf›ndan kitlelere empoze edilmektedir.

‹NSANLIKTAN ÇIKMIﬁ HOL‹GANLAR

Yeni faﬂist kültürün bir di¤er temsilcisi, "holiganlar" olarak bilinen sald›rgan futbol fanatikleridir. Bu gruplar, birçok ülkede ölümlere varan olaylara neden olmaktad›r. Brüksel'de oynanan bir maçta ç›kan kavgada ‹talyan taraftarlardan 39 kiﬂi ölmüﬂtür. ‹sviçre'de yap›lan
1954 Dünya Kupas› Çeyrek Finali'nde, Macaristan, Brezilya'y› yenince, maç sonras› soyunma
odalar› tam bir savaﬂ alan›na dönmüﬂtür. Bu maç hala "Berne Savaﬂ›" olarak an›lmaktad›r.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

lemektedirler. Bu siyasileﬂmenin d›ﬂ›nda, neo-Naziler as›l olarak ﬂiddet ve sokak eylemleri ile istediklerini baﬂarabileceklerini düﬂünmektedirler.
Asl›nda bu, kitap boyunca da anlatt›¤›m›z gibi tipik faﬂist karakterdir.
Çünkü faﬂistler demokratik ortamlarda fikir ile mücadele edilebilece¤ine ihtimal vermezler. Onlar daima orman kanunlar›n›n geçerli oldu¤una, do¤ruyu
söyleyenin de¤il, güçlü olan›n hakl› oldu¤una inan›rlar. Dolay›s›yla kendilerince en büyük güç sald›rganl›k ve zorbal›kt›r.

Günümüz Avrupa's›nda Irkç› Politikalar
Neo-Naziler, Avrupa'daki ›rkç› hareketin radikal temsilcileridir. Deyim
yerindeyse faﬂist baltan›n "sivri ucu"durlar. Ama bir de bu baltan›n kökleri vard›r ve bunlar neo-Nazilerden daha geniﬂ bir toplumsal ve siyasi taban› temsil
etmektedir. Neo-Nazilerin ›rkç›l›¤›, asl›nda Avrupa'da giderek güçlenen ›rkç›
e¤ilimlerin bir yans›mas›d›r.
Avrupa insan›n›n büyük bir bölümünün asl›nda kendi ›rk›n›n üstünlü¤üne inanan gizli bir ›rkç›l›k yaﬂ›yor olmas›, neo-Nazilere gizliden gizliye destek sa¤lamaktad›r. 1997 y›l›nda yap›lan araﬂt›rmalara göre Avrupa genelinde
›rkç› potansiyelin %33 civar›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Özellikle Belçika, Fransa ve Avusturya'da bu oran›n daha da yüksek oldu¤u görülmektedir. Kendini
"tamamen ›rkç›" veya "baya¤› ›rkç›" olarak tan›mlayan insanlar›n oran› Belçika'da %55, Fransa'da %48, Avusturya'da ise %42 civar›ndad›r. Almanya'da ise
›rkç›lar›n oran› %34 civar›ndad›r. Dolay›s›yla neo-Naziler, molotof kokteylleri
ile eylem yaparken veya "Yabanc›lar D›ﬂar›" sloganlar› atarken asl›nda halk›n
%35'inin de düﬂüncelerini gerçekleﬂtirmiﬂ oluyorlar. Bunlara bir de alttan alta
neo-Nazilerin ›rkç› eylemlerini destekleyen siyasiler de eklenince, bu faﬂist örgütlerin bir türlü önüne geçilemiyor.134
Söz konusu ›rkç› e¤ilimler hakk›nda Fransa dikkat çekici bir örnektir.
Fransa'da 1993 genel seçimlerinden sonra Frans›z Demokrasisi için Birlik (UDF) ile Cumhuriyetçi Birlik partileri, Edouard Balladur'un baﬂbakanl›¤›nda hükümet kurdular. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na da Pasqua getirildi. Bu hükümetin kurulmas›yla, bir anda ülkedeki yabanc›lara potansiyel suçlu gözüyle bak›lmaya baﬂland›. Ve bu bak›ﬂ›n a¤›r bask›s› da hemen ard›ndan geldi. ‹lk olarak yabanc›lara verilen haklar geri al›nd›. A¤ustos 1993 y›l›nda Balladur hükümeti taraf›ndan yürürlü¤e konulan ve halk aras›nda "Pasqua Kanunu" olarak
bilinen yasan›n polise vermiﬂ oldu¤u arama yetkisi ile Fransa'da oturan yabanc›lar›n huzuru kaç›r›ld›; Fransa vatandaﬂ› olmuﬂ yabanc› kökenlilerin bile evlerine sabaha karﬂ› bask›nlar düzenlenerek insanlar çoluk çocuk deme-
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RUSYA
Bugün birçok ülkede ›rkç›
neo-Nazi ak›mlar yay›lmaktad›r. Bu hareketlerin
temelinde di¤er milletlere duyulan faﬂist kin vard›r. Faﬂizm, S›rbistan'da
ise do¤rudan iktidara
gelmiﬂ ve Hitler'e benzer
bir ›rkç› olan Slobodan
Milosevic, Müslümanlara
karﬂ› II. Dünya Savaﬂ›'n›
hat›rlatan bir "etnik temizlik" yürütmüﬂtür.

‹NG‹LTERE

SIRB‹STAN
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den evlerinden gözalt›na al›nd›lar. Bu yabanc›lar sanki savaﬂ suçlusuymuﬂ gibi muamelelere tabi tutuldular. Günlerce sorguya çekildiler, iﬂkence s›ras›nda
kollar› bacaklar› k›r›lanlar dahi oldu.135
17 yaﬂ›ndaki Zaireli Nikomé, h›rs›zl›k ﬂüphesiyle gözalt›na al›nd›¤› bir
Paris karakolunda kurﬂuna dizildi. Bu olay›n duyulmas› üzerine ertesi gün (7
Nisan 1993) düzenlenen yürüyüﬂe kat›lan iki zenci daha Frans›z polisi taraf›ndan vurularak öldürüldü. Fas kökenli bir Frans›z vatandaﬂ›n›n üç polis taraf›ndan iﬂkence edilip öldü zannedilerek bir yere at›lmas› ve bu olay›n ortaya ç›kmas›yla, yasal yollardan Fransa'ya girmiﬂ orada iﬂçi veya ö¤renci olanlar, oturma izinleri bulunanlar dahi korku ve panik içinde yaﬂamaya baﬂlad›lar.
Fransa'daki bu olaylar kuﬂkusuz topluma hakim olmuﬂ ›rkç› bir anlay›ﬂ›n sonuçlar›d›r ve bu durum sadece Fransa için geçerli de¤ildir. Avrupa'n›n
hemen hemen tamam›nda ›rkç›l›¤›n derin izleri vard›r. Avrupa Toplulu¤u
üyelerinin S›rp sald›rganl›¤›na karﬂ› Müslüman Boﬂnaklara uzanan yard›m elinin çok gecikmesi (hatta baz› çevrelerin el alt›ndan S›rplar› desteklemeleri), Almanya'daki yabanc›lara neo-Naziler taraf›ndan düzenlenen sald›r›lar›n gerekli cezalara çarpt›r›lmamas›, Fransa'daki Arap ve zencilerin ›rkç› sald›r›larla
ma¤dur edilmesi, yine Fransa'daki Bask ve Korsikal› az›nl›klara karﬂ› yürütülen devlet terörünün devam etmesi, Bretan ve ülke topraklar›n›n üçte birinde
yaﬂayan Oksitanlar›n devlet taraf›ndan az›nl›k olarak kabul edilmemeleri, ‹ngiltere ile ‹rlanda aras›ndaki sorunlar, ‹spanya ile Bask ve Katalanya aras›ndaki çat›ﬂmalar, Bulgaristan'daki Türkleri topluca göçe zorlamak amac›yla Belene Kamp›'nda Bulgar hükümeti taraf›ndan soydaﬂlar›m›za uygulanan vahﬂet;
iﬂte bütün bunlar ›rkç›l›¤›n kimi Avrupa milletlerine üzerindeki hakimiyetinin
etkileridir..
Faﬂizm Sonras› Avrupa kitab›n›n yazar› Ilya Ehrenburg'un faﬂistler için
yapt›¤› tan›m, Avrupa'da halen güçlü olan ›rkç› kültürün mant›¤›n› ﬂöyle özetlemektedir:
… Faﬂizm herﬂeyden önce ulusal kin demektir, ulusal gurur anlay›ﬂ›n›n
çarp›t›lmas› demektir. Faﬂizme bulaﬂan insanlar baﬂka halklar›n zengin
kültüründen gurur duymaktan uzakt›rlar, sadece kendi soy köklerinden gurur duyarlar…136
Söz konusu "ulusal kin", Allah'›n Kuran'da "cahiliyenin öfkeli soy koruyuculu¤u" (Fetih Suresi, 26) olarak tarif etti¤i sapk›n e¤ilimdir. Kuran'da bu
"öfkeli soy koruyuculu¤u"nun müﬂriklerin bir vasf› oldu¤u, buna karﬂ›l›k
Müslümanlar›n bundan korundu¤u bildirilmektedir. Bu da bizlere bir kez daha gösterir ki, faﬂist ›rkç›l›k, din ahlak›n›n ortadan kalkmas›n›n, bunun yerine
paganizmin güçlenmesinin bir sonucu olarak do¤ar. Dolay›s›yla Avrupa'da gi-
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derek büyüyen ›rkç› e¤ilimlerin, her geçen gün daha fazla kök salan neo-Nazi
örgütlenmelerinin de paganizmin güçlenmesiyle bir iliﬂkisi olmal›d›r.
Nitekim öyledir.

"Beyaz Irk›n Üstünlü¤ü" ve Yeni Faﬂizmin ‹deolojisi
Günümüzde "faﬂist örgütlenme" dendi¤inde ço¤u kimsenin akl›na ilk
olarak Alman neo-Nazileri gelmektedir. Ancak gerçekte günümüzün faﬂist örgütlenmeleri içinde daha pek çok organizasyon vard›r. ABD'de pek çok aktif
faﬂist grup bulunmaktad›r ve bunlar "teorik" düzeyde Alman neo-Nazilerine
göre daha önemli bir konumdad›rlar. Bu gruplar genellikle "White Supremacy" (Beyaz Üstünlü¤ü) slogan›n› kullanmaktad›rlar. Ve en önemlisi, bunu,
ekonomik s›k›nt›lar›n getirdi¤i bir "yabanc› düﬂmanl›¤›" olarak de¤il, felsefi ve
bilimsel bir doktrin olarak öne sürmektedirler.
"White Supremacy" ﬂemsiyesi alt›nda Ku Klux Klan, Amerikan Nazi
Partisi, "Aryan Ulusu" (Aryan Nation) hareketi ve "Ulusal ‹ttifak" (National Alliance) gibi çeﬂitli faﬂist örgütler yer almaktad›r. ‹nternet üzerinden yo¤un bir
propaganda faaliyeti yürüten bu gruplar›n amac›, ›rkç›l›¤› bir dünya görüﬂü,
bir doktrin olarak savunmak ve kitlelere aﬂ›lamaktad›r.
Bu gruplardan "Ulusal ‹ttifak" (National Alliance) örgütünün manifestosunda, bu doktrinin temelleri aç›k ﬂekilde ifade edilmektedir. ‹lginçtir ki, manifesto, kitab›n baﬂ›ndan bu yana inceledi¤imiz bir gerçe¤in, faﬂizmin pagan
ve Darwinist bir ideoloji oldu¤u gerçe¤inin bir teyidi ﬂeklindedir.
Faﬂist "Ulusal ‹ttifak" örgütü, doktrini aç›klarken öncelikle kendileri ile
"Semitik inançlar" (‹slam, H›ristiyanl›k ve Yahudilik) aras›ndaki fark› belirtmekte, kendilerinin sadece do¤aya inand›klar›n› ve evrimci olduklar›n›, buna
karﬂ›l›k "Semitik inançlar"›n Allah'a imana dayand›¤›n› belirtmektedir. Söz konusu örgütün bu sapk›n görüﬂleri ﬂu ﬂekildedir:
Kendimizi do¤al yasalara göre evrimleﬂen çevremizdeki üniter dünya ile entegre olarak görüyoruz. Basit olarak ifade edecek olursak: sadece bir gerçek vard›r ve o da Do¤a'd›r: Bizler do¤an›n bir parças›y›z
ve do¤an›n yasalar›na tabiyiz. Bu yasalar içinde bizler kendi kaderimizi belirleyebiliriz... Di¤er bir deyiﬂle seçme gücüne sahip oldu¤umuz
herﬂey için kendi baﬂ›m›za sorumluyuz: özellikle çevremiz ve ›rk›m›z›n
kaderi için. Bu görüﬂ semitik görüﬂ ile tezat içinde olabilir. Semitik görüﬂ... herﬂeyin Tanr›'n›n kontrolü alt›nda oldu¤una inan›r.137
Görüldü¤ü gibi, faﬂizmin karﬂ›s›nda din ahlak› yer almaktad›r. Faﬂizm

ABD'DEK‹ FAﬁ‹ST ÖRGÜTLENME

Soldan sa¤a, Amerikal› ›rkç› faﬂist örgütlerin sembol ve sloganlar›: "Beyaz Do¤man›n Bir Onur ve Üstünlük Oldu¤u
Aç›k Bir Gerçektir", "Uluslararas› Beyaz Onuru", "Topra¤›m›z› Koru, Klan'a Kat›l".

KU KLUX KLAN ve AMER‹KALI NAZ‹LER ABD'de de ›rkç› faﬂist örgütlenmeler giderek yay›lmaktad›r. Zenci düﬂman› Ku Klux Klan örgütünün (üstte ve alt en sa¤da) yan›s›ra, "Aryan Ulusu" örgütü ve Amerikan Nazi Hareketi, aktif faﬂist gruplard›r. Altta en solda, ABD'li neo-Nazi Gary Lauck elinde Alman neo-Nazileri destekleyen kitab› ile
birlikte.Alt ortada, Aryan Ulusu'nun kurucusu Richard Butler ve sa¤ yan›nda bu örgütün faﬂist üyeleri görülmektedir.
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insan›n "do¤an›n bir ürünü" oldu¤u sapk›nl›¤›n› savunurken, din ahlak› insan› Allah'›n yaratt›¤›n› ve insan›n kaderini de Allah'›n belirledi¤ini bildirmektedir. Faﬂist "Ulusal ‹ttifak" örgütünün manifestosunda, örgütün sahip oldu¤u
›rkç› ideolojinin evrimci mant›¤› da ﬂöyle izah edilmektedir:
Dünyam›z hiyerarﬂik bir düzene sahiptir. Her birimiz Aryan (ya da Avrupa) ›rk›n›n bir üyesiyiz, ›rk›m›z t›pk› di¤er ›rklar gibi do¤al seleksiyonun binlerce y›l boyunca çevreye adaptasyonu ve evrimsel aﬂamalarla ilerletti¤i özel karakteristikler geliﬂtirmiﬂtir. Kuzey insanlar› daha çok ﬂey gerektiren çevrelerinde örne¤in planlama ve kiﬂisel disiplin
gerektiren bir k›ﬂ ikliminde hayatta kalabilmektedir ve bundan dolay›
zihinsel kabiliyetler aç›s›ndan daha h›zl› geliﬂmiﬂlerdir.138
Yani Aryan ›rk›n›n di¤er ›rklardan üstün oldu¤u, çünkü "evrimde ileri
gitti¤i" aldatmacas› savunulmaktad›r. "Ulusal ‹ttifak" örgütü daha da ileri giderek ›rkç›l›¤›n "do¤aya karﬂ› bir sorumluluk" oldu¤unu ileri sürmekte, buna dayanak olarak da Nietzsche'nin felsefesine baﬂvurmaktad›r:
Herﬂeyden önce parças› oldu¤umuz do¤aya karﬂ› yükümlülüklerimiz
var çünkü daha yüksek bir geliﬂim ve daha yüksek yaﬂam formlar› için
onun sonsuz aray›ﬂlar›n›n içerisindeyiz. Bu yükümlülük ﬂairlerimiz ve
düﬂünürlerimiz taraf›ndan fark edilmiﬂ ve ifade edilmiﬂtir. Friedrich
Nietzsche bizlere gelecekte daha yüksek bir insan tipine haz›rl›k
yapman›n bizim ilk sorumlulu¤umuz oldu¤unu bildirmiﬂtir... Do¤a,
Aryan ›rk›nda sakl› olan farkl› özellikleri ar›tm›ﬂ ve kutsal k›lm›ﬂt›r;
böylece bizler bizim için belirlenen misyonu daha iyi tamamlayabiliriz.
Do¤a di¤er insan ›rklar› da dahil farkl› tür yaﬂam formlar› geliﬂtirmiﬂ olsa da, bizler kendi ›rk›m›z için özel yükümlülükler taﬂ›maktay›z: onun
devam›n› sa¤lamak, eﬂsiz karakteristiklerini korumak ve kalitesini art›rmak gibi.139

Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde,
'öfkeli soy koruyuculu¤u'nu (hamiyeti), cahiliyenin
'öfkeli soy koruyuculu¤unu' k›l›p-k›ﬂk›rtt›klar› zaman, hemen
Allah; elçisinin ve mü'minlerin üzerine' (kalbi teskin eden) güven
ve yat›ﬂma duygusunu' indirdi ve onlar› "takva sözü" üzerinde
kararl›l›kla ayakta tuttu... (Fetih Suresi, 26)
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‹nsan›, tüm canl›l›¤›, do¤ay› ve evreni yoktan yaratan Yüce Allah't›r.
Dolay›s›yla insan yaln›zca Rabbimize karﬂ› sorumludur.
Merkezi ABD'de bulunan Ulusal ‹ttifak örgütü, ‹sveç, Frans›z, Alman,
Portekiz ve Rus dillerinde de yay›nlanan dergiler ve kitaplar ç›karmakta ve savundu¤u Darwinist ve pagan ideolojiyi h›zla yaymaktad›r. Örgütün yay›nlad›¤› National Vanguard (Ulusal Öncü) adl› faﬂist derginin kapaklar›n›, eski Yunan
tanr›lar›n›n heykelleri süslemektedir. Dergideki makalelerde ise Darwin'den
s›k s›k al›nt›lar yap›lmakta, "Dünyanın geri kalanıyla ebediyyen savaﬂ halinde olan
bir ırkın, yaﬂa ve yaﬂamasına izin ver tarzına sahip ırklar üzerinde belirgin bir hayatta kalma avantajı vardır."140 ﬂeklinde ifadeler yer almaktad›r. Di¤er faﬂist örgütlerin yay›nlar›nda veya internet sitelerinde de benzer aç›klamalar, Darwinist yorumlar, ‹lahi dinlere karﬂ› sapk›n pagan kültürünü savunan propagandalar
bulmak mümkündür. 19. yüzy›lda, pagan kültürün yeniden uyanmas›yla ve
Darwin'in evrim teorisiyle do¤an faﬂist ›rkç›l›k, 21. yüzy›lda yine ayn› temellere dayanarak geliﬂmeye devam etmektedir.

Günlük Yaﬂamda Faﬂizm
Faﬂizmin en temel özelliklerinden biri olan ›rkç›l›k, buraya kadar inceledi¤imiz gibi, Bat› dünyas›nda yükseliﬂtedir ve bunun arkas›nda da Darwinist-pagan dünya görüﬂünün yay›lmas› yatmaktad›r. Peki acaba faﬂizmin di¤er
bir temel özelli¤i olan ﬂiddet sevgisi, yani ﬂiddeti, vahﬂeti, kan dökmeyi, ac›mas›zl›¤› makbul sayan pagan ahlak hala yaﬂamakta m›d›r?
Yaﬂamaktad›r, hem de çok güçlü bir biçimde.
Amerikal› tarihçi Gene Edward Veith, Modern Fascism: Liquidating the Judeo-Christian Worldview (Modern Faﬂizm: H›ristiyan-Yahudi Dünya Görüﬂünün
Yok Edilmesi) baﬂl›kl› kitab›nda, faﬂist kültürün nas›l hala ayakta oldu¤unu
ﬂöyle anlat›r:
1930'larda (faﬂist) avant-garde sanatç›lar, ﬂiddeti ve ilkel duygular› yücelten estetik teorileriyle, burjuvaziyi ﬂaﬂ›rtm›ﬂlard›. Bugün, e¤er bu eski faﬂist esteti¤in örneklerini görmek isterseniz, sadece Hollywood'un giﬂe rekorlar› k›ran son filmine gitmeniz, MTV kanal›n› aç›p
seyretmeniz veya bir Heavy Metal konseri izlemeniz yeterlidir. Bunlarda faﬂistlerin sanatsal ideallerini görebilirsiniz: ﬁiddetten zevk alma,
ahlaka isyan etmenin dürtüsü ve Aryan vücut kültü. Bir ﬂiddet filmindeki vahﬂi kana susam›ﬂl›k, düﬂmanlar›n› makinal› tüfekle tarayarak
kanunu kendi ellerine alan vücut geliﬂtirici veya Metallica'n›n "ç›¤l›klar
at, sanki seni öldürüyormuﬂum gibi" ﬂeklindeki ﬂark›s›na uyarak danseden
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gençler- iﬂte sanat›n bu türü, faﬂist esteti¤in de özüdür.141
Günlük yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤›m›z "popüler kültür"de, faﬂist ideolojinin
gizli bir hakimiyeti vard›r. Filmlerde, çizgi romanlarda, rock konserlerinde,
müzik kliplerinde ortaya ç›kan bu ﬂiddet tutkunu kültür, Darwinist-faﬂist dünya görüﬂünün bir sonucudur. ‹nsanlara bir hayvan türü olduklar›n›, tek do¤a
yasas›n›n "çat›ﬂma, öldürme, alt etme"den ibaret oldu¤unu telkin eden, bunu
meﬂru, ak›lc› ve bilimsel bir düﬂünce gibi gösteren bu dünya görüﬂü, 1930'lu
y›llarda Alman toplumunu Nazi barbarl›¤›na sürükledi¤i gibi, günümüzde de
kitleleri ﬂiddet eylemlerine, sald›rgan, vahﬂi, kaba ve kan dökücü bir ahlaka sürüklemektedir.
Günlük yaﬂamdaki faﬂizmi görmek için dünya medyas›na bakmak yeterlidir: Basit bir anlaﬂmazl›k sonucunda birbirlerini b›çaklayan aile fertleri, bir
futbol karﬂ›laﬂmas›n›n sonunda birbirlerini öldüresiye döven fanatik taraftarlar, yaﬂl› babas›n›n miras›na konmak için onu ac›mas›zca öldüren hain evlatlar,
küçük bir çocu¤u kaç›r›p iﬂkenceyle öldüren ve bunu "zevk için" yapt›¤›n› söyleyen psikopatlar...
Bu gibi örnekler o kadar çoktur ki, insanlar›n ço¤u bunlar› "normal" ve
"kaç›n›lmaz" görmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Oysa bunlar gerçekte toplumda yay›lan
bir "dünya görüﬂü"nün sonuçlar›d›r. Küçük yaﬂlar›ndan itibaren; "hayat bir
kavgad›r, güçlüler kazan›r", "e¤er sen ezmezsen, baﬂkalar› seni ezer" gibi telkinler alt›nda yetiﬂen, seyrettikleri filmlerde, dinledikleri ﬂark›larda sürekli
olarak bu mesajlarla beyni y›kanan bir kitle vard›r ve söz konusu medya haberleri, bu y›kanm›ﬂ beyinlerin suçlar›d›r.
Bu haberlerin kahramanlar›, genellikle toplumun e¤itimsiz kesimidir.
Daha "seviyeli" gibi duran elit kesim ise, asl›nda ayn› dünya görüﬂünün gerektirdi¤i suçlar› yine iﬂlemekte, ama bunu daha örtülü ve profesyonelce gerçekleﬂtirmektedir.
Dünya toplumlar›ndaki bu garip ﬂiddet e¤ilimi bilinmekte, ama buna
bir türlü çözüm bulunamamaktad›r. Bunun bir sebebi, baﬂta belirtti¤imiz gibi
bu toplumsal ﬂiddetin "normal" görülmesidir. ‹kinci bir sebep ise, ço¤u insan›n
bu ﬂiddetin gerçek kayna¤›n› fark edememesidir. Sorunun sadece adli ve polisiye tedbirlerle çözülebilece¤ini sanmakta ve yan›lmaktad›rlar. Elbette söz konusu "teknik" tedbirler gereklidir, ama as›l çözüm toplumlardaki dejenerasyonun kültürel kayna¤›n› bulmak ve bu kayna¤› yine kültürel bir at›l›mla tedavi
etmektir.
Bu dejenerasyonun kayna¤› ise, kitab›n baﬂ›ndan bu yana incelediklerimizin bize aç›kta gösterdi¤i gibi, Darwinizm'dir. "Hayat bir kavgad›r, güçlüler
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kazan›r", "e¤er sen ezmezsen, baﬂkalar› seni ezer" gibi telkinlerin kayna¤› olan
Darwinizm, dünyada giderek büyüyen "günlük yaﬂam faﬂizminin" as›l sorumlusudur.
Bu teﬂhis karﬂ›s›nda baz›lar› itiraz edebilir, ve "ﬂiddet eylemlerinde bulunan insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun Darwinizm'den habersiz oldu¤unu"
öne sürebilir. Bu iddia k›smen do¤rudur: Gerçekten de dünyada yayg›nlaﬂan
ﬂiddetin failleri, Darwinizm'i hiç duymam›ﬂ bile olabilirler. Ama bu kitleyi
yönlendiren, onlar›n dünya görüﬂünü oluﬂturan kesim, bu konudaki ilham›n›
Darwinizm'den almaktad›r. Bu kesim üniversitelerde, medyada, pek çok bilimsel kurumda, sanat ve edebiyat alan›nda, sinema ve televizyonda ve insanlar›n düﬂünüﬂleri üzerinde etkin olan her türlü sosyal sektörde güçlü ve hakim
durumdad›r. Ve topluma "hayat bir kavgad›r, güçlüler kazan›r", "e¤er sen ezmezsen, baﬂkalar› seni ezer" gibi telkinleri verenler de bunlard›r.
‹ﬂte topluma yön veren bu kesim, Darwinizm'e körü körüne inanmakta, kendilerini Allah taraf›ndan yarat›lm›ﬂ ve O'na karﬂ› sorumlu olan kullar
olarak de¤il de, maymunlardan tesadüfen türemiﬂ ve tek amac› "çat›ﬂma" olan
geliﬂmiﬂ hayvanlar gibi görmektedirler. Nitekim gazetelerinde, dergilerinde,
ekranlar›nda bu Darwinist mesaj› düzenli olarak vermektedirler.
Oysa bu insanlar›n hepsi -söz konusu haberlere malzeme olan kitle de,
bunlar›n dünya görüﬂünü oluﬂturan "seçkinler" de- derin bir yan›lg› içindedirler. ‹nsan Darwinizm'in iddia etti¤i gibi tesadüflerle ortaya ç›km›ﬂ ve tek amac› çat›ﬂmak olan bir hayvan de¤ildir. ‹nsan› Allah yaratm›ﬂt›r ve O'nun ö¤retti¤i ahlaka göre yaﬂamakla sorumludur. Ve bilim, Darwinist propagandan›n aksine, Darwinizm'i de¤il Yarat›l›ﬂ Gerçe¤ini do¤rulamaktad›r. Kuran'da bildirildi¤i gibi, "O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var
edendir, 'ﬂekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve
yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haﬂr Suresi, 24)
Allah'›n yarat›ﬂ›n› inkar eden faﬂist kültürün ortadan kalkmas› içinse,
söz konusu Darwinist felsefenin fikren çökertilmesi ve insanlar›n bu aldatmacadan kurtar›lmas› ﬂartt›r. Önemli olan, insanlara "ac›mas›z olun, kan dökün,
öldürün, bu sizin içgüdünüz, nas›l olsa bir hayvans›n›z ve ölünce yok olacaks›n›z" diye f›s›ldayan sesin susturulmas›d›r. Bu ses susturuldu¤unda, bununla
uyuﬂturulmuﬂ olan kitleler de gerçekleri görecek ve bu dünyada ne için var olduklar›n› anlayacaklard›r.
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FAﬁ‹ZM‹N TEDAV‹S‹ KURAN AHLAKIDIR
Baﬂtan beri aç›kça görüldü¤ü gibi faﬂizm insanl›¤a büyük felaketler getirmiﬂ bir ideolojidir. Yaln›zca geçti¤imiz as›rda milyonlarca insan›n ›rklar› nedeniyle öldürülmesine, iﬂkenceye u¤rat›lmas›na ve II. Dünya Savaﬂ› gibi bir
trajedinin yaﬂanmas›na sebep olmakla kalmam›ﬂ, ortaya ç›kt›¤› her yerde bir
"korku toplumu" meydana getirerek tüm insani de¤erleri yok etmeye giriﬂmiﬂtir. Günümüzde ise özellikle Ortado¤u, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde
yayg›n bir rejim olarak, Bat› dünyas›nda ise giderek güçlenen ›rkç› e¤ilimlerle
ve neo-Nazi örgütlerle karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ad› tam olarak koyulmasa da
asl›nda dünyan›n pek çok ülkesinde perde arkas›nda yaﬂanan rejim faﬂizmdir.
Faﬂist kültür, bir yandan da pek çok ülkede "sokaklara" yay›lmakta, ﬂiddetten
ve kan dökmekten hoﬂlanan barbar kitleler meydana getirmektedir. Bu nedenle, tüm dünya için "faﬂizme karﬂ› bir mücadele" gerekmektedir.
Bu ise yaln›zca adli ve polisiye yöntemlerle olmaz. Neo-Nazileri takip
ederek, suçlar›n› bulup hapse atarak bu ideoloji ortadan kald›r›lamaz. Aksine
daha da geliﬂir ve güçlenir.
Faﬂizmi yenmek için, öncelikle faﬂizmin ne oldu¤unu anlamak gerekmektedir. Bu kitapta ortaya koydu¤umuz gibi, faﬂizm as›l olarak bir kültürdür.
Bu kültürün temelinde; paganizm, Darwinist "çat›ﬂma" kavram› ve Darwinist
›rkç›l›k vard›r. Faﬂizmin ortadan kald›r›lmas› için, as›l olarak bu hurafelerin
yok edilmesi zorunludur.
Oysa sistem aksi yönde iﬂlemektedir. Bugün ülkelerindeki faﬂist çeteler
ile mücadele eden, onlar› takip etmek, yakalamak, tutuklamak, yarg›lamak ve
cezaland›rmak için milyonlarca dolar› terörle mücadeleye ay›ran Bat›l› devletler, bu faﬂistleri asl›nda kendi elleriyle imal etmektedirler. Çünkü bu devletler okullar›nda gençlere Darwinist bir e¤itim vermektedirler. Yani hayat›n kanl› bir arena, bir savaﬂ alan› oldu¤unu, ayakta kalabilmek için ac›mas›z olmak
ve sürekli çat›ﬂmak gerekti¤ini gençlere ö¤retmektedirler. Dahas›, insanlar›n
maymun benzeri canl›lardan türemiﬂ bir hayvan türü oldu¤unu ve bu sözde
evrim sürecinde "ileri" ve "geri" ›rklar bulundu¤unu telkin etmektedirler.
Bu e¤itimi alm›ﬂ bir insan›n faﬂist olmamas› için hiçbir neden yoktur. Ve
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nitekim bu nedenle faﬂizm -gerek örgütlü biçimde, gerekse kültürel düzeydeh›zla yay›lmaktad›r.
Dolay›s›yla faﬂist e¤iten ve sonra kendi e¤itti¤i faﬂistlerle mücadele etmek için ç›rp›nan yabanc› devletler büyük bir çeliﬂki içindedirler. Zehirli y›lanlar› dev çiftliklerde besleyip, sonra bunlar› insanlar›n aras›na at›p, y›lanlar insanlar› öldürmeye baﬂlay›nca da, "bunlar neden insanlar› öldürüyor?" diyerek,
tek tek y›lanlar› toplay›p mücadele etti¤ini söylemek gibi bir çeliﬂkidir bu. Bir
yandan zehirli y›lan üretip bir yandan da "iyi takip ve iyi bir yakalama yöntemi ile bunlar› insanlar›n aras›ndan ay›klayaca¤›z" demek, bir saçmal›kt›r. Çözüm, y›lanlar›n üretildi¤i çiftli¤i yok etmektir.
Faﬂizmin ortadan kald›r›lmas› için, bu ideolojinin sözde bilimsel temeli
olan Darwinizm çürütülürken, bir yandan da insanlara sevgi, ﬂefkat, merhamet, tevazu, hoﬂgörü, adalet gibi temel ahlaki kavramlar›n ö¤retilmesi ve aﬂ›lanmas› gereklidir. Bu kavramlar›n kayna¤› ise Kuran'd›r. Faﬂizmin temeli olan
pagan ahlak insanlara savaﬂ›, ﬂiddeti, kan dökmeyi, ›rkç›l›¤› telkin ederken,
Yüce Rabbimiz Allah'›n bizler için belirledi¤i Kuran ahlak›, bar›ﬂ ve huzur dolu bir dünyan›n temellerini tesis etmektedir.
Bu ahlakla yo¤rulan bir toplum, ne faﬂizme ne de onun "k›z›l" versiyonu olan komünizme taviz vermez. Türkiye bu konuda iyi bir örnektir. Faﬂist ve
komünist ideolojileri ülkemize ihraç etmek için yürütülen çabalar kal›c› bir sonuç vermemiﬂ ve Türkiye her iki totaliter ideolojiden de uzak kalm›ﬂt›r. Bunun
en büyük nedeni, ‹slam'›n Türk toplumuna kazand›rm›ﬂ oldu¤u temel ahlaki
de¤erlerdir.
Asl›nda Türkiye, hem bu de¤erlerin temsilcisi hem de Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun mirasç›s› olarak, önce çevresinde sonra da tüm dünyada faﬂizmin
önünü kesecek bir model oluﬂturabilir. Faﬂist vahﬂetle dolu olan co¤rafyalara
bir zamanlar Osmanl›'n›n yapt›¤› gibi bar›ﬂ ve huzuru yeniden getirmek, ancak faﬂizme de¤il de dini de¤erlere inanan, bu de¤erlerden ald›¤› ilhamla politika yapan bir ülke taraf›ndan baﬂar›labilir.
Umulur ki bu gerçekleﬂecek ve Allah'›n "...yeryüzünde bozgunculu¤u
önleyecek fazilet sahibi kiﬂiler bulunmal› de¤il miydi?" (Hud Suresi, 116)
ayetiyle iﬂaret etti¤i liderler, dünyadaki faﬂist bozgunculu¤u 21. yüzy›lda bertaraf edeceklerdir.
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden
bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ
oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha
yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araﬂt›rmalar,
Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek çok
bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›ﬂ gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda
bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.

D

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan
en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl›
kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de
kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru
karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›,
yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k
s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
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Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.
Aﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8 milyar y›l önce ilkel
dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir
hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er
gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda
bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce,
iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o
"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak
bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü
onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye
göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler
yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil
say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
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Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur
yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti:
Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür.142
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karﬂ› uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça,
hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.
20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog
Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle,
canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak bu
çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›:
Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k
noktay› oluﬂturmaktad›r.143
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül
(aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok farkl›
oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.144
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.145
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm
evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden
ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir
makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›.146
Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-
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mesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede
karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de
1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z"
say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü
ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da
dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤›
hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de
ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San
Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin
(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek
de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 147
Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.
Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce
sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i
önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde,
do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Ör-
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ne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek
zorunda kalm›ﬂt›.148
Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›.
Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar›
s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n›
yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda,
yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.149
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen
kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini
kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.
Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›nda,
"Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak
mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani
genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir.
Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar›
geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu mole-
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kül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir
geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim, ya etkisiz
olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iﬂim
kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi
ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir.150
Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon
örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki,
evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte
canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim
mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen
hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.
Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ oldu¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var
olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in
oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri
kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve
çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçiﬂ çeﬂitleri
mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.151
Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hummal›
fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde
ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na
karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya
da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kade152
meli evrimle geliﬂen de¤il, aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.
Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir
delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan,
bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ
olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul
edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane
iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz
bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.153
Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya
ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine,
evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.
‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern insan›n
maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "katego-
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ri" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ
bir maymun türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik
taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.154
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan olarak
s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan
daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek
hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl›
s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 155
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis
ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n›
göstermektedir.156
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.157
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir
geliﬂme trendi göstermemektedirler. 158
K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
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Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde
15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord
Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›"
say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu
ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu
alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün
oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂki159
li baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.
‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.
Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla
bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot,
potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek
sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor,
azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n›
gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂma
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ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve
nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan
o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›,
ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri,
zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri,
kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini
oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek
bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra
yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar al›p,
elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki
örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve
kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap
verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar, gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri
bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k beynin bulundu¤u
yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bile
her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n.
ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz
mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin
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üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis
bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,
araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik
ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme
kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki
bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi
durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti
meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen
oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤›
çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak
kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini
güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet,
sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
En büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün.
Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son dere-
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ce net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi
c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu
durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. ﬁimdiye kadar insano¤lunun
yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r. Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok
büyük bir gerçek daha vard›r.
Beynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu
ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine ait
de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur,
Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.
Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak
bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli
gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini
"bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vaz-
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geçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist
aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler.
Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye
zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan
'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren
araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak
do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 160
Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaﬂat›lan bir
dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na
inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›klar›n, zürafalar›n,
kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin
kendi içindeki etkileﬂimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir
kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, ﬂu aç›k
gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.
Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z
bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine
birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profe-
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sörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin
en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Güneﬂ Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve
ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir
ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden
baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;
inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 67)
…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
görmezler, kulaklar› vard›r bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,
hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
Allah, Hicr Suresi'nde de, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak
kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler
de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise,
kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya
birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara
inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve
cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için uygun
olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle
donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kimselerin,
yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen
bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde kar-
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ﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n
marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ
oldular. (Araf Suresi, 116)
Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz. Musa
ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n
att›klar›na karﬂ›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir
de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf
Suresi, 117-119)
Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu
kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60
yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu
ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in
tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna
oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir
safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r. 161
Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü,
büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l
kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

...

S

en yücesin, bize ö¤retti¤inden

baﬂka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herﬂeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olans›n.
(Bakara Suresi, 32)
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