






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 ima-

n›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 hiz-

metin 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 ol-

sa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

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

lar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayet-

lerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konu-

lar, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmakta-

d›r. 

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

mifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sa-

yesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini red-

detme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçek-

lerden 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, kar-

fl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir

grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübele-

rini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

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

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitap-

lar›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 edil-

mesidir.

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

bepleri 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 biri-

kiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

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

lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üslup-

lara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 





Yazar  ve  Eser l e r i  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 ha-

z›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 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin hat›rala-

r›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Ya-

zar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembo-

lik 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 edin-

mifltir. 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 ni-

yetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böy-

lelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflün-

meye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler

önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniy-

le okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-

manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Ur-

duca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça,

Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rp-

ça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da

kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n ola-

rak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauri-



tus'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, iti-

raz 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 gö-

rüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan son-

ra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürü-

tülmüfltür. 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 kaynaklanmakta-

d›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hi-

dayetine 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 mey-

dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etki-

si 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¤u-

nu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel ka-

naatinden 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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eccal kelimesi pek çok kifli için bir anlam tafl›maz. Çün-

kü insanlar›n büyük bir bölümü bu konuda çok s›n›rl›

bilgiye sahiptir, hatta bu kavram› hiç duymam›fllard›r.

Oysa Deccal, Peygamberimiz (sav)'in k›yamet gününün yaklaflt›¤›na

iflaret eden hadislerinde, hakk›nda çok fazla detay verilen son derece

önemli bir kavramd›r. Bu kitab›n amac› da Deccal'i hadislerde bildiri-

len tüm özellikleriyle tarif etmek, Peygamberimiz (sav)in dikkat çekti-

¤i bu fleytani gücün yak›ndan tan›nmas›na vesile olmakt›r.

Deccal ahir zamanda (dünyan›n son devirlerinde) ortaya ç›kacak

en büyük negatif gücün ad›d›r. Hadislerde genelde bir kiflilik olarak

tasvir edilmektedir, ancak bu bir kifli olabilece¤i gibi, fliddete ve vah-

flete e¤ilimli, fleytani özelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir ide-

oloji de olabilir. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde de Deccaliyet bu yönü

ile ele al›nacak, tüm dünyaya etki eden sapk›n bir fikir ak›m› oldu¤u

gösterilecektir. Bu fikir ak›m›, adeta bir büyü gibi kitlelere etki eden,
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tüm saçmal›¤›na ve yanl›fll›¤›na ra¤men takipçileri olan ve hatta ken-

di içinde çeflitli mezhepleri bulunan bir ak›md›r. 

Bu ak›m›n, kendi çarp›k ideolojisini dünyaya hakim k›lmak için,

insanlar› korku ve tedirginli¤e iterek karmafla ve anarfli meydana ge-

tirmesi, yeryüzünde huzur ve güvenlik b›rakmamas›, kitapta üzerin-

de durulacak bir di¤er önemli konudur. Söz konusu ak›m›n, hedefine

ulaflmak için en yo¤un flekilde kulland›¤› yöntemlerden biri, savun-

mas›z insanlara yönelik olan fliddet ve terör eylemleridir. Di¤er bir de-

yiflle terör, Deccal sisteminin en önemli arac›d›r. Bu araç, Deccal siste-

minin takipçileri taraf›ndan adeta bir ayin fleklinde, yani büyük bir

histeri ve feveran içinde kullan›l›r.

Bugün halen dünyan›n çeflitli bölgelerinde devam eden savafllar,

çat›flmalar, kanl› terör eylemleri, vahfli katliamlar, cinayetler ve soyk›-

r›mlar, ahir zaman›n en önemli fleytani gücü olan Deccal'in eseridir. Bu

sistemin ana hedefi, insanlar› imandan, güzel ahlaktan, manevi derin-

likten, sevgiden, flefkatten ve tüm insani meziyetlerden uzaklaflt›r›p,

onlar› sevgisiz, sald›rgan, vahfletten ve fliddetten zevk alan vahfli birer

hayvan haline getirmek ve bu flekilde dünyay› kanl› bir arenaya çevi-

rebilmektir. Ancak bu plan›n hiçbir zaman galip gelemeyece¤i ve Dec-

cal'in sisteminin mutlaka yok olaca¤› asla unutulmamal›d›r. Olufltur-

du¤u kaosun ve meydana getirdi¤i fitnenin boyutlar› her ne olursa ol-

sun, Deccal'in fikir sistemi, hak olmayan tüm di¤er fikir ak›mlar› gibi

Allah'›n bir kanunu gere¤i yenilmeye ve yok olmaya mahkumdur. Ve

bu yenilgi, Allah'›n izni ile, ihlasla Allah'a yönelen ve yeryüzünde

iman›n ve güzel ahlak›n yay›lmas› için çaba gösterenlerin yapt›klar›

fikri mücadele ile gerçekleflecektir. Bu, Allah'›n iman edenlere bir va-

adidir. Bir Kuran ayetinde, hakk›n ortaya konmas›n›n, bat›l› yok ede-

ce¤i flöyle haber verilir: 

De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç flüphesiz bat›l yok olucu-

dur." (‹sra Suresi, 81)



rapça bir kelime olan Deccal, "yalanc›, hilekar; zihinlerde,

gönüllerde iyi ile kötüyü, hak ile bat›l› kar›flt›ran; bir fle-

yi yald›zlay›p gerçek yüzünü gizleyen; her yeri dolaflan

kötü ve u¤ursuz kifli" gibi anlamlara sahiptir. Peygamberimiz (sav)'in

ahir zaman› anlatan pek çok hadisinde Deccal, k›yametin en önemli

alametlerinden biri olarak yer almaktad›r. Günümüzde dünyan›n du-

rumu ise, Peygamber Efendimizin hadislerinde tarif etti¤i ahir zaman

ile büyük benzerlikler göstermektedir. Hadislerde bu dönemde fitne-

nin (karmafla ve bozgunculu¤un), anarflinin ve fliddetin yayg›nlaflaca-

¤› dünyada huzurun kalmayaca¤› insanlar›n açl›k, fakirlik, k›tl›k gibi

pek çok s›k›nt› ile mücadele edece¤i, kötülü¤ün ve fesad›n yayg›nlafla-

ca¤› bildirilmifltir. (Detayl› bilgi için Bkz. K›yamet Alametleri, Harun

Yahya, 2001) Bu dönemde, karmafla ve huzursuzlu¤un yayg›nlaflmas›-

na neden olan, insanlar› ahlaks›zl›¤a ve kötülü¤e iten, kitleleri inkara

ve isyana yönlendiren, terörün ve fliddetin kayna¤› haline gelen fikri

10



altyap› ise Deccal'dir. Deccal'in ahlaks›zl›¤› yaymada kulland›¤› me-

tod iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermesi olacakt›r. Bu konuda bildirilen

hadislerden biri flöyledir:

Deccal ç›kar. Maiyetinde su ve atefl vard›r. ‹nsanlar›n su olarak gör-

dü¤ü yak›c› bir atefltir. ‹nsanlar›n atefl olarak gördükleri de so¤uk ve

tatl› bir sudur.1

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, k›yamet kopmadan önce Dec-

cal'in muhakkak ç›kaca¤›n› belirtirken, Deccal'in nas›l bir ortamda or-

taya ç›kaca¤›n› da bildirmifltir. Deccal'in ç›kt›¤› dönem; din ahlak›n›n

yaflanmad›¤›, Allah'›n aç›kça inkar edildi¤i, ahlaks›zl›¤›n, karmaflan›n,

savafllar›n, çat›flmalar›n çok yayg›nlaflt›¤›, terörün, cinayetlerin ve flid-

detin günlük hayat›n bir parças› haline geldi¤i bir dönem olacakt›r. Ta-

rih boyunca dünya üzerinde anarfli ve kargaflan›n yafland›¤› dönemler

olmufltur, ancak Deccal'in neden oldu¤u karmafla ve kaos ortam›, tari-

hin hiçbir döneminde efli görülmemifl büyüklükte olacakt›r. 

Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde bu konuya dikkat çekmifl-

tir:

Adnan Oktar
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Allah Hz. Adem'i yaratm›fl oldu¤u günden bu yana, Deccal'in fitne-

sinden daha büyük bir fitne olmam›flt›r.2 

DDECCAL‹YET‹N  D‹N‹  DARWIN‹ZM

Deccal'i anlatan pek çok hadiste çeflitli benzetmelerle tarif edilen

özellikler, bir ideolojinin özellikleri olarak de¤erlendirildi¤inde netlik

kazanmaktad›r. Bu durumda insanlar› inkara sürükleyen, din ahlak›n-

dan uzaklaflt›ran, insanlar aras›nda fitne ve kargafla ç›kmas›n› sa¤la-

yan her türlü ideoloji ve düflünce sistemi, Deccal'i temsil etmektedir. 

Bugün yeryüzünde din karfl›t› en büyük fitnelerden biri, materya-

lizm ve materyalizmden türeyen çeflitli ideoloji ve ak›mlard›r. Tüm bu

ak›mlar› kapsayan, hepsinin sözde bilimsel ç›k›fl ve dayanak noktas›

olan düflünce ise Darwinizm'dir. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten

itibaren materyalist ve din karfl›t› ideoloji ve ak›mlar›n temel dayanak

noktas› haline gelmifl, bu ideolojileri savunanlar taraf›ndan adeta bir

din haline getirilmifltir. Darwinizm'in, ahir zamanda Deccal'in dini ha-

line getirilece¤ine büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi de flu

aç›klamas› ile dikkat çekmifltir:

Tabiatç›l›k ve materyalizm felsefesinden ç›kan nemrudane bir ak›m,

ahir zamanda felsefe vas›tas›yla gittikçe yay›larak kuvvet bulur,

ilahl›k iddia edecek bir dereceye ç›kar. 3

Tam da Bediüzzaman'›n "tabiatç›l›k ve materyalizm felsefesinden

ç›kan nemrudane bir ak›m" fleklinde belirtti¤i gibi, Darwinizm, do¤aya

müstakil bir güç atfeden, tüm canl›l›¤›n kör tesadüflerin eseri oldu¤u-

nu, yarat›lmad›¤›n› iddia eden, insanlar› Allah'a imandan uzaklaflt›r-

maya çal›flan bir ö¤retidir. Kütüb-i Sitte Muhtasar› Tercüme ve fierhi isim-

li, Peygamber Efendimizin hadislerinin biraraya getirildi¤i ve hadisle-

rin aç›klamalar›n›n yer ald›¤› kitapta ise bu konu flöyle yorumlanm›flt›r:

Adnan Oktar
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Deccal'in yol açt›¤› ahir zaman fitnesinin en bariz ve en mühim vas-

f› dine karfl› olmas›d›r. Ahir zamanda ortaya ç›kacak bir k›s›m hüma-

nist görüfller ve de¤erler, dinin yerini almaya çal›flacakt›r. Bu yeni

din, insan üstünde mevcut her çeflit ‹lahi hakimiyeti kald›rmak için

inkar› kendisine temel al›r... Temel ilah› madde ve insan olan din d›-

fl› bir dindir. 4

Al›nt›da sözü edilen "hümanist görüfller" bugün gerçekten de bir

din kimli¤ine bürünmüfl durumdad›r. Ça¤›m›zda hümanizm, Allah'›n

inkar edildi¤i ve insan›n sözde tap›lacak kutsal bir varl›k olarak gös-

terildi¤i ateist bir din durumundad›r. Hümanist kurum ve derneklerin

yay›nlar›na bak›ld›¤›nda ise, tüm dünya görüfllerini evrim teorisine

dayand›rd›klar› görülür. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya, Global

Masonluk, ‹stanbul, 2002)

Canl›lar›n cans›z maddelerden olufltu¤u ve evrimleflerek geliflti¤i

fikrini savunan Darwinizm'in en önemli mekanizmas› ise "tesadüf"tür.

Bu aldat›c› ö¤retiye göre tüm canl› türleri, tesadüfen ortaya ç›kan bir

hücreden, yani ortak bir atadan oluflmufl ve zaman içinde yine tesa-

düflerin etkisiyle meydana gelen küçük de¤iflimlerle birbirlerinden

farkl›laflm›fllard›r. Hiçbir ak›lc› ve bilimsel dayana¤› olmayan bir hayal

ürününden ibaret bu teori, Darwin döneminin ilkel bilim düzeyi ve

sosyolojik koflullar› içinde pek çok kifli taraf›ndan kabul görmüfltür.

Ancak bilimin ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte teorinin de dev bir

safsatadan ibaret oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Buna ra¤men bugün halen bu

teoriye ba¤l›l›kta direnenler, afla¤›da da ele alaca¤›m›z gibi, ideolojik

gerekçelerle bu ak›l d›fl› teoriden vazgeçemeyen çevrelerdir. 

14

Evrim teorisi, canl›l›¤›n, tesadüflerin eseri olarak, cans›z maddeler-

den meydana geldi¤ini iddia eder. Bu iddiaya göre, dünyan›n ilk

zamanlar›nda -yan sayfada görüldü¤ü gibi- do¤a olaylar›n›n etkisi

ile cans›z madde canlanm›fl ve yine tesadüflerle zaman içinde bu-

günkü kusursuz canl›lar› meydana getirmifltir. Kuflkusuz bu iddia,

ak›l sahibi bir insan›n asla kabul etmeyece¤i kadar mant›k d›fl›d›r.
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Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten itibaren materyalist ve din

karfl›t› ideoloji ve ak›mlar›n temel dayanak noktas› haline gelmifl, bu

ideolojileri savunanlar taraf›ndan adeta bir din haline getirilmifltir. 

Bu bat›l dine göre yeryüzünde canl›l›k yarat›lmam›flt›r, kendili-

¤inden var olmufltur. Bu saçma anlay›fl› benimseyenlere, "Peki canl›l›k

ilk olarak nas›l ortaya ç›km›flt›r?" diye soruldu¤unda, bu soruya vere-

cekleri cevap "Canl›lar› kör tesadüfler var etmifltir" olacakt›r. Oysa te-

sadüf tamamen bafl›bofl, ak›ls›z ve amaçs›z bir güçtür. Allah ise her fle-

yi bir düzen, plan, ak›l, hikmet ve intizam ile yarat›r. ‹nsan bir eflya ile
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karfl›laflt›¤›nda bunu mutlaka bir yapan oldu¤unu bilir, gördü¤ü fleyin

kendisinin görmedi¤i bir anda ak›l ve fluur sahibi bir varl›k taraf›ndan

tasarlan›p meydana getirildi¤ini anlar. Üstelik bunu anlamas› için

uzun uzun düflünmesine, araflt›rma yapmas›na da gerek yoktur. Bakar

bakmaz anlafl›lan bir fleydir bu. Örne¤in insan bir odaya girdi¤inde

gördü¤ü koltu¤u, masay›, saati, televizyonu yapan birileri oldu¤unu,

birisinin bu eflyalar› oraya tafl›d›¤›n›, yine birisinin bu eflyalar› odaya

en uygun olacak flekilde yerlefltirip oday› dekore etti¤ini bilir. Kimse

masan›n, koltu¤un, saatin, televizyonun kendi kendine ortaya ç›kt›¤›-

n› veya kendi kendilerine o odaya gelip, kendilerine uygun bir yer bu-

lup yerlefltiklerini düflünmez. Bunu düflünen biri ç›karsa da, do¤al ola-

rak bu kiflinin akl›ndan flüphe edilir. 

Darwinizm gibi saçma bir fikre inanan insan ise; el-

malar›n, portakallar›n, çileklerin, üzümlerin, kavunla-

r›n, karpuzlar›n, kirazlar›n, eriklerin, fleftalilerin, ka-

y›s›lar›n, güllerin, leylaklar›n, sümbüllerin,

menekflelerin, manolyalar›n, karanfillerin,

kedilerin, ceylanlar›n, kaplanlar›n, tavflanla-

r›n, sincaplar›n, zebralar›n, zürafalar›n ve-

ya daha burada sayamad›¤›m›z binlerce

türün ve hatta mühendislerin, doktorla-

r›n, profesörlerin, akademisyenlerin,

Adnan Oktar
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sanatç›lar›n, devlet adamlar›n›n yani tüm insanlar›n kör tesadüfler so-

nucunda kendi kendine ortaya ç›kt›¤› iddias›ndad›r. Di¤er bir deyiflle

bu kifliye göre gördü¤ü her varl›k tesadüflerin eseridir. Bu durumda

"tesadüf" bu kiflinin ilah› durumundad›r. Ancak dikkat edilirse bu söz-

de ilah, düflünce yetene¤i olmayan, dünyan›n en ak›ls›z ilah›d›r; çün-

kü bu ilah hem kendisinin ne oldu¤unun fark›nda de¤ildir, hem de ne

ortaya ç›kard›¤›n› ve yapt›¤›n› bilmemektedir. 

Peygamberimiz (sav) Deccal ile ilgili bir hadisinde "Haberiniz ol-

sun ki o kördür" sözü ile Deccal'in gözünün kör oldu¤unu bildirmek-

tedir. Baz› ‹slam alimleri taraf›ndan bu hadis, "Deccal'in kalp gözü

kördür" fleklinde aç›klanmaktad›r.5 Bu aç›klama yukar›daki bilgiler ›fl›-

¤›nda daha net anlafl›lmaktad›r. Kör tesadüfü ilahlaflt›ran bir dine ina-

nan insanlar›n kalp gözü de, ak›l gözü de kördür. Bu insanlara, "Allah

tüm evreni üstün bir ak›l, düzen ve intizam ile yaratt›" denildi¤inde

hemen itiraz ederler. Ama "herfley kör tesadüflerin eseridir" dendi¤in-

de, bunu son derece mant›kl› bulurlar. Ak›ll› ve bilinçli bir yarat›l›fl›n

yerine, karmafla ve kaos içerisinde akl› ve fluuru olmayan tesadüflerin

herfleyi var etti¤i gibi ak›l d›fl› bir iddiay› kabul ederler. Bu yönüyle

düflünüldü¤ünde Darwinizm, dünya tarihinin en hayret verici, en ak›l

almaz bat›l dinidir. fiafl›rt›c› olan bir baflka yön de, yanl›fl ve saçma ol-

du¤u aç›k olan bu dini bir tak›m e¤itimli kiflilerin de benimsiyor olma-

s›d›r. Baz› profesörler, devlet adamlar›, siyasetçiler, ö¤retmenler, avu-

katlar, doktorlar bile bu saçmal›¤a inanabilmektedir. Bu da Deccal'in

fikri sisteminin adeta bir büyü gibi insanlar› etkisi alt›na ald›¤›n› gös-

termektedir. 

Peki kimi insanlar› böylesine ak›l ve mant›k d›fl› bir iddiay› benim-

semeye ve hatta hararetli birer savunucusu olmaya iten etken nedir? 

‹flte burada karfl›m›za ç›kan, ahir zamanda Deccal'in fikir sistemi-

nin yay›lmas› için sürdürülen yo¤un propagandad›r. Bu etkinin olufl-

turulabilmesi için insanlara fluurlar›n›n aç›lmaya bafllad›¤› ilk andan
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itibaren yo¤un telkin verilir ve insanlar aflama aflama bu sapk›n dine

dahil edilirler. ‹nsan›n çocukluk ça¤›ndan itibaren almaya bafllad›¤› bu

telkin, birkaç aflamal›d›r ve her bir aflamas›nda insan, Deccal'in karan-

l›k dünyas›na bir ad›m daha itilmifl olur. Bu yo¤un telkinden koruna-

bilmenin en önemli yolu ise kiflinin sadece vicdan›n›n sesini dinleme-

sidir. Çünkü vicdan, insan›, Allah'›n izni ile, her zaman en do¤ru yola

ileten bir rehberdir. Bilimsel olarak tamamen çökmüfl olan Darwinizm

ise, günümüzde yaln›zca ideolojik bir görüfl olarak savunulmaktad›r

ve bilimsel delillerin yan› s›ra, insan›n, vicdan›na baflvurarak da yan-

l›fll›¤›n› kolayca fark edebilece¤i bir safsatad›r. 

Bu tehlikeye karfl› temkinli olmak ve bu telkin mekanizmas›n›n

ne flekilde çal›flt›¤›n› anlayabilmek için, çocukluk ça¤›ndan itibaren ge-

çirilen aflamalara de¤inmek yerinde olacakt›r. 

II .  Aflama 

"Hayat›n  Tesadüf l e r in  Eser i

O ldu¤u"  Ya lan›  Anla t› l › r

Bir çocu¤un çevresindeki olaylar› ve ya-

flam› alg›lamas› ve de¤erlendirmesi bir yetifl-

kinden çok daha farkl›d›r. Çocuk sürekli so-

rular sorar, çevresinde geliflen olaylar›n ne-

denlerini sorgular. Nas›l var oldu¤unu,

nas›l konufltu¤unu, do¤adaki

di¤er canl›lar›n nas›l mey-

dana geldi¤ini, bitkileri

kimin var etti¤ini, gü-

neflin nas›l do¤up bat-

t›¤›n›, ay›n nas›l hava-

da durdu¤unu ve da-

Adnan Oktar
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ha pek çok sorunun cevab›n› arar. Asl›nda tüm bu sorular karfl›s›nda

bir çocu¤a verilecek tek bir do¤ru cevap vard›r. Ancak insanlar genel-

likle bu sorulara iki türlü cevap verirler. Bunlardan birincisi ve do¤ru

olan›, kendisi de dahil olmak üzere etraf›nda gördü¤ü herfleyi Allah'›n

yaratt›¤› ve tüm insanlar›n kendilerini yoktan var eden, büyüten, ye-

diren, içiren, nefes ald›ran, koruyan, esirgeyen Allah'a karfl› sorumlu

olduklar› cevab›d›r. Allah'›n tüm kainat› sar›p kuflatt›¤›, her an her yer-

de oldu¤u, insanlar› her an gördü¤ü, duydu¤u ve iflitti¤idir. 

Ancak insanlar›n bir k›sm› çocuklar›n›n sorduklar› sorulara bu

do¤ru cevab› vermezler. Bir k›sm› çocuklar›na herfleyi yaratan›n Allah

oldu¤unu söyler, ancak Allah'›n herfleyin tek hakimi ve sahibi oldu¤u-

nu, herfleyin O'nun dilemesi ile gerçekleflti¤ini anlatmazlar. Di¤er

grup ise, çocuklar›n› çok daha büyük bir yanl›fla yöneltirler. Bu insan-

lar tüm kainat›n ak›ls›z ve fluursuz tesadüflerin eseri oldu¤u yan›lg›s›-

n› savunurlar. Çünkü onlar da büyüklerinden veya çevrelerinden ay-

n› cevaplar› duyarak yetiflmifl ve y›llar boyunca bu do¤rultuda e¤itim
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alm›fllard›r. Okullarda, gazetelerde, televizyonlarda hep Allah'›n varl›-

¤›n› inkar eden bir telkinle karfl›laflm›fl, bu aldan›fl adeta beyinlerine

kaz›nm›flt›r. 

Üstelik bu telkin insanlarda öylesine bir kabullenmeye neden ol-

mufltur ki, gördükleri her türlü yarat›l›fl harikas›na ra¤men düflünme-

meye, vicdanlar› ile gördükleri do¤rular› göz ard› etmeye al›flm›fllard›r.

Asl›nda bu durum da bafll› bafl›na bir yarat›l›fl mucizesidir. ‹nsanlar›n

gördükleri tüm delillere, flahit olduklar›

pek çok mucizeye ra¤men inkarda diren-

meleri, Kuran'da bize bildirilen bir muci-

zevi durumdur. Allah baz› insanlar›n gör-

dükleri her türlü mucizeye ra¤men iman

etmeyeceklerini bir ayette flu flekilde bil-

dirmektedir:

Gerçek flu ki biz onlara melekler in-

dirseydik, onlarla ölüler konuflsayd›

ve herfleyi karfl›lar›na toplasayd›k,

Allah'›n diledi¤i d›fl›nda, yine onlar

inanmayacaklard›. Ancak onlar›n ço-

¤u cahillik ediyorlar. (Enam Suresi,

111)



Harun Yahya

Bu gibi insanlar›n çocuklar›na verdikleri e¤itim de kendi inand›k-

lar› Deccal dini do¤rultusunda olmaktad›r. Böylece insanlar›n büyük

k›sm› daha çocuk yafltan bafllayarak Allah'›n varl›¤›n› ve yaratma sa-

nat›n› hiç düflünmeden, herfleyin bir tesadüften ibaret oldu¤una ina-

narak büyür. Baz› aileler ise çocuklar›na bu konuda hiçbir bilgi ver-

mezler ve onlar› biraz daha büyüdüklerinde baz› televizyonlarda,

filmlerde, gazetelerde veya kitaplarda karfl›laflacaklar› ateist telkinlere

aç›k b›rak›rlar. Bu durumda da sonuç, ço¤u kez çocu¤un bu telkinlere

kap›lmas›d›r. 

II I .  Aflama

Hayat›n  fi idde te  Dayal›  B i r  Mücade le  A lan›

O ldu¤u Ya lan›  Ö¤re t i l i r

Yaflam›n tesadüf ve rastlant›la-

r›n eseri oldu¤unu düflünen bir

insan için, kendisi ilk bafllarda

fluurunda olmasa dahi, madde

tek mutlak de¤er haline gelir ve

böylece ilk aflama afl›lm›fl olur. Ben-

zer telkinlerle yetiflenlerin ço¤un-

lukta oldu¤u bir toplumda, çocu¤un

beynine kaz›nacak önemli telkinlerden

bir di¤eri ise "güçlü ve bencil oldu¤u

müddetçe ayakta kalabilece¤i"dir. 

‹lk baflta aile içerisinde ifllenen bu

telkin, çocu¤un okula bafllamas› ile bir-

likte daha güçlü ve kapsaml› bir hale ge-

lir. Çocu¤un ailesi ve çevresinden ald›¤›

telkin, okulda kendisine bilim kisvesi
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alt›nda ö¤retilen "insanlar›n atas› hayvanlard›r, dolay›s›yla hayvanlar

aras›ndaki iliflki insanlar aras›ndaki iliflkiler için de geçerlidir" fleklin-

deki tamamen bilim d›fl› teorilerle desteklenir. Böylece çocuk, bireyler

ve toplumlar aras›nda sürekli bir mücadele oldu¤unu, zay›f olanlar›n

ortadan kalkacaklar›n› ve kendisinin de buna göre bir yaflam sürdür-

mesi gerekti¤i yalan›n› ö¤renmeye bafllar. Bu e¤itime göre bir çocu¤un

hayatta en çok ihtiyaç duyaca¤› ve asla unutmamas› gereken ders, bu

mücadele ortam› içinde gerekirse güç, fliddet ve hile de kullanarak

ayakta kalmay› baflarabilmektir. 

Bu telkin okulla da s›n›rl› kalmaz. Çocuk, dinledi¤i flark› sözlerin-

de, izledi¤i filmlerde, reklamlarda, video-kliplerde, hatta oynad›¤› bil-

gisayar oyunlar›nda, k›saca hayat›n›n her an›nda yo¤un bir Sosyal

Darwinizm telkini almaya devam eder. Söz konusu yo¤un telkin neti-

cesinde, insanlarla olan tüm iliflkilerini maddeci bir anlay›fl üzerine

kurar. Bu, insan hayat›n›n her an›na ac›mas›zl›¤›n, bencilli¤in, ç›karc›-

l›¤›n, vefas›zl›¤›n hakim olmas› demektir. Bu anlay›fl›n do¤al bir sonu-

cu olarak çocuk, ahlaki de¤erlerden uzak, karanl›k bir dünyan›n içine

itilir.

Adnan Oktar
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Oysa Kuran ahlak› in-

sanlara bunun tam z›dd› olan

bir hayat sunmaktad›r. Ku-

ran'da insanlar, bar›fla ve gü-

venli¤e davet edilir. Kuran

ahlak›n›n yafland›¤› toplum-

larda sevgi, merhamet, hofl-

görü, huzur, dürüstlük, feda-

karl›k ve insaniyet egemen-

dir. Allah'›n insanlara emret-

ti¤i güzel ahlak, flu flekilde

bildirilmifltir :

Kendileri, ona duydukla-

r› sevgiye ra¤men yeme-

¤i, yoksula, yetime ve

esire yedirirler. "Biz size,

ancak Allah'›n yüzü (r›-

zas›) için yediriyoruz;

sizden ne bir karfl›l›k is-

tiyoruz, ne bir teflekkür.

Çünkü biz, as›k suratl›,

zorlu bir gün nedeniyle

Rabbimizden korkuyo-

ruz." Art›k Allah, onlar›

böyle bir günün flerrin-

den korumufl ve onlara

par›lt›l› bir ayd›nl›k ve

bir sevinç vermifltir. (‹n-

san Suresi, 8-11)
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I I I .  Aflama 

Hiç  k imseye  karfl›  so rumlu  o lmad›¤›  ö¤re t i l i r

Sordu¤u her soruya materyalist ve Darwinist düflünce çerçeve-

sinde cevaplar alan çocu¤un önünde, do¤al olarak ayn› düflüncelere

sahip olmaktan baflka bir yol kalmam›flt›r. Art›k o da, bunu aç›kça ifa-

de etmese bile, kendisini ve karfl›s›ndaki insan› evrimleflmifl bir tür

hayvan olarak görmeye bafllayacakt›r. 

Ancak e¤itimin önemli bir aflamas› daha vard›r. O da çocu¤un

kendisinden baflka hiç kimseye karfl› sorumlu olmad›¤› yan›lg›s›n› ö¤-

renmesidir. Kendisine telkin edilen bu bat›l inanca göre; e¤er en bafl-

tan beri sadece madde varsa ve madde hep var olacaksa, hayat›n ta-

mam› rastlant›lar›n bir eseri ise, üstelik ölüm tamamen bir yokoluflsa,

o zaman insan için önemli olan yaln›zca maddi ç›karlard›r. Maddeler-

den oluflan bu dünyada manevi de¤erlerin bir anlam› kalmaz. Bu du-

rumda insan›n düflünmesi gereken tek fley, kendi istek ve tutkular›n›n

ne yolla olursa olsun tatmin edilmesidir. Kuran'da yer alan "Bizim, si-

zi bofl bir amaç u¤runa yaratt›¤›m›z› ve gerçekten Bize döndürülüp

getirilmeyece¤inizi mi sanm›flt›n›z?" (Müminun Suresi, 115) ayeti, bu

cahil insanlar›n çarp›k bak›fl aç›s›n› bizlere göstermektedir. 

Gerçekte ise bafl›bofl bir hayat sürece¤ini ve ölümle birlikte yok

olaca¤›n› düflünen insanlar, çok büyük bir yan›lg›ya düflmüfllerdir. ‹n-

san, herfleyi yoktan var eden Rabbimize karfl› sorumludur. ‹nsan›, bel-

li bir kader üzerine yaratan, geçmiflini, flu an›n› ve gelece¤ini bilen, öl-

dükten sonra onu sorgulayarak yapt›¤› herfleyin karfl›l›¤›n› verecek

olan Allah't›r. Allah onu, hayvanlardan farkl› olarak bir ruh, ak›l, ira-

de ve muhakeme yetene¤i ile yaratm›flt›r. Yani bir insan, içinde farkl›

eylemlere karfl› bir istek veya dürtü duysa dahi, bu özellikleri ile kötü-

lü¤ü engelleme gücüne sahip olarak yarat›lm›flt›r. 

Bunun bilincinde olmayan veya bu gerçe¤i göz ard› eden bir
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kiflinin toplum için tehlike oluflturaca¤› ise aç›kt›r. Örne¤in bir olay

karfl›s›nda öfkelenen kimse, karfl›s›ndaki kifliye hiç düflünmeden zarar

verebilir, ac›mas›zca davranabilir. Karfl›s›ndakinin savunmas›z biri ol-

mas› onun için bir anlam tafl›maz. Önemli olan öfkesini bir flekilde gi-

derebilmesidir. Ancak Allah'›n kendisine verdi¤i ruhu tafl›d›¤›n› bilen,

ak›l ve vicdan sahibi insan her türlü durumda öfkesine hakim olur.

Muhakemesi ve vicdan› her an aç›kt›r. Allah'a hesap veremeyece¤i en

küçük bir harekette bulunmaz. Günah iflledi¤inde ise bundan tevbe

eder ve hatas›n› düzeltir. 

Allah, kendisini bafl›bofl zannedenlere yarat›l›fllar›n› ve ölümden

sonra tekrar dirileceklerini Kuran'da flöyle hat›rlatmaktad›r:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?

Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi?

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir

'düzen içinde biçim verdi.'

Böylece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›.

(Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren de¤il midir? (K›ya-

met Suresi, 36-40)

Bir baflka ayette ise insanlara hem kötülü¤ün hem de kötülükler-

den sak›nman›n ilham edildi¤i bildirilmifltir. (fiems Suresi, 7-10) Dola-

y›s›yla insanlar›n ahlaklar›ndaki bozukluklar›n ve suç ifllemelerinin

ard›ndaki temel neden, Allah'a iman etmemeleri, yapt›klar›ndan dola-

y› Allah'a hesap vermeyeceklerini zannetmeleri ve bu nedenle

Allah'tan sak›nmamalar›d›r. Oysa insan›n bir yarat›l›fl amac› vard›r. "...

insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye yaratt›m" (Zariyat Sure-

si, 56) ayeti ile bu sorumlulu¤un "Allah'a ibadet etmek" oldu¤u bildi-

rilmifltir. ‹nsan dünya hayat›nda denemeden geçirilmektedir ve so-

rumluluklar›n› yerine getirmedi¤i durumda, bununla sorguya çekile-

cektir. Bu sorumluluklardan baz›lar› Beyyine Suresi'nde flu flekilde bil-

dirilir:
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Darwinist-materyalist bir e¤itimin telkini-

ni alan insan, bu dünyadaki tek önemli

fleyin maddi ç›karlar oldu¤unu düflünür.

Bu büyük yan›lg› nedeniyle de hiçkimse-

ye karfl› sorumlu olmad›¤›n›, hiçbir yapt›-

¤›n›n hesab›n› vermeyece¤ini zanneder.

Kendi ç›karlar› do¤rultusunda her türlü

ahlaks›zl›¤› yapmay› mübah görür. ‹flte,

günümüzde yaflanan ahlaki dejenerasyo-

nun en önemli nedenlerinden biri budur.
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Oysa onlar, dini yaln›zca O'na halis k›lan hanifler (Allah'› birle-

yenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namaz› dosdo¤ru k›l-

mak ve zekat› vermekten baflkas›yla emrolunmad›lar. ‹flte en do¤-

ru (dimdik ve sapasa¤lam) din budur. (Beyyine Suresi, 5)

Do¤ru din, Allah'›n dinidir, ama pek çok insan kitab›n bafl›ndan

itibaren sözünü etti¤imiz telkinler sonucunda bundan uzaklafl›r. Önce-

ki sayfalarda aflamalar›n› tarif etti¤imiz Sosyal Darwinist e¤itimden ge-

çen bir insan›n önünde pek fazla seçim imkan› kalmaz. Hayata ve in-

sanl›¤a bak›fl aç›s› tamamen materyalist-Darwinist düflünce do¤rultu-

sunda flekillenir. Art›k o da sadece kendisini ve ç›karlar›n› korumak

için mücadele edecek, ço¤u zaman fliddet, zulüm ve hileyi tek yol ola-

rak görecek, dinsizli¤in getirdi¤i kabus içinde bir suçtan bir baflka suça

koflacakt›r. Üstelik bu durumda onu durduracak veya engelleyecek bir

sebep olmayacakt›r. Sürekli "bela arayan", savunmas›z insanlara sald›-

ran, mazlumlar› ezen ve haklar›n› yiyen, fliddetten zevk alan, kan› ve

gözyafl›n› e¤lence konusu edinen, k›sacas› tüm insani özeliklerden
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uzaklaflan insanlar›n say›s› gün geçtikçe artmaktad›r. Bunun en önem-

li nedeni de, Deccal dininin bu ürkütücü telkinlerinin, insanlara haya-

t›n vazgeçilmez bir gerçe¤iymifl gibi ö¤retiliyor olmas›d›r. 

DDECCAL  D‹N‹N‹N  MEZHEPLER‹

Hadislerde Deccal'in fitnesinin tüm dünyay› saraca¤› bildirilmek-

tedir. Bunun bir iflareti de her dinden, her milletten, her inançtan bu

sisteme uyanlar›n olaca¤›d›r. Bu fitne çok büyük ve kapsaml› oldu¤u

için pek çok insan bilerek veya bilmeyerek bu tuza¤a düflecektir. Bu,

insanlar›n fark etmeden de olsa Deccal'in savundu¤u yaflam tarz›na

uymalar› anlam›na gelmektedir. Di¤er bir deyiflle dünya görüflleri ne

olursa olsun, anarfli oluflturan ve anarfliyi savunan, fliddet uygulayan

ve fliddetten yana olan, huzuru ve güvenli¤i bozacak eylemlerde bu-

lunan kiflilerin hepsi Deccal'in dinine tabi olmufllard›r. 

Bununla birlikte bu dinin kendi içinde çeflitli "mezhepleri" vard›r.

Geride b›rakt›¤›m›z yüzy›l› inceledi¤imizde Darwinizm'den hayat bu-

lan iki önemli ideolojinin insanl›k üzerinde y›k›c› etkileri oldu¤unu

görürüz: Komünizm ve faflizm. 

Bu iki ideoloji, Deccal dininin iki ana mezhebi olarak kabul edile-

bilir. Her iki ideolojinin de kurucular› ve önde gelen liderleri günü-

müzde Deccal'in fikri sisteminin kökeni olan Darwinizm'in ba¤l›lar›-

d›r ve iki ak›m da Darwinizm'in derin etkisi alt›ndad›r. ‹nsanl›¤›n ba-

fl›na say›s›z felaketler getiren, dünyay› adeta bir arenaya çeviren bu

mezhepler yak›ndan incelendi¤inde ortaya ilginç bir tablo ç›kmakta-

d›r: Her ne kadar birbirlerine z›t görüfllere sahiplermifl gibi görünseler

de, her iki mezhebin pek çok ortak noktas› bulunmakta, ikisinin de ay-

n› kaynaktan, yani Darwinizm'den beslendikleri aç›kça anlafl›lmakta-

d›r. (Detayl› bilgi için bak›n›z, Darwinizm'in Dünyaya Getirdi¤i Belalar,
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Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k, 2000). Bu mezhepler aras›ndaki ortak

noktalar› ve bu benzerliklerin as›l dayanak noktas› olan Darwinizm'in

temel fikirlerini k›saca flöyle maddeleyebiliriz: 

DDarwinizm

➤ Ç›k›fl noktas› bir Yarat›c›n›n var oldu¤unu inkar etmektir. Ana

hedefi de insanlar›n din ahlak›ndan uzak yaflad›¤› bir toplum olufltu-

rabilmektir. Darwinizm, tesadüflerin ve rastlant›lar›n ilah edinildi¤i

bir din haline gelmifltir. 

➤ Do¤ada "hayatta kalma mücadelesi"nin, dolay›s›yla ac›mas›zl›-

¤›n hakim oldu¤unu öne sürer. Bu iddiaya göre di¤er canl›lar aras›n-

daki amans›z varolufl mücadelesi insanlar için de geçerli olmal›d›r.

Herkesin bir di¤erini rakip olarak gördü¤ü bir ortamda, öfke, h›rs ve

nefret de en ola¤an duygular olarak alg›lanmaktad›r. 

➤ Hayat mücadelesi içinde hoflgörüye, merhamete ve diyalo¤a yer

yoktur. E¤er sadece güçlü olanlar ayakta kalabilecekse, bu durumda
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hoflgörü, merhamet ve diyalog, insanlar›n en son ihtiyaç duyacaklar›

fleylerden biri olacakt›r. 

➤ Darwinizm büyük bir aldatmacadan ibaret olan bir ideolojidir.

Darwinizm'in öne sürdü¤ü tüm iddialar günümüzde modern bilim ta-

raf›ndan yalanlanm›flt›r. 

KK o m ü n i z m

➤ Dini, toplumlar› uyutan bir tür afyon olarak

de¤erlendirir. Egemen oldu¤u tüm toplumlarda ilk

mücadelesi dini inançlara karfl› olmufltur.

➤ Lenin'in, "Geliflme z›tlar›n mücadelesidir"

sözü ile de dile getirdi¤i gibi, ilerlemenin ancak çat›fl-

ma ile mümkün olaca¤›n› düflünür. Bu ideolojiye göre

ilerleme ve geliflmenin kan dökmeden gerçekleflmesi mümkün de¤il-

dir. 

➤ Silahl› eylemler ve devrim, komünizmin vazgeçilmez araçlar›-

d›r. Devrimlerin ve eylemle-

rin temelinde ise, toplum

içindeki di¤er s›n›flara karfl›

duyulan öfke ve ac›mas›zca

intikam alma duygusu var-

d›r. 

➤ Komünizm her türlü

farkl›l›¤a ve muhalefete

Adnan Oktar
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olojiyi hayata geçiren Lenin,

halk›n› kan, ac› ve gözyafl› dolu

bir dönemin içine sürükledi.

Devrim sonras›nda kurulan

despot rejim komünizmin kanl›

yüzünü tüm insanl›¤a gösterdi. 
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karfl›d›r. Farkl›l›¤›n tek anlam› vard›r; bir çat›flma ö¤esi olmas›. Komü-

nist rejimlerde insanlar da dahil olmak üzere herfley tek tiptir. Bu tek-

li¤i bozmaya çal›flan her türlü ö¤e rejim düflman› olarak kabul edilir

ve buna karfl› olabilecek en sert tedbirler al›n›r. Böyle bir ortamda hofl-

görünün yaflanmas› ve diyalog ortam›n›n oluflmas› mümkün de¤ildir. 

➤ Komünizmin, sempatizanlar›n›n say›s›n› art›rabilmek için öne

sürdü¤ü eflitlik, sosyal adalet ve özgürlük gibi kavramlar›n ne kadar

aldat›c› oldu¤u, komünizmin pratikteki uygulamalar›nda aç›kça gö-

rülmüfltür. Despot ve totaliter bir rejim olan komünizm için bu kav-

ramlar sahte birer propaganda unsuru olmaktan öteye gitmemifltir. 

FFaflizm

➤ Faflizm ve tüm uygulamalar›, din ahlak› ile ta-

ban tabana z›tt›r. Faflizmin en belirgin özelliklerinden

birisi, kendisine göre sözde "kutsal" olan de¤erler u¤-

runa binlerce masum insan›n can›na k›yabilmesi, üste-

lik bunu bir erdem olarak görmesidir. Bu nedenle sa-

vafl ve çat›flma, faflizm için neredeyse "olmazsa olmaz"

ö¤elerdir. 

➤ Farkl› ›rklara karfl› duyulan öfke ve nefret, fa-

flizmin en temel dayanak noktalar›ndan birisidir. Bu ›rkç› iddia, say›-

s›z savafl›n, çat›flman›n, katliam›n ve etnik temizli¤in ç›k›fl noktas›d›r.

➤ Faflizmde kat› bir disiplin hakimdir. Karfl›t olan her türlü fikir

kökten yok edilir. Hitler'in iktidar› döneminde "Alman olmayan" fikir-

ler içeren binlerce kitab›n yak›lmas›, bu zihniyetin sadece tek bir örne-

¤idir. 

➤ Faflizm, insanlar› kazanmak için, onlara kendi ›rklar›n›n di¤er

tüm ›rklardan üstün oldu¤u yalan›n› telkin eder. As›l hedefi ›rk üstün-

lü¤üne dayal› bir sistem oluflturabilmektir. Ancak her ›rk›n yaln›zca
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kendisinin üstün oldu¤unu iddia etti¤i bir ortamda kavgalar›n ve sa-

vafllar›n sona ermeyece¤i aç›kt›r. Hitler ve Mussolini gibi faflist dikta-

törlerin halklar›n› içine sürükledikleri belalar, faflizmin savundu¤u fi-

kirlerin büyük bir aldatmacadan baflka bir fley olmad›¤›n›n en önemli

ispatlar›ndand›r. 

Yukar›da sayd›¤›m›z özellikler sadece bu ideolojiler hakk›nda ge-

nel bir fikir vermek için s›ralanan birkaç maddeden ibarettir. Bu ide-

olojilerin günlük hayattaki uygulamalar›na bak›ld›¤›nda fliddet ve

vahfletle ne kadar içiçe olduklar› daha aç›k bir flekilde görülmektedir.

Ancak as›l önemli olan Deccaliyetin ve ona ba¤l› ideolojilerin topluma

verdikleri zararlara ra¤men genifl kitleler taraf›ndan benimsenebilme-

sidir. Bu nedenle Deccal sisteminin toplumu nas›l etki alt›na ald›¤› ko-

nusu üzerinde önemle durulmas› gerekir. Bu tespitin yap›lmas›, söz

konusu sisteme karfl› yürütülecek olan fikri mücadelenin de ilk ad›m›

olacakt›r. Çünkü insanlar bir anda bencil, sald›rgan, ac›mas›z, nefret

dolu ve intikam peflinde koflan bireyler haline gelmezler. Daha önce de

belirtti¤imiz gibi, bu, ancak insanlar›n aflamal› olarak Deccal sistemi-

ne al›flt›r›lmalar› ile gerçekleflir. Bu süreç insanlar›n çevrelerini alg›la-

y›p bir fleyler ö¤renmeye bafllamalar› ile birlikte devreye girer ve ömür

boyu ald›klar› telkinlerle devam eder. Bu telkinlerin hareket noktas›

ise insanlar›n Allah'a imandan uzaklaflt›r›lmas›d›r. 

Ele ald›¤›m›z bu ana mezheplerin de kendi içlerinde farkl› grup-

lar› ve uygulay›c›lar› vard›r. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde, Deccali-

yetin terör ile olan ba¤lant›s›n› ele al›rken bu alt gruplardan çeflitli ör-

neklere de¤inilecektir. Ancak daha önce Deccaliyetin Kuran'da nas›l

yer ald›¤›n› incelemekte fayda vard›r. 
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ne, milyonlarcas›n›n ise ac› çekmesine sebep oldular



eygamberimizin Deccal'i tarif eden hadislerindeki ta-

n›mlar Kuran'da anlat›lan suçlu-günahkar karakteri ile

çok büyük benzerlik göstermektedir. Kuran'da kötü ah-

lak özellikleri olarak bildirilen yalanc›l›k, adaletsizlik, ac›mas›zl›k, za-

limlik, insanlar aras›nda bozgunculuk ç›karmak, fliddet ve karmaflan›n

yay›lmas› için çaba göstermek, insanlar› din ahlak›ndan uzaklaflt›rmak

gibi inkarc›lar›n gösterdikleri ahlak, Darwinizm'in besledi¤i ideolojile-

rin de en belirgin özelliklerindendir. 

Allah'›n Kuran'da, suçlu-günahkarlar olarak dikkat çekti¤i kifliler,

yeryüzünde anarfli ve terör ç›karanlar, bunun için çeflitli tuzaklar ku-

ranlar, kötülükten yana olanlard›r. Bu insanlar Allah'›n koydu¤u s›n›r-

lar› tan›mayan, din ahlak›n› yaflamayan, suça ve günah ifllemeye e¤i-

limli insanlard›r. "Hiç flüphesiz suçlu-günahkarlar, bir sapm›fll›k (da-

lalet) ve ç›lg›nl›k içindedirler" (Kamer Suresi, 47) ayetinde bildirildi-

¤i üzere bu ahlak› yaflayan insanlar›n uyduklar› yol sapk›nd›r. Ku-
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ran'da suçlu-günahkarlar›n çeflitli özellikleri anlat›lmakta ve insanlar

buna karfl› flöyle uyar›lmaktad›rlar: 

Allah'a karfl› yalan uydurup iftira düzenden ve O'nun ayetlerini

yalanlayandan daha zalim kimdir? fiüphesiz O, suçlu-günahkarla-

r› kurtulufla erdirmez. (Yunus Suresi, 17)

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaç›k de-

liller getirdi¤i halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek olduklar›

için y›k›ma u¤ratt›k. ‹flte biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu¤u

böyle cezaland›r›r›z. (Yunus Suresi, 13)

Kuran'da toplumun huzur ve güvenli¤ini bozan, insanlar aras›n-

da kargafla ç›karan ve yeryüzünde kötülü¤ü yayg›nlaflt›rmak için tu-

zak kuranlar›n da suçlu-günahkarlar olduklar› belirtilmektedir. Dar-

winizm'i kendisine temel alan materyalist ideolojilerin, komünizm ve

faflizm gibi ak›mlar›n önde gelen özelliklerinden birisinin de toplum

düzenini bozmak ve anarfli oluflturmak oldu¤u göz önünde bulundu-

rulursa, bu sistemi yaflayan ve yayanlar›n Kuran'da anlat›lan suçlu-

günahkar kiflili¤i tafl›yan insanlar oldu¤u anlafl›lacakt›r. Bir ayette flöy-

le bildirilmektedir:

Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler

kursunlar diye- oran›n suçlu-günahkarlar› k›ld›k. Oysa onlar, hile-

li-düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun fluuruna varmazlar.

(Enam Suresi, 123)

Ayette de bildirildi¤i üzere bu kifliler kendi sistemlerini yayg›nlafl-

t›rmak ve pekifltirmek için planlar yapacak ve çeflitli düzenler kuracak-

lard›r. Bu durumda bu karakteri tafl›yan kiflilere ve bu sistemi yayg›n-

laflt›rmaya çal›flanlara karfl› verilecek olan fikri mücadele de son derece

önemlidir. Çünkü yeryüzünde bozgunculu¤un yerini bar›fl›n, çat›flma

ve anarflinin yerini huzurun ve istikrar›n almas›, ancak bozgunculuk

yapanlar›n bu faaliyetlerinin engellenmesi ile mümkündür. Bu da böy-

le bir giriflimde bulunanlar›n fikri alt yap›lar›n›n çürüklü¤ünün deflifre
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edilmesi ve çökertilmesi ile sa¤lan›r. Böyle bir sorumlulu¤u ise ancak

iman edenler üstlenebilir. Çünkü iman edenlerin üzerinde Deccaliyetin

fitnesinin hiçbir flekilde etkisi yoktur. Müminler, Allah'›n Kuran'da ta-

rif etti¤i suçlu-günahkar karakterini yaflamaktan veya bu özelliklerin

en küçük bir alametini dahi üzerlerinde tafl›maktan fliddetle sak›nan in-

sanlard›r. ‹man edenlerin yeryüzünde bozgunculu¤u önleme sorumlu-

lu¤unu Allah flöyle bildirmektedir: 

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan pek az› d›-

fl›nda yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi kifliler

bulunmal› de¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde bulunduklar› refa-

h›n pefline düfltüler. Onlar, suçlu-günahkarlard›. (Hud Suresi, 116)

DDECCAL  KARAKTER‹  NEFS‹N  AZGINLI⁄I

ÜZER‹NE  KURULUDUR

Suçlu-günahkarlar›n en önemli özelliklerinden birisi kendilerine

Kuran ahlak›n› de¤il, nefislerinin isteklerini -kiflisel istek ve tutkular›-

n›- rehber edinmifl olmalar›d›r. Oysa insan›n nefsine uymas› büyük bir

belad›r. ‹nsan›n nefsine uymaya bafllamas› öncelikle kendi içinde bir

karmafla ve bafl› bozukluk yaflamas›na neden olur. ‹nsanda vicdan›na

uymufl olman›n getirdi¤i rahatl›¤›n ve huzurun yerini kendine güven-

sizlik, tedirginlik, endifle ve huzursuzluk al›r.. "... Çünkü gerçekten ne-

fis, -Rabbimin kendisini esirgedi¤i d›fl›nda- var gücüyle kötülü¤ü

emredendir..." (Yusuf Suresi, 53) ayetinde de buyuruldu¤u gibi nefis

sürekli kötülü¤ü emreder. ‹nsana her zaman k›skançl›k, haset, öfke,

kin, intikam, sevgisizlik, merhametsizlik, sayg›s›zl›k, sorumsuzluk gibi

kötü ahlak özelliklerini yaflatmak ister. ‹man eden bir kifli ise, nefsinin

de¤il vicdan›n›n sesini dinler, iradesini kullan›r ve güzel bir ahlak gös-

terir. Çünkü Allah Kuran'da insana nefsinin kötülüklerinden sak›n›p
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korunmay› emretmifltir ve insan vicdan›na uyarak bu emri yerine geti-

rebilir. Yani her insan neyin kötü oldu¤unu bildi¤i gibi, neyin iyi oldu-

¤unu ve kötülükten nas›l korunabilece¤ini de en iyi flekilde bilir. Bu

gerçek ayetlerde flu flekilde aç›klan›r:

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', sonra ona fücurunu

(s›n›r tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› ilham

edene (andolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah bul-

mufltur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da el-

bette y›k›ma u¤ram›flt›r. (fiems Suresi, 7-10)

Buna ra¤men insanlar›n büyük k›sm› vicdanlar›n›n sesini iyice k›-

s›p duyamaz hale gelir ve kendilerini nefislerinin yönetmesine izin ve-

rir. Vicdan›na uyan insanla nefsine uyan insan aras›nda ise çok önem-

li farkl›l›klar vard›r. Vicdan›n›n sesini dinleyen bir kifli, kendisini öfke-

lendirebilecek bir olayla karfl›laflt›¤›nda, öfkesine hakim olup itidalli

davran›r. Nefsinin sesini dinleyen kifli öfkesine kendini kapt›r›p kin ve

intikam duygular› ile hareket edebilir. Ayn› flekilde, bir haks›zl›kla

karfl›laflan kifli vicdan›n›n sesini dinledi¤inde, haks›zl›¤a ayn›s› ile de-

¤il hak ve adalet ile cevap vermesi gerekti¤ini bilir. Nefsine uyan kifli

ise kendisine haks›zl›k yapt›¤›n› düflündü¤ü kifliye daha fazlas› ile

karfl›l›k vermek ister. Vicdan›na uyan kifli merhametli, hoflgörülü, sa-

b›rl› ve fedakar olurken, nefsine uyan kifli ac›mas›z, zalim, sab›rs›z ve

bencil olur. Dolay›s›yla nefsine uyan kiflilerin ço¤unlukta oldu¤u bir

toplumda bar›fltan, huzurdan ve güvenlikten bahsetmek mümkün ol-

maz. Nitekim Allah ayetinde insanlar›n nefislerine uymalar› duru-

munda yeryüzünde düzen kalmayaca¤›n› bildirmifltir:

E¤er hak, onlar›n heva (istek ve tutku)lar›na uyacak olsayd› hiç

tart›flmas›z, gökler, yer ve bunlar›n içinde olan herkes (ve herfley)

bozulmaya u¤rard›. Hay›r, Biz onlara kendi flan ve fleref (zikir)leri-

ni getirmifl bulunuyoruz, fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çevi-

riyorlar. (Müminun Suresi, 71)
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‹flte Deccal'in, dini ve manevi de¤erleri hedef almas›n›n temel ne-

denlerinden birisi de budur. Çünkü din ahlak›, insanlar›n vicdanlar›n›

dinlemelerini ve nefsin kötülüklerinden korunup sak›nmalar›n› gerek-

tirir. Deccal'in ideolojisi ise tam aksini savunur. Bu nedenle insanlar›

birbirine ba¤layan, sosyal düzeni sa¤layan unsurlar› –ki bu unsurlar›n

bafl›nda din ahlak› ve bu ahlaktan kaynaklanan manevi de¤erler gelir-

bozar ve insanlar aras›nda karmafla ve çat›flmay› teflvik eder. Deccalli-

yetin insanlar›n nefislerine uyduklar› bir düzen üzerine kurulu oldu-

¤unu Peygamberimiz (sav) bir hadisinde ise flu flekilde belirtmifltir:

Fitne-i ahir zaman o kadar dehfletlidir ki, kimse nefsine hakim ola-

maz. 6

‹slam alimleri bu hadisi yorumlarken, Deccal'in insanlar› tutku ve

arzular›na uymaya davet edece¤ini, bunu süslü gösterece¤ini belirt-

mifllerdir. Örne¤in Bediüzzaman Said Nursi bu hadisi aç›klarken, "...

(insan) nefsine ma¤lup olup, o atefle sarhoflhane bir sürüklenme ile

düfler, yanar... (Deccal) pervane gibi nefisperestleri (nefsine düflkün

olanlar›) etraf›na toplar, sersem eder..." demifltir. 

DDECCAL  

YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK Ç IKARIR

Deccal'in sisteminin insanlara en büyük zarar› veren yönü bu sis-

temin yeryüzünde bozgunculuk ç›karma, huzur ve düzen b›rakmama

üzerine kurulu olmas›d›r. Deccal'in temel vasf› bozgunculuk ç›karabil-

mek için fliddet, terör ve anarfliyi körüklemesidir. Bozgunculuk ç›kar-

mak çok genifl bir kavramd›r. ‹nsanlar›n huzurunu kaç›ran, güvenlik

ve bar›fl ortam›n› bozan her unsur bozgunculuktur. ‹ki ülke aras›nda

hiçbir hakl› gerekçesi olmadan yaflanan savafllar, bir toplum içerisinde

suni nedenlerle meydana gelen iç çat›flmalar, masum ve sivil insanlar›
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hedef alan terörist sald›r›lar, günlük hayatta karfl›lafl›lan bireysel flid-

det olaylar›, bozgunculu¤un örnekleri aras›nda say›labilir. Bu dönem-

de, gün geçtikçe say›s› artan ve yay›lan savafllar, çat›flmalar ve fliddet

olaylar› Deccal'in bozgunculu¤unun boyutlar›n› göstermesi aç›s›ndan

dikkat çekicidir. 

Bozgunculuk Kuran'da dikkat çekilen ve insanlar›n sak›nmas› ge-

reken tehlikelerden birisidir. Allah insanlara bozgunculuk ç›karmay›

yasaklam›fl ve bozguncular› sevmedi¤ini bildirmifltir. ‹nkarc›lar›n yer-

yüzünde sürekli bozgunculuk ç›karmaya, savafl, çat›flma ve karmafla

ortam› meydana getirmeye çal›flmalar› bir ayette flu flekilde belirtil-

mektedir:

... Biz de onlar›n aras›na k›yamet gününe kadar sürecek düflman-

l›k ve kin sal›verdik. Onlar ne zaman savafl amac›yla bir atefl alev-

lendirdilerse Allah onu söndürmüfltür. Yeryüzünde bozgunculu¤a

çal›fl›rlar. Allah ise bozguncular› sevmez. (Maide Suresi, 64)

Görüldü¤ü gibi ayette bu insanlar›n yeryüzünde sürekli bir savafl

ç›karma giriflimleri oldu¤una dikkat çekilmifltir. Savafl, çat›flma, terör,

anarfli gibi kan dökme eylemleri Deccal'in en çok baflvurdu¤u yöntem-

lerdir. Bir baflka ayette bu Deccali zihniyet flu flekilde belirtilmektedir:

Ki (bunlar) Allah'›n ahdini, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra

bozarlar, Allah'›n kendisiyle birlefltirilmesini emretti¤i fleyi keser-

ler ve yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›rlar. Kayba u¤rayanlar, iflte

bunlard›r. (Bakara Suresi, 27)

Kuran ahlak› ise insanlar›n bar›fl, huzur ve güvenlik içinde yafla-

malar›n› öngörür. Kuran'da gösterilen hedef, her inançtan ve milletten

tüm insanlar›n güvenlik içinde yaflayabilecekleri bir ortam meydana

getirebilmektir. Yeryüzünün düzene girmesi ise ancak din ahlak›n›n

yaflanmas› ve insanlar›n vicdanlar›na göre hareket etmesi ile müm-

kündür. Ayette flu flekilde buyurulur: 

Düzene konulmas› (›slah)›ndan sonra yeryüzünde bozgunculuk



(fesad) ç›karmay›n; O'na korkarak ve umut tafl›yarak dua edin.

Do¤rusu Allah'›n rahmeti iyilik yapanlara pek yak›nd›r. (Araf Su-

resi, 56)

BBOZGUNCULUK ‹NSANLAR  ARASINDA  

fi ‹DDET‹N  TEfiV‹K  ED‹LMES‹  ‹LE  YAY IL IR

Bozguncu ahlak›n temelinde, hoflgörü ve sab›r yerine kin ve inti-

kam duygular› vard›r. Savafllar, çat›flmalar ve terör eylemleri ile boz-

gunculuk ç›karan kifliler, sabretmeyi, adaletle hükmetmeyi, merha-

metli ve affedici olmay› bilmeyen, sorunlar› uzlaflma ile halletmek ye-

rine fliddete baflvurmay› tercih eden kiflilerdir. Ayn› flekilde Deccal'in

dininde de insanlar uzlaflmac› de¤il, tam tersine çat›flmac› bir karakter

sergilerler. Bu, kin, öfke ve düflmanl›k duygular›n› körükleyerek in-

sanlar› birbirlerine düflüren bir kültürdür. Nitekim hadislerde Dec-

cal'in kin, öfke ve fliddetin yayg›n oldu¤u bir dönemde ortaya ç›kaca-

¤› ve bu ortamdan istifade edece¤i bildirilmifltir. Bu hadislerden baz›-

lar› flu flekildedir:

Deccal dinin güçsüzleflti¤i, ilmin yetersiz bir hale geldi¤i bir anda or-

taya ç›kar.7

O günler ak›llar›n çelindi¤i günlerdir. ‹nsanlar birbirlerini öldürür-

ler. Öyle ki kifli komflusunu, amcao¤lunu, yak›n›n› öldürür; öldüren

niçin öldürdü¤ünü, öldürülen de niçin öldürüldü¤ünü bilmez. 8

Asl›nda bu özellikler fleytan›n karakterinin de temel özellikleri

aras›ndad›r. fieytan da isyankar, uzlaflmaz, kindar ve öfkeli bir karak-

tere sahiptir ve dünyadaki amac› da insanlar› bu yönde teflvik etmek-

tir. Bu nedenle fleytan insanlar›n aras›n› aç›p bozmaya çal›fl›r. Allah bu

tehlikeyi Kuran'da flöyle haber vermektedir:

Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle. Çünkü fley-
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tan aralar›n› aç›p bozmaktad›r. fiüphesiz fleytan insan›n aç›kça bir

düflman›d›r. (‹sra Suresi, 53)

fieytan›n etkisi alt›na giren kimseler, rahatl›kla hoflgörü gösterip

geçebilecekleri olaylar› fazlas›yla büyütürler. Hofllar›na gitmeyen,

kendi görüflleriyle uyuflmayan herfleye öfkeyle yaklafl›rlar. Öfkelerinin

etkisiyle do¤ru düflünemez, olaylar› adil ve objektif bir flekilde de¤er-

lendiremezler. fieytan bu kimselerin içerisine düfltükleri durumdan is-

tifade eder; do¤ru düflünemeyen, fluursuzca hareket etmeye bafllayan

bu kimseleri suça e¤ilimli insanlar haline getirir. Onlara öfkelerini tat-

min etmedikleri sürece huzur bulamayacaklar› telkinini verir. 

Kuran'da Hz. Adem'in o¤ullar› aras›nda yaflanan olay› anlatan

k›ssa, fleytan›n telkini ile hareket eden bir kimsenin nas›l kontrolsüz ve

sald›rgan bir karakter sergileyebilece¤ine önemli bir örnektir: 

Onlara Adem'in iki o¤lunun gerçek olan haberini oku: Onlar

(Allah'a) yaklaflt›racak birer kurban sunmufllard›. Onlardan biri-

ninki kabul edilmifl, di¤erininki kabul edilmemiflti. (Kurban› ka-

bul edilmeyen) Demiflti ki: "Seni mutlaka öldürece¤im." (Öbürü

de:) "Allah, ancak korkup-sak›nanlardan kabul eder. E¤er beni öl-

dürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için

elimi sana uzatacak de¤ilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan

Allah'tan korkar›m. fiüphesiz kendi günah›n› ve benim günah›m›

yüklenmeni ve böylelikle ateflin halk›ndan olman› isterim. Zulme-

denlerin cezas› budur." Sonunda nefsi ona kardeflini öldürmeyi

(tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaflt›rd›; böylece onu öldürdü,

bu yüzden hüsrana u¤rayanlardan oldu. (Maide Suresi, 27-30)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi fleytan›n telkini ile nefsine uyan kar-

defl, öfke ve k›skançl›k ile hareket etmifl ve bu duygular› onu cinayet

ifllemeye kadar vard›rm›flt›r. Mümin ahlak› gösteren di¤er kardefl ise,

karfl› taraf›n sald›rgan tutumu ve haks›z tav›rlar› karfl›s›nda dahi itida-

lini kaybetmemifl, güzel bir ahlak göstermifltir. 

44



45



Harun Yahya

Ayn› flekilde Allah'›n kendisine verdi¤i nimetler nedeni ile Hz.

Yusuf'a karfl› k›skançl›k ve öfke duyan kardeflleri de onu öldürmeye

kalk›flm›fllar, Hz. Yusuf ise yaflad›¤› çeflitli olaylardan sonra kardeflleri

ile tekrar karfl›laflt›¤›nda onlara hoflgörü göstermifl ve onlar› affetmifl-

tir. Bu, Allah'›n iman edenlere emretti¤i üstün ahlak›n bir gere¤idir.

Ayette müslümanlar›n güzel ahlak› flöyle tarif edilmifltir:

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)

DDECCAL  ‹NSANLARI  Afi IRIL I⁄A  YÖNLEND‹R‹R

Deccal'in yeryüzünde bozgunculuk ve kar›fl›kl›k ç›karmak için

kulland›¤› bir baflka yöntem de insanlar› afl›r›l›¤a, yani fanatizme tefl-

vik etmesidir. Bu sistemde insanlar, inançlar›, fikirleri ya da idealleri

u¤runda afl›r›l›¤a gitmelerinin meflru oldu¤una inand›r›l›rlar. Uzlaflma

ve diyalog ile ulafl›labilecek sonuçlar›, ancak fliddete baflvurarak elde

edebilecekleri fikrine kap›l›rlar. Basit bir k›skançl›k, yersiz bir öfke,

vahfli cinayetlerle, ac›mas›z sald›r›larla neticelenebilir. Çünkü afl›r› in-

san itidalden, sa¤duyudan ve ak›lc›l›ktan uzaklafl›r. Mant›kl› kararlar

veremez, muhakemesini kaybeder. Sadece duygular› ile hareket eder.

Tepkilerine ve üslubuna öfke ve hiddet hakim olur. Böylece fliddetin

her türlüsünü hiç sorgulamadan ve vicdani rahats›zl›k duymadan ger-

çeklefltirebilecek tehlikeli gruplar ve bireyler ortaya ç›kar. 

Oysa Kuran ahlak› insanlar›, afl›r›l›¤a kaçmaktan ve haddi aflmak-

tan sak›nd›r›r. Allah bir ayetinde insanlara, hevalar›na kap›larak iflle-

rinde afl›r›l›¤a gidenlere itaat etmemelerini bildirmekte ve iman eden-

leri Deccal'in bu tuza¤›na karfl› uyarmaktad›r:
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... Kalbini bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz, kendi 'istek

ve tutkular›na (hevas›na)' uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene itaat et-

me. (Kehf Suresi, 28)

Afl›r›l›k insan› Kuran ahlak›ndan uzaklaflt›r›r. Müminlerin en

önemli özelliklerinden birisi ise koflullar ne olursa olsun itidalli ve

dengeli olmalar›, mütevaz›, ›l›ml› ve hoflgörülü tav›rlar›ndan vazgeç-

memeleridir. ‹man edenlerin sorumlulu¤u insanlara iyili¤i emretmek

ve onlar› kötülüklerden sak›nd›rmakt›r. Bu ise insanlara din ahlak›n›

anlatarak ve din d›fl› sistemler ile fikri alanda mücadele ederek yerine

getirilecek bir sorumluluktur. Mümin bu sorumlulu¤unu yerine geti-

rirken kendi görevinin sadece do¤rular› anlatmak ve insanlara yol

göstermek oldu¤unu bilir. ‹man etmeleri için insanlar› zorlamak gibi

bir yükümlülü¤ü yoktur. Allah, iman edenlere, "dinde zorlama yok-

tur" (Bakara Suresi, 256) hükmüyle de buyurdu¤u üzere, insanlar› zor-

lamamalar› gerekti¤ini bildirmifltir. ‹nsanlara hidayet verecek olan, ya-

ni onlar›n iman etmesini sa¤layacak olan Allah't›r. ‹man edenler ise sa-

dece bu hidayete vesile olabilmek için çaba gösterirler:

Onlar›n hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) de¤il-

dir. Ancak Allah, diledi¤ini hidayete erdirir... (Bakara Suresi, 272)

DDECCAL 'E  UYANLARIN  ORTAK  ÖZELL‹⁄‹ :

fiEYTAN‹  MANTIKLA  HAREKET  ETME

Onun (Deccal'in) yan›nda iki nehir bulunacakt›r. Göz birini bembe-

yaz bir su, di¤erini kaynayan bir atefl olarak görecek, fakat içeri gi-

renler bunun tam tersi oldu¤unu bulacak. 9

Onun (Deccal'in) fitnelerinden birisi de yan›nda cennet ve cehenne-

min bulunuflu olacakt›r. Onun cenneti cehennem, cehennemi ise cen-

nettir. 10
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Yukar›daki hadisler, Deccal'in insanlara iyiyi kötü, kötüyü iyi gös-

terdi¤ini anlatan rivayetlerden ikisidir. Bu, fleytan›n da özelliklerinden

biridir. fieytan da, t›pk› Deccal'in insanlar› anarfli ve teröre davet eder-

ken yapt›¤› gibi, insanlar›n ancak kendisine uyduklar›nda kurtulufla

ereceklerini ve kendisinin do¤ru bir yol üzerinde oldu¤unu iddia ed-

er. ‹nsanlar› dinsizli¤e ve inkarc› bir ahlaka ça¤›r›rken onlar›n iyili¤ini

istedi¤i yalan›n› öne sürer:

De ki: "Bize yarar› ve zarar› olmayan Allah'tan baflka fleylere mi ta-

pal›m? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, fleytanlar›n ayartarak

yerde flaflk›nca b›rakt›klar›, arkadafllar›n›n da: "Do¤ru yola, bize

gel" diye kendisini ça¤›rd›¤› kimse gibi topuklar›m›z üzerinde ge-

risin geri mi döndürülelim?" De ki: "Hiç flüphesiz Allah'›n yolu,

as›l yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi) teslim etmekle

emrolunduk." (Enam Suresi, 71)

Ayn› flekilde fleytana uyan insanlar›n da iyilikten baflka bir fley is-

temediklerini iddia etmeleri bir ayette flu flekilde belirtilmifltir:

Öyleyse, nas›l olur da, kendi ellerinin sunduklar› sonucu, onlara

bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek: "Kuflkusuz, biz iyilik-

ten ve uzlaflt›rmaktan baflka bir fley istemedik" diye Allah'a yemin

ederler? (Nisa Suresi, 62)

Deccal'i sistemde insanlar›n kötüyü iyi görmelerine verilebilecek

en çarp›c› örneklerden biri fliddetin, çat›flmalar›n ve kavgalar›n ola¤an

karfl›lanmaya bafllanmas›d›r. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi insanlar,

isteklerini elde etmenin en etkili yolunun fliddete baflvurmalar› oldu-

¤una kendilerini ve çevrelerini inand›rm›fllard›r. Masum insanlar› kat-

leder, hiçbir suçu olmayan insanlara zarar verirken bunlar› kendilerin-

ce hak bir mücadele için yapt›klar›n› düflünürler. Terör örgütlerinin

üyeleri ile ya da dünyan›n çeflitli bölgelerinde savafl ve çat›flmalara ne-

den olan insanlardan biri ile görüflüldü¤ünde, hepsi fliddete baflvur-

makta sözde ne kadar hakl› olduklar›n› anlatacaklard›r. Oysa bu bü-
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yük bir yan›lg› ve zalimliktir. Masum ve savunmas›z insanlara karfl›

fliddete baflvuran hiçbir mücadele hakl› de¤ildir. 

Bu yan›lg›n›n temelinde ise söz konusu kiflilerin fleytana ve onun

bir uzant›s› olan Deccal'e uyuyor olmalar›, di¤er bir deyiflle fleytan›n

mant›¤› ile hareket ediyor olmalar› vard›r. Oysa herfleyin Yarat›c›s›

olan Allah insanlara, fleytan›n yolunu izlememelerini emretmifltir.

Allah bu emrini ayetlerinde flu flekilde bildirmektedir: 

Ey insanlar, yeryüzünde olan fleyleri helal ve temiz olarak yiyin ve

fleytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaç›k bir

düflmand›r. (Bakara Suresi, 168)

Gerçek flu ki, fleytan sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu düfl-

man edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ateflin halk›n-

dan olmaya ça¤›r›r. (Fat›r Suresi, 6)

Rabbimizin tüm bu emirlerine ra¤men fleytan›n mant›¤› ile hare-

ket eden bir kiflinin akl› ve kalbi kapan›r. Ak›lda ve kalpte meydana

gelen bu kapanma inkar edenlerin ve din ahlak›n› yaflamayanlar›n ge-

nel bir özelli¤idir. Kuran'da gözleri oldu¤u halde gerçekleri göreme-

yen, kulaklar› oldu¤u halde duymayan kiflilere dikkat çekilmifl,

Allah'›n bu kiflilerin kalplerini de mühürledi¤i flöyle bildirilir: 

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için far-

ketmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mü-

hürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab

onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her örne¤i gösterdik.

fiüphesiz, sen onlara bir ayetle geldi¤in zaman, o inkar edenler,

mutlaka: "Siz ancak muptil olanlardan baflkas› de¤ilsiniz" derler.

‹flte Allah, bilmeyenlerin kalblerini böyle mühürler. (Rum Suresi,

58-59)

Kuran'da, "... Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, göz-

leri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler.
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Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil

olanlard›r." (Araf Suresi, 179) ayetiyle de belirtildi¤i gibi insan›n gör-

me ve iflitme duyusunun çal›flmamas›, kalbin ölü hale gelmesine iflaret

etmektedir. Böyle bir fluur kapan›kl›¤›, Deccal'in sistemine uyanlar›n,

vicdanlar›n› tamamen terk etmifl, do¤ruyu yanl›fltan ay›rt edecek bir

anlay›fla sahip olmayan, zalim kimseler olduklar›n› göstermektedir.

Böyle bir insan bir olay›n kendisine ve çevresine verece¤i zararlara

önem vermez ve rahatl›kla insanlara zulmedebilir. Deccal'in yalanlar›-

na kap›l›r ve iyiyi kötü, kötüyü iyi olarak görmeye bafllar. Böyle insan-

lar›n durumu Kuran'da flu flekilde belirtilmektedir: 

Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanl›klar içinde sa¤›rd›rlar,

dilsizdirler. Allah, kimi dilerse onu flafl›rt›p-sapt›r›r, kimi dilerse

de onu dosdo¤ru yol üzerinde k›lar. (Enam Suresi, 39) 

Allah, fleytanla iflbirli¤i içinde olan ve yeryüzünde de fleytan›n

mant›¤›n› yaflatmaya çal›flan bu zalim insanlar›n, ahirette alaca¤› kar-

fl›l›¤› flöyle haber verir:

(fieytan) Onlara vaadler ediyor, onlar› en olmad›k kuruntulara dü-

flürüyor. Oysa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka bir fley va'det-

mez. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ondan kaçacak bir yer

bulamayacaklard›r. (Nisa Suresi, 120-121)

DDECCAL ' ‹N  KURDU⁄U TUZAKLAR  DA  

ALLAH ' IN  KONTROLÜNDED‹R

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Deccal'in tuzaklar›n›n büyük-

lü¤üne dikkat çekmifl ve bizi bu tuzaklara karfl› uyarm›flt›r. Gerçekten

de Deccaliyetin fitnesi, samimi iman edenler hariç, neredeyse tüm in-

sanlar› içine alabilecek büyüklüktedir. Bugün dünya genelinde yafla-

nan ahlaki dejenarasyon ve kaos ortam›n›n etrafl›ca düflünülmesi, bu
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fitnenin boyutunun daha iyi kavranmas›n› sa¤layacakt›r. Hangi ülke-

den, hangi milletten, hangi ›rktan olursa olsun insanlar bu bozulmaya

ve fitneye bizzat flahitlik etmektedirler. 

Ancak bu noktada unutulmamas› gereken çok önemli bir husus

vard›r. Kuran'da pek çok ayette iman etmeyenlerin kurduklar› tüm tu-

zaklar›n gerçek sahibinin Allah oldu¤u bildirilmifltir. Allah insanlar›

denemek, salih olanlar› ortaya ç›karmak, onlar› e¤itmek, inkarc›lar›n

da küfrünü göstermek ve daha pek çok hikmet gere¤ince, fleytan›n yer-

yüzündeki faaliyetlerini ve dolay›s›yla Deccaliyeti de kader içinde ya-

ratm›flt›r. Ancak Deccaliyet mutlak ma¤lup olacak flekilde yarat›lm›flt›r.

Dolay›s›yla inkar edenlerin tuzaklar›, Allah'›n izni ile, hiçbir zaman ba-

flar›ya ulaflamayacak tuzaklard›r. Bir ayette bu s›r flöyle haber verilir: 

Gerçek flu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onlar›n düzen-

leri, da¤lar› yerlerinden oynatacak da olsa, Allah kat›nda onlara

haz›rlanm›fl düzen (kötü bir karfl›l›k) vard›r. (‹brahim Suresi, 46)

Tarih boyunca inkar eden ve insanlar› inkara sürüklemek isteyen-

ler çeflitli tuzaklar kurmufllard›r. Ancak kurulan tüm tuzaklar, Allah'›n

kanununun bir neticesi olarak, bozulmufl ve kendi sahibine dönmüfl-

tür. Bu, Allah'›n de¤iflmez bir kanunudur. Bir ayette flu flekilde bildiril-

mektedir:

... Onlara bir uyar›c›-korkutucu geldi¤inde (bu,) nefretlerinden

baflkas›n› art›rmad›. (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve

kötülü¤ü tasarlay›p düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahi-

binden baflkas›n› sar›p-kuflatmaz. Art›k onlar öncekilerin sünne-

tinden 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. (Fat›r Suresi, 42-43)

Ayn› son, Deccal'in kurdu¤u tuzaklar ve do¤rudan Deccal'in fikir

sistemi için de geçerlidir. Bu sistem de insanlar› Allah'›n yolundan al›-

koyabilmek için kurulmufl özel bir tuzakt›r. Kurulan tuzaklar ne kadar
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büyük, oluflturulan plan ne kadar kapsaml› ve etkili olursa olsun hep-

si Allah'›n kontrolü alt›ndad›r. Deccal de, onun kurdu¤u tuzaklar da

yaln›zca Allah'›n dilemesi ile vard›r. "Allah dilemedikçe siz dileye-

mezsiniz" (‹nsan Suresi, 30) ayetiyle de buyuruldu¤u gibi, Allah dile-

medikçe hiç kimse bir fley dileyemeyece¤i gibi, ne bir tuzak kurmaya

ne de bu tuza¤› hayata geçirmeye güç yetirebilir.
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OOnlardan öncekiler de

hileli-düzenler

kurmufllard›; fakat düzen

kuruculu¤un tümü Allah'a

aittir. Her  bir nefsin ne

kazand›¤›n› O bilir. Bu

yurdun sonu kimindir,

inkar edenler pek

yak›nda bileceklerdir..

(Rad Suresi, 42)



uraya kadar olan bölümlerde ahir zaman›n en büyük

fitnesi olan Deccaliyetin nas›l bir ak›m oldu¤unu ve

bu ak›ma uyanlar›n nas›l bir karaktere sahip oldukla-

r›n› inceledik. Bu bölümde ise Deccal'in en önemli fitnelerinden biri

olan terör konusunu ele alaca¤›z. 

Terör, günümüzde en s›k kullan›lan terimlerden biri olmakla bir-

likte, toplumun her kesiminin üzerinde hemfikir oldu¤u tek bir tan›-

ma sahip de¤ildir. Bunun temel nedenlerinden birisi, baz› çevreler ta-

raf›ndan terörist olarak görülen kimselerin, baflka çevreler taraf›ndan

do¤ru bir mücadelede bulunan insanlar olarak kabul edilmesidir. Oy-

sa amac› ne olursa olsun, fliddete baflvuran, bu fliddet eylemleri esna-

s›nda masum insanlar› hedef alan bir grubun makul karfl›lanmas›

mümkün de¤ildir. ‹nsanlar veya toplumlar kendileri için farkl› talep-

lerde bulunabilir, bu taleplerinde hakl› da olabilirler. Ancak bu talep-

leri gerçeklefltirmenin yolu fliddete baflvurmak olmamal›d›r. Savunma
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ise ancak silahl› bir güce karfl› yap›l›r. Bu nedenle masum insanlar› he-

def alan her türlü fliddet ve çat›flma asl›nda bir tür terör eylemi olarak

kabul edilebilir. 

Terörün temel stratejisi insanlar aras›nda korku yayabilmek, bu

yolla etkin güç haline gelebilmektir. Korku, terörün dayanak noktas›-

d›r. Terörist gruplar taleplerini demokratik yollarla elde etmeye çal›fl-

mak yerine, çok daha cayd›r›c› oldu¤unu düflündükleri fliddet eylem-

leri ile dile getirirler. Bu kimselere göre, bir terör eylemi ne kadar ac›-

mas›z ve insafs›z olursa, o derece korku verici olacak, di¤er bir deyifl-

le hedefine o derece yaklaflacakt›r. 

Terörün en dehflet verici özelliklerinden birisi de hiçbir ahlaki de-

¤ere sahip olmamas› ve hiçbir kural tan›mamas›d›r. Teröre baflvuran

kiflide flefkat, merhamet, affedicilik, hoflgörü yoktur. Bu kifliyi yönlen-

diren, kin, öfke ve intikam duygular›d›r. Böyle bir kimse fluursuzca,

nereye varaca¤›n› düflünmeden sadece öfkesini gidermek ve intikam

almak amac›ndad›r. Bu eylemi gerçeklefltirirken oluflabilecek tahribat

ise kiflinin vicdan›nda bir etki meydana getirmez. Çünkü terörü çö-

züm olarak gören kiflinin vicdan›, dolay›s›yla akl›, feraseti ve basireti

kapanm›flt›r. 

Oysa Kuran ahlak›nda öfkenin yeri yoktur. Allah insanlara öfke

gibi nefsani dürtülere uyduklar› takdirde yeryüzünde bozgunculuk ve

kargafla ç›kaca¤›n› bildirmifltir. Bu nedenle de her zaman için hoflgörü-

den, bar›fltan, dostluktan, uzlaflmadan yana tav›r koymalar›n› emret-

mifltir. Bu ahlaka uyuldu¤u takdirde fliddete dayal› Deccal sistemi te-

melinden çökecek, terörün ve anarflinin zemini ortadan kalkacak ve

yeryüzüne hakim olan kargafla ortam› son bulacakt›r. Allah bir ayetin-

de insanlara bu ahlak› flöyle ö¤ütlemektedir:

"Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹slam'a) uygun olan› (ör-

fü) emret ve cahillerden yüz çevir." (Araf Suresi, 199)
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Günümüzde dünyan›n pek çok ülkesinde terör en önde gelen

sorunlardan biri halini alm›flt›r. fiiddete baflvurmay›, hedeflerine

silahl› eylemlerle ulaflmay› tek ç›kar yol olarak görme yan›lg›s›-

na düflen gruplar, pek çok insan›n hayat›n› kaybetmesine ve

yaralanmas›na sebep olan eylemler yapmaktad›rlar. Bu eylem-

lerle oldukça yüklü maddi kay›plara da neden olmaktad›rlar. 
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DDin  Ad›na Te rö r i s t  Ey lemlerde  Bulunanlar

Din ahlak› her türlü terör eylemini fliddetle yasaklarken, birtak›m

terör gruplar› din ad›na ortaya ç›kt›klar›n› iddia etmektedirler. Ancak

din ad›na katliam yapanlar›n veya fliddet uygulayanlar›n dünya görüfl-

leri incelendi¤inde, gerçekte bunlar›n son derece sapk›n inan›fllar olduk-

lar› görülecektir. Bu insanlar gerçek dini bilmeyen, din ahlak›n› yaflama-

m›fl ve anlamam›fl kiflilerdir. Çünkü Allah'›n varl›¤›na inan›p, Allah'tan

korkup sak›nan ve Allah'›n indirdi¤i kitaba uyan bir kimsenin masum

ve savunmas›z insanlara zarar verecek herhangi bir davran›fl içine gir-

mesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle ‹slam ad›na fliddet ve terör eylemle-

ri gerçeklefltirenleri dini gruplar olarak adland›rmak do¤ru de¤ildir. 

Bir dinin veya bir baflka fikir sisteminin gerçek mesaj›, kimi za-

man onun sözde taraftarlar› taraf›ndan tamamen çarp›t›labilir, yanl›fl

yorumlanabilir. Bu, H›ristiyanl›k için oldu¤u gibi Yahudilik için de ge-

çerlidir. Örne¤in Haçl›lar, 11. yüzy›l›n sonunda Filistin topraklar›n›

fethetmek amac›yla Avrupa'dan yola ç›kan Avrupal› H›ristiyanlard›.

(Yan sayfadaki temsili resim) Sözde dini bir amaçla yola ç›km›fllar ama

geçtikleri her yere vahflet ve korku götürmüfllerdi. 

fiiddete kesinlikle yer vermeyen ve bir sevgi dini olan H›ristiyan-

l›¤› yanl›fl yorumlayan bu barbarlar›n uygulad›¤› vahfletin H›ristiyan-

l›k dini ile bir ilgisinin olmad›¤› aç›kt›r. 

Din ad›na teröre baflvuranlar›n ço¤u ise, ‹lahi dinlere de¤il, birta-

k›m putperest inançlara veya yeni türemifl mistik ö¤retilere ba¤l› fana-

tik gruplard›r. Baflta Amerika ve Japonya'da olmak üzere bu gruplar

hem kendi mensuplar›na hem de di¤er insanlara yönelik korkunç flid-

det eylemleri gerçeklefltirmektedir. Bunlar aras›nda, bir çiftlikte kendi-

lerini yakarak ölüme giden veya yataklar›nda toplu olarak intihar

edenler oldu¤u gibi, Japon metrosuna att›klar› sarin gaz› ile masum

insanlara zarar veren gruplar da bulunmaktad›r. Yapt›klar› terör
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eylemleri ile dikkat çeken di¤er gruplar ise, Ku Klux Klan ve neo-Na-

ziler gibi afl›r› ›rkç› örgütlenmelerdir. Özellikle son yirmi y›l içerisinde

›rkç› ve faflist düflüncenin gençler aras›nda gözle görülür flekilde art-

mas›, fliddet olaylar›n›n da ço¤almas›na neden olmufltur. Bundan bir-

kaç y›l önce Almanya'da soydafllar›m›za karfl› yap›lan eylemler, di¤er

baz› Avrupa ülkelerinde Asya ve Afrika kökenli kiflilere karfl› gerçek-

lefltirilen tacizler ve sald›r›lar, Amerika'da halen s›k s›k zencilerin ve

Araplar›n maruz kald›klar› fliddet olaylar› bu gruplar›n uygulad›klar›

terör olaylar› aras›nda say›labilir. 

Unutulmamal›d›r ki, bu kitapta ele al›nan ve al›nmayan her türlü

sapk›n oluflumun temelinde insanlar›n din ahlak›ndan uzaklaflm›fl ol-

malar› ve gerçek dini bilmeden yetifltirilmifl olmalar› yer almaktad›r.

Çünkü ‹slam, H›ristiyanl›k ve Yahudili¤in ortaklafla kabul etti¤i din

ahlak›, fliddeti ve vahfleti temel alan

Deccal sisteminin tam karfl›s›nda yer

al›r. Dinin kökeninde sevgi, flefkat ve
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11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merke-

zi'ne ve Pentagon'a karfl› gerçeklefltirilen te-

rörist sald›r›, son y›llar›n en büyük terör ey-

lemlerinden biri olarak tarihe geçti. Binlerce

masum insan›n hayat›n› kaybetti¤i bu terörist

sald›r› terörle mücadele konusunu bir kez da-

ha dünya gündemine getirdi. 
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merhamet vard›r. Allah insanlara, birbirlerine karfl› adil, hoflgörülü,

anlay›fll›, merhametli ve sayg›l› olmalar›n› emretmifltir. Üstelik insan-

lar bu güzel ahlak› karfl›lar›ndaki kiflinin dinine, diline, ›rk›na, cinsiye-

tine bakmadan herkese karfl› uygulamakla yükümlüdürler. Bu neden-

le din ahlak›n›n yayg›n olarak yafland›¤› bir toplumda fliddetin yaflan-

mas› imkans›zd›r. Din ahlak› insanlara huzur, bar›fl ve güvenlik getire-

cek tek sistemdir. Allah, bir ayetinde flöyle buyurur:

Ey iman edenler, hepiniz topluca "bar›fl ve güvenli¤e (Silm'e, ‹s-

lam'a) girin ve fleytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o, size apa-

ç›k bir düflmand›r. (Bakara Suresi, 208)
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SSen af (veya kolayl›k) yolunu
benimse, (‹slam'a) uygun olan› (örfü)

emret ve cahillerden yüz çevir.
((Araf Suresi, 199)



‹lerleyen sayfalarda fliddeti, ola¤an ve vazgeçilmez olarak gören

gruplar ve örgütler hakk›nda k›sa bilgiler verece¤iz. Bu bölümün ha-

z›rlanmas›ndaki amaç fliddet uygulayan terör örgütlerinin hepsine

tüm detaylar›yla yer vermek de¤ildir. Amaç, hangi dünya görüflünü

savunuyor görünürse görünsün, fliddeti çözüm olarak gören bu grup-

lar› yönlendiren Deccal'in fikir sisteminin deflifre edilmesidir. Ve bura-

da yer verilen bilgiler, bize dünya üzerinde hakim olan Deccal sistemi-

nin neden oldu¤u büyük tahribat› göstermesi aç›s›ndan oldukça

önemlidir. 
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KKötülü¤ü en güzel olanla uzaklaflt›r;
Biz, onlar›n nitelendiregeldiklerini

en iyi bileniz. 
(Müminun  Suresi, 96)



Harun Yahya

IIRKÇI  TERÖR

II. Dünya Savafl›, ›rkç› ve faflist ideolojinin bafllatt›¤› bir cinnetti.

Bu ideolojilerin sözde kutsal de¤erleri olan fliddet ve çat›flma bir anda

tüm dünyay› sard›. 55 milyon insan, faflist vahflete kurban edildi. Sa-

vafl›n müttefiklerin lehine neticelenmesi, faflist ideolojinin yenilmesini

sa¤lad›, ancak faflizm yok olmad›. Sadece yer alt›na indi. Geçti¤imiz

son on y›l içerisinde ise dünya genelinde ›rkç› ve faflist örgütlenmele-

rin ve fliddet eylemlerinin say›s›nda gözle görülür bir art›fl yafland›.

Avrupa, neo-Nazilerin neden oldu¤u fliddet olaylar› ile mücadele

ederken, Amerika yeniden aktif hale gelen Klu Klux Klan ve benzeri

"Beyaz Irk›n Üstünlü¤ü" örgütleri ile u¤raflmak zorunda kald›. Bugün,

gerek neo-Naziler gerekse Klu Klux Klan üyeleri çeflitli sald›r›larda

bulunmakta, üyeleri aras›nda fliddet ve terörü teflvik etmektedirler.

Pek çok insan Klu Klux Klan örgütünün, siyah renkli insanlara

karfl› bask› ve fliddetin yo¤un oldu¤u 20'li, 30'lu y›llarda kald›¤›n› ve

modern ça¤ ile birlikte bu köhne örgütün de tarihe gömüldü¤ünü dü-

flünüyor olabilir. Oysa Klan hala yaflamaktad›r. Bugün ABD genelinde,

farkl› isimlerle de olsa, çok say›da Klan kilisesi ve bu kilisenin ö¤reti-

lerine ba¤l› çeflitli ›rkç› organizasyonlar bulunmaktad›r. Bu kilise ve

organizasyonlar›n üyeleri yaln›zca siyahlara karfl› de¤il, baflta Ameri-

ka'da yaflayan Müslümanlar olmak üzere, beyaz Avrupal› ›rk d›fl›nda-

ki tüm ›rklara karfl›d›rlar ve bu ›rklara karfl› ciddi bir mücadele yürüt-

mek gerekti¤ini düflünmektedirler. Bu "mücadele", silahl› birlikler

oluflturmay› da içermektedir.

Bilindi¤i gibi Klan ö¤retisinin temeli Avrupal› beyaz ›rk›n di¤er

›rklardan üstün oldu¤u ve bu ›rk›n di¤er ›rklarla kesinlikle kar›flma-

mas› gerekti¤i fikrine dayal›d›r. Bu kar›fl›m›n engellenmesi için beyaz

›rk›n bulundu¤u ve yaflad›¤› alanlarda di¤er ›rklar›n varl›¤›na müsa-

ade edilmemesi gerekir. Çünkü bu düflünceye göre di¤er ›rklar›n,
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Irkç› örgütlenmelerin say›s›nda görülen

h›zl› art›fl, 1995 y›l›nda ünlü Time dergisi-

nde kapak konusu oldu. "Ölmeyecek fiey-

tan" bafll›¤› ile verilen haberde, ›rkç› hare-

ketlerin II. Dünya Savafl›ndan sonra yer al-

t›na indi¤i, ancak hiçbir zaman faaliyetleri-

ne ara vermedikleri anlat›lmaktayd›. Nite-

kim son y›llarda say›s› artan ›rkç› sald›r›-

lar da bunun bir göstergesi niteli¤indeydi. 
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Almanya'da son y›llarda doru¤a t›rma-

nan ›rkç› hareketlerden bu ülkede yafla-

yan vatandafllar›m›z da zarar gördü.

Irkç› telkinlerle gözü dönen canilerin

sald›r›lar› aras›nda Türklerin yaflad›kla-

r› evlerin kundaklanmas› ve soydafllar›-

m›z›n diri diri yak›lmas› da vard›. 



beyazlar›n sahip olduklar› imkanlar› elde etme hakk› yoktur. Bu ›rklar

beyazlar›n safl›¤›n› ve üstünlü¤ünü lekelemeye çal›flan parazitler ola-

rak görülmekte ve bunlara karfl› her türlü tedbirin al›nmas› gerekti¤i

düflünülmektedir. Klan›n bu görüflleri, Amerika'da yaflayan di¤er ›rk-

lara karfl› gerçeklefltirilen sald›r›lar›n ç›k›fl noktas›d›r. Bu telkinlerin te-

melinde sevgi, hoflgörü ve diyalog de¤il, nefret ve sald›rganl›k vard›r. 

Irk üstünlü¤ü kavram›n›n sözde bilimsel temelini ise, Darwin'in

evrim teorisi oluflturur. Darwin, insan ›rklar›n›n baz›lar›n›n örne¤in

Avrupa ›rklar›n›n, evrim sürecinde di¤er ›rklara göre daha ileri oldu-

¤unu öne sürmüfltür. Bu ileri ›rklar d›fl›nda kalanlar ise, ona göre yar›

maymun ilkel canl›lard›r. Di¤er bir deyiflle, baz› ›rklar evrimde çok ile-

ri gitmiflken, baz›lar› hala ilk atalar› olan maymunlara yak›n bir sevi-

yededirler. Darwin gelece¤e yönelik ›rkç› tahminlerde de bulunmufl

ve flöyle yazm›flt›r:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni in-

san ›rklar›, vahfli ›rklar› tamamen yeryüzünden silecekler ve onlar›n

yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar da... kuflkusuz eli-

mine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki

boflluk daha da geniflleyecek. 11

Darwin'in bu ›rkç› düflünceleri dönemin sömürgeci imparatorluk-

lar› için, yapt›klar› vahflete k›l›f olarak kullanabilecekleri önemli bir da-

yanak noktas› oldu. Darwin'in, bu teorisini delillendirmek için öne sür-

dü¤ü iddia ise onun bilgisizlik ve önyarg›s›n› göstermesi aç›s›ndan ol-

dukça dikkat çekiciydi. Darwin, 1881 y›l›nda W. Graham adl› bir bilim

adam›na yazd›¤› bir mektupta teorisinin ispat› olarak Türk Milletini ör-

nek veriyordu. Darwin'in bu hezeyan›na göre, Türk Milleti "yak›n bir

gelecekte tarihe kar›flacak olan geri milletler" aras›nda yer almaktayd›:

Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyiflinde sizin

zannetti¤inizden daha fazla yarar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤u-

nu ispatlayabilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avrupa, Türkler
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taraf›ndan iflgal edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk

alt›nda kalm›flt›, ama art›k bugün Avrupa'n›n Türkler taraf›ndan ifl-

gali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ›rklar› olarak bilinen

Radikal Gazetesi, 14 Eylül 2001

Cumhuriyet Gazetesi, 14 Eylül 2001

Evrensel Gazetesi, 19 Eylül 2001

Akflam Gazetesi, 15 Eylül 2001

Takvim Gazetesi, 14 Eylül 2001

Yeniflafak Gazetesi, 30 Eylül 2001



medeni ›rklar, yaflam mücadelesinde Türk barbarl›¤›na karfl› galip

gelmifllerdir. Dünyan›n çok da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›-

¤›mda, bu tür afla¤› ›rklar›n ço¤unun medenileflmifl yüksek ›rklar

taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.12 

Kuflkusuz bu iddialar bir hezeyan olmaktan öteye gidememekte-

dir. Ancak hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan bu görüfl, 19. yüzy›l Av-

rupas›'n›n sömürgeci devletleri taraf›ndan kabul görmüfl, o döneme

hakim olan Türk düflmanl›¤›n›n dayanak noktas›n› oluflturmufltur.

Günümüzde dünyan›n çeflitli ülkelerinde devam eden ›rkç› faaliyetle-

rin ç›k›fl noktas›nda Darwin'in bu ve benzeri görüflleri vard›r. 

Bugün halen Amerika'n›n çeflitli eyaletlerinden s›k s›k siyahlara

ait kiliselerin yak›ld›¤›, cami veya sinagoglar›n hedef al›nd›¤›, farkl›

›rklardan kiflilere karfl› sald›r›lar düzenlendi¤i haberleri al›nmaktad›r.

Özellikle 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçeklefltirilen terö-

rist sald›r›y› takiben, bu ve benzeri örgütlerin telkinlerinin etkisi alt›n-

da kalan baz› çevrelerin sald›r›lar›n dozunu art›rd›klar› görülmüfltür.

Farkl› eyaletlerde Müslümanlara ait iflyerlerine, mescidlere, vak›flara

sald›r›lm›fl, Müslüman ö¤renciler okullara al›nmam›fl, Müslüman ço-

cuklar sokakta tartaklanm›flt›r. Akl› ve mant›¤› ile hareket eden herkes

yap›lan bu ac›mas›z sald›r›lardan tüm Müslüman dünyas›n›, özellikle

de konuyla hiçbir ilgisi olmayan sivil halk› ve masum çocuklar› so-

rumlu tutamayaca¤›n› bilir. (Nitekim 11 Eylül olay›ndan sonra ‹slam'›

araflt›rmaya bafllayan genifl bir kitle de ak›l ve sa¤duyu ile hareket et-

mifltir. Ve Müslüman olanlar›n say›s› önceki dönemlere göre onlarca

kat artm›flt›r.) Öte yandan bu durum ›rk veya inanca dayal› bir nefre-

tin körüklenmesinin nas›l tehlikeli bir ortam oluflturaca¤›n›n önemli

göstergelerinden birisidir. 

Ne var ki, Klan üyeleri böyle düflünmemektedir. Hatta onlar 21.

yüzy›lda yaflanaca¤›na inand›klar› ›rklar aras› büyük bir savafl için

uzun y›llard›r haz›rlanmaktad›rlar. 
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Radikal Gazetesi, 16 Nisan 2001

Evrensel Gazetesi, 18 Eylül 2001

Milli Gazete, 26 Eylül 2001

Cumhuriyet Gazetesi,

5 Nisan 2001

Yenimesaj Gazetesi, 

23 Haziran 2000 

Evrensel Gazetesi, 11 Ocak 2002 

Yeniasya Gazetesi

4 Eylül 2001

90'l› y›llarda ›rkç›l›¤›n yayg›nlaflt›¤›

ABD'de, 11 Eylül 2001 sonras›nda

da ›rkç› sald›r›lar›n oran›nda gözle

görülür bir art›fl oldu. Müslümanla-

r›n evlerinin, iflyerlerinin, okullar›-

n›n hedef al›nd›¤› bu sald›r›larda,

t›pk› Dünya Ticaret Merkezi sald›r›-

s›nda oldu¤u gibi masum insanlar

hayat›n› kaybetti. 



AAmer ika 'da  I rkç› l ›¤›n  Boyut lar›

1870'lerde kurulan Ku Klux Klan, Amerika'da as›l olarak I. Dün-

ya Savafl›'ndan sonra büyük bir güç kazand›. 1920'lerin ortalar›na ge-

lindi¤inde üye say›s› üç ile dört milyon aras›ndayd›. 13

"Beyaz insan› korumak için mücadele bafllad›¤›nda, düflmanla-

r›m›z› katledece¤iz" slogan› ile yola ç›kan Klu Klux ö¤retisinin ideolo-

jik kökeni, di¤er tüm ›rkç› ideolojilerde oldu¤u gibi, beyaz ›rk›n evrim

basama¤›nda en üstte yer alan ›rk oldu¤u, di¤er ›rklar›n ise afla¤› ba-

samaklarda yer ald›¤›, bu nedenle de her türlü kötü muameleyi hak et-

ti¤i görüflüne dayal›d›r. Ve bu görüflün sahipleri Amerika'da oldukça

fazla say›dad›r. National Alliance, World Church of The Creator, Arian

Nation gibi farkl› isimler alt›nda örgütlenmifl bu gruplar›n genel ola-

rak Klu Klux Klan flemsiyesi alt›nda olduklar›n› söylemek yanl›fl ol-

maz. 

Afla¤›da birkaç›na yer verece¤imiz bu örgütlenmelerin görüflle-

rindeki en önemli ortak payda, hedeflerine ulaflmak için fliddete bafl-

vurmakta hiçbir sak›nca görmemeleri, hatta ço¤u zaman fliddet ve sal-

d›rganl›¤› bir zorunluluk olarak alg›lamalar›d›r. 

WWor ld  Church  o f  the  C rea to r  (WCOTC)  Örgütü

WCOTC, Amerika'da aktif olarak eylemler

yürüten ve gün geçtikçe daha da büyüyen ›rkç›

örgütlerden biridir. Allah'›n varl›¤›n› inkar

eden, ahiret gününe, cennet ve cehenneme inan-

mayan bu sapk›n örgütün Amerika d›fl›nda da

pek çok takipçisi bulunmaktad›r. Örgütün ide-

olojisinin temelini beyaz ›rk›n üstünlü¤ü dü-

flüncesi oluflturmaktad›r. Bu ›rkç› fraksiyonun

kurucusu olan Ben Klassen, sahip olduklar›
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ABD'de faaliyet gösteren ›rkç› gruplar›n kullan-

d›klar› semboller ve posterler fliddete olan e¤ilim-

lerini göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir. Afla-

¤›da yer alan 'Etnik Temizlik' isimli tan›t›m ise ›rk-

ç› gençler için haz›rlanm›fl bir bilgisayar oyunu-

nun tan›t›m›d›r. Oyunu kazanman›n flart› farkl› ›rk-

tan olabildi¤ince çok kiflinin yok edilmesidir. 



ideolojiyi organizasyonun resmi internet sitesinde flöyle aktarmaktad›r:

Bizim ›rk üstünlü¤ünü savunan inanc›m›z›n ana hedefi beyaz ›rk›n

yaflamas›, genifllemesi ve geliflmesidir. Dinimiz beyaz ›rk›n sevgisi

üzerine kurulmufltur. Kitab›m›z "Beyaz Adam'›n ‹ncili"dir. Biz

ölümden sonra yaflama inanmay›z. Melek, fleytan, Tanr› ve di¤er

fleyler hakk›ndaki herfleyi inkar ediyoruz... Alt›n kural›m›z k›saca

flöyle özetlenebilir: Beyaz ›rk için iyi olan fley en yüksek erdemdir;

beyaz ›rk için kötü olan fley en büyük günaht›r... Tabiat bize yaln›z-

ca kendi türümüzün sorumlulu¤unu almay› söylüyor. Çamura bu-

laflm›fl baflka hiçbir ›rk› kendi türümüz olarak göremeyiz... Siyahlar

flüphesiz merdivenin en alt basama¤›ndad›rlar, flempanze ve may-

munlar›n pek üstünde de¤ildirler. Di¤er ›rklar›n ilerlemesine yar-

d›mc› olamay›z. Kirli ›rklar›n baflar›l› olmas›, ço¤almas› ve gezegen-

deki s›n›rl› alan› doldurmalar› için yard›m etmeyiz.... Tabiat yeryü-

zündeki bütün türleri, di¤er türlerle yaflam mücadelesinde rekabet

ederken, onlar› kendi yeteneklerine göre derecelendirmifltir. 14

Görüldü¤ü gibi bu sapk›n düflünce, takipçileri taraf›ndan din ola-

rak adland›r›lm›flt›r ve örgüt üyeleri bu inanca tamamen ba¤lanm›fl-

lard›r. Ancak elbette bu sapk›nl›¤›, bir din olarak adland›rmak müm-

kün de¤ildir. Sosyal Darwinizm'in bir türevi olarak de¤erlendirebile-

ce¤imiz bu sözde dinde, dikkat edilirse di¤er ›rklarla yap›lacak müca-

dele, ana ö¤retiyi oluflturmaktad›r. Hatta bu mücadele Rahowa (Raci-

al Holy War – Kutsal Irk Savafl›) ad›yla sloganlaflt›r›lm›fl ve örgütün en

önemli de¤erlerinden biri haline gelmifltir. Ben Klassen bir baflka ko-

nuflmas›nda, Rahowa'n›n ne anlama geldi¤ini takipçilerine aç›klarken,

bir yandan da onlar› savafla davet etmekten çekinmemektedir:

RAHOWA! Bu sözcükle tüm beyaz ›rk›n ana hedefini ve program›n›

belirlemifl oluyoruz. Ve bu flu anlama geliyor: Yahudilere ve dünya-

n›n di¤er tüm afla¤› ›rklar›na karfl› siyasi, askeri, mali, ahlaki ve di-

ni olarak savaflmay› üzerimize al›yoruz. Daha do¤rusu, bunu dini
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inan›fl›m›z›n en önemli noktas› ve en kutsal unsuru olarak alg›l›-

yoruz. Bunu tamamlanmas› gereken kutsal bir savafl, ›rklar aras› kut-

sal bir savafl, olarak görüyoruz. 15

Irklar aras›nda beklenen tarihi savafl, Klan örgütlerinin en önem-

li çal›flma alanlar›ndan birisidir. Hemen hemen tüm toplant›larda bu

konu üzerinde durulur. Konuflmalarda Klan üyeleri savafl için flevk-

lendirilir, yaz›larda beklenen bu büyük savafla göndermeler yap›l›r.

Adeta efsanelefltirilmifl olan bu savafla dair tasvirler, Klan'›n yay›n or-

ganlar›nda oldukça s›k yer al›r. Örne¤in, Columbia'da düzenlenen

ulusal bir toplant›y› aktaran örgütün yay›n organ› Knight-Ridder gaze-

tesi, toplant›y› okuyucular›na aktar›rken flu sat›rlara yer vermektedir:

H›ristiyan flövalyelerinin lideri, bir Klu Klux Klan'›n özlemi içerisin-

de... Caddenin biraz ötesinde komflusu ile birlikte Klan üyesi heykeli

ile süsledikleri bahçelerini iflaret ederek, 'Bir ›rk savafl› geliyor. Klan

beyaz ›rk›n tek kurtulufl umududur' diye konuflmac›lara sesleniyor. 16

Pek çok ›rkç› örgütte oldu¤u gibi Rahowa'da da güçlü bir evrim

inanc› vard›r. Zaten di¤er ›rklara karfl› bu derece düflmanca bir tutum

tak›n›lmas› ve onlara karfl› fliddete baflvurmaktan çekinilmemesi de

evrim teorisine olan inanc›n bir neticesidir. Karfl›s›ndaki insan›, bir tür

hayvan olarak gören bir kifliyi, onu taciz etmekten, ona sald›rmaktan

ve hatta gerekli gördü¤ünde onu katletmekten hiçbir fley al›koyama-

maktad›r. 

Örgütün Ben Klassen'den sonraki lideri Matt

Hale'in afla¤›daki konuflmas›, sözde din olarak ka-

bul ettikleri düflüncenin evrim inanc› ile ne kadar iç

içe geçti¤ini gösteren örneklerden sadece birisidir: 

Bizler hayvanlar›z. ‹flte mesele bu. Sadece düflünebil-

di¤imiz ve konuflabildi¤imiz, ya da iki aya¤›m›z üze-

rinde durabildi¤imiz için bu fikri kabul etmiyoruz. Bu
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do¤an›n kanunlar›na ba¤l› olmad›¤›m›z anlam›na gelmiyor. Çünkü

ba¤l›y›z. 17

Bu sözler, örgütün kendisine has, garip bir din anlay›fl› oldu¤u-

nun da bir göstergesidir. Bu dinin elbette, tevazuyu, sevgiyi ve hoflgö-

rüyü savunan H›ristiyanl›kla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten örgüt üyeleri

ve liderleri de bu durumu aç›kça dile getirmekten çekinmezler. Matt

Hale de kendisi ile yap›lan bir röportajda kendi dinlerinin özünü flöy-

le aktarmaktad›r:

... Düflmanlar›n›, yumuflakbafll›lar› ve afla¤› olanlar› sevmelerini

söyleyen H›ristiyanl›k gibi bir din yerine, yaln›zca kendi insanla-

r›m›z› öven bir dine ihtiyac›m›z var... Bütün insanlar›n eflit yarat›l-

d›¤› fikrinden uzaklaflmal›y›z... ‹nand›¤›m›z fley, beyaz olmayan ›rk-

lara bütün yard›mlar› durdurmakt›r. Bu yard›mlar olmadan beyaz

olmayan ›rklar›n kendi say›lar›n› h›zla azaltaca¤›na inan›yoruz. Ken-

dilerini besleyemezler.... Mükemmel bir dünyan›n yaln›zca beyaz in-

sanlarla, dünyadaki beyaz ›rklarla mümkün olaca¤›na inan›yoruz...

Beyaz olmayan ›rklar gitti¤i an ve beyaz ›rklar birleflti¤i zaman be-

yaz insanlar›m›z için bar›fl ve refah olacak...." 18

Ancak ›rk üstünlü¤ünü savunan, sahip olduklar› özelliklerinin

kendilerini üstün k›laca¤›na inanan kiflilerin göz ard› ettikleri önemli

bir gerçek vard›r. Bu de¤erlerin hiçbiri kal›c› de¤ildir. Her insan –inkar

etsin ya da etmesin- er ya da geç ölecek ve sahip oldu¤u herfleyi bu

dünyada b›rakarak Rabbimizin karfl›s›nda hesap verecektir. O gün hiç

kimsenin hiç kimseye bir faydas› olmayacak, hiç kimsenin ›rk›, rengi

veya soyu önem tafl›mayacak, dünyadayken sahip oldu¤u hiçbir fley

kendisine yarar sa¤lamayacak ve kimse yapt›klar› için bir mazaret öne

süremeyecektir. Allah Müminun Suresi'nde flu flekilde bildirir:

Böylece Sur'a üfürüldü¤ü zaman art›k o gün aralar›nda soylar (veya

soyba¤lar›) yoktur ve (üstünlük unsuru olarak soylulu¤u veya bir-

birlerine durumlar›n›) soruflturmazlar da. (Müminun Suresi, 101)
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KKlan Ö¤re t i l e r i

Afla¤›daki maddeler 14 Ocak 2001 tarihli bir Klan toplant›s›nda,

Matt Hale'in konuflmas›ndan al›nm›flt›r:

➤ Irklar›n eflit oldu¤unu söylemek kendi ›rk›m›za karfl› suç iflle-

mek anlam›na gelir.

➤ Irklar›n kaynaflmas›ndan, ›rklar aras› evliliklerden ve beyaz ol-

mayanlar›n ülkemize göz etmesinden nefret ediyoruz.

➤ Irklar aras› evlilik yapmak ›rk›m›za ihanet etmektir.

➤ ‹nsan Haklar› hareketleri bizim için yanl›flt›r. Menfaatlerimize

ayk›r›d›r.

➤ Beyaz ›rk entelektüel olarak di¤er ›rklardan üstündür. 

➤ S›ra bize geldi¤inde, iktidar bizim elimizde oldu¤unda, dünya-

y› istedi¤imiz gibi flekillendirmeye bafllad›¤›m›zda, ›rk›m›z›n en iyisi-

ni yarataca¤›z. Gelecek sadece beyazlara ait topra¤›m›z›n oldu¤u bir

dönem olacak ve di¤er ›rklar› topraklar›m›zdan sürece¤iz. Kanun s›-

n›rlar› dahilinde, zorla gemilere doldurulup topraklar›m›zdan ç›kar›-

lacaklar. Kanun bu olacak..

➤ Beyaz olmayanlar bizim için önemli de¤ildir. Bir kan gölü için-

de yat›yor olsalar bile bizim için önemi yoktur. Bizi tek ilgilendiren

kendi ›rk›m›zd›r.

➤ Irklar› farkl› yapan beyinleridir. Her ›rk›n farkl› kafatas› tipi ve

beyin hacmi vard›r.

➤ Seri katillerin neden hep beyazlar›n aras›ndan ç›kt›¤› sorulur-

sa... Beyaz insanlar bir fleyi yapmadan önce planlarlar. Beyazlar düflü-

nürler. Siyahlar›n iflledi¤i cinayetlerin ço¤u ilkeldir. Beyazlar iflleye-

cekleri cinayeti önceden düflünürler. Beyazlar bu tarz cinayetler ifller-

ler, çünkü bu tarz cinayetler, planlama kabiliyeti gerektirir. 19

Bu maddeler bir Klan üyesinin düflünce yap›s›n› göstermesi aç›-

s›ndan oldukça çarp›c›d›r. Bu öyle bir zihniyettir ki, seri cinayet
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ifllemek bile bir tür övünme konusu haline gelebilmekte, ›rk üstünlü-

¤ü ad›na vahflet makul karfl›lanmaktad›r. 

UUlusal  ‹ t t i fak  (Nat ional  A l l iance)  Ö rgütü

Amerika'da gençler aras›nda çok büyük bir

güç kazanan faflist örgütlerden biri de Ulusal ‹tti-

fak (National Alliance)'d›r. Örgüt ilk olarak 1970

y›l›nda genç bir fizik profesörü olan Dr. William

Pearce taraf›ndan Oregon Üniversitesi'nde "Ulusal

Gençlik Birli¤i" ad› alt›nda kurulmufltu. En büyük özelli¤i

kolej ve üniversiteleri hedef almas›yd›. Üye yafl› ise 30 ve alt›yla s›n›r-

l›yd›. Ancak daha sonra bu yafl s›n›r› kald›r›ld› ve Ulusal ‹ttifak ad› al-

t›nda yeni bir örgütlenme yap›ld›. Bu örgütün as›l ana amaçlar›ndan

birisi gençlerin ›rkç› düflüncelerle yetifltirilmesine a¤›rl›k vermesidir.

Böylece ›rk üstünlü¤ünün bilincinde olan nesiller yetiflmesi sa¤lana-

cakt›. Ve di¤er tüm ›rkç› gruplar gibi Ulusal ‹ttifak da tüm flartlar alt›n-

da beyaz ›rk›n üstünlü¤ünü korumay› hedef edinmifl durumda. Dr. Pi-

erce 1997 y›l›nda kendisiyle yap›lan bir röportajda bu hedefi flöyle özet-

lemekteydi:

Baflarmak için, neye mal olursa olsun, kendimizi

siyahlardan ve di¤er beyaz olmayanlardan tama-

men ay›rmam›z ve onlardan uzak durmam›z ge-

rekiyor... Onlar› avlamal› ve onlardan kurtulma-

l›y›z'. 20

Elbette Ulusal ‹ttifak Örgütü ile di¤er fa-

flist örgütlenmeler aras›ndaki tek benzerlik bu

de¤ildir. Evrim teorisine olan inanç di¤erlerin-

de oldu¤u gibi, Ulusal ‹ttifak'ta da ön planda-

d›r. Örgüt üyeleri, her ne kadar dindar olduk-

lar›n› idddia etseler de, yapt›klar› aç›klamalar,
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inançlar›n›n din ile taban tabana z›t oldu¤unu göstermektedir. Ço¤u

zaman kendileri de bu gerçe¤i ifade etmektedirler: 

Kendimizi do¤al yasalara göre evrimleflen çevremizdeki üniter dün-

ya ile entegre olarak görüyoruz. Basit olarak ifade edecek olursak: sa-

dece bir gerçek vard›r ve o da do¤ad›r: Bizler do¤an›n bir parças›y›z

ve do¤an›n yasalar›na tabiyiz. Bu yasalar içinde bizler kendi kaderimi-

zi 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. 21

Görüldü¤ü gibi faflist ve ›rkç› örgütlerin zaman zaman konuflma-

lar›nda dini ö¤eler kullanmalar› veya kendilerini din ahlak›n› yaflayan

insanlar gibi göstermeleri sadece bir taktikten ibarettir. Çeflitli sosyo-

loglar ve akademisyenler de yapt›klar› çal›flma ve araflt›rmalarda bu

durumun özellikle alt›n› çizmektedirler. Bu akademisyenlerden birisi

Boston'daki Northeastern Üniversitesi'nde fliddet ve sosyal çat›flmalar

kürsüsünün baflkanl›¤›n› yapan Jack Lewin'dir. Lewin, örgütün Kitab›

Mukaddes'ten al›nt›lar yapmas›n›n sebebinin sald›rganl›klar›na dini

bir k›l›f uydurmaya çal›flma çabas› oldu¤unu söylemektedir. 22

fifi‹DDET  VE  TERÖR BA⁄IMLISI  B ‹R  ‹DEOLOJ ‹ :

NEO-NAZ‹ZM

Klu Klux Klan flemsiyesi alt›nda toplanan ›rkç›

gruplar Amerika'da ›rkç›l›¤›n ve yabanc› düflmanl›-

¤›n›n temsilcili¤ini yaparken, Avrupa'da bu ifli neo-

Naziler üstlendi. Önceleri ‹ngiltere'de dazlak hareke-

ti olarak bafllayan Avrupa ›rkç›l›¤›, 1990'larda bir Nazi

hareketine dönüfltü. Kendilerini neo-Naziler olarak adland›ran bu

gruplar›n ana özelli¤i, t›pk› Klu Klux Klan gibi beyaz ›rk›n üstünlü¤ü-

nü savunmalar› ve yabanc›lara ve fakir mahallelerde yaflayanlara
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karfl› sald›r›lar düzenlemeleriydi. 

Son 10 y›ld›r neo-Nazi hareketi giderek güçlenmekte ve etki alan›-

n› geniflletmektedir. Bu örgütler bugün 6 k›tada ve 33 ülkede aktif du-

rumdad›rlar. Üyelerinin say›s› ise 70 bini bulmaktad›r. Neo-Naziler her

ülkede kendilerine farkl› hedefler belirlemifllerdir. Yap›lan bir araflt›r-

mada belirtildi¤ine göre, Almanya'da Türkler; Macaristan'da, Slovakya

ve Çek Cumhuriyeti'nde Çingeneler; ‹ngiltere'de Asyal›lar; Fransa'da

Kuzey Afrikal›lar; Brezilya'da Kuzey Do¤ulular neo-Nazilerin hedefle-

ri aras›ndad›r. fiiddet, kin, nefret, y›ld›rma, korkutma, tehdit, yak›p y›k-

ma, zarar verme neo-Nazilerin bafll›ca özellikleri aras›ndad›r.

Resmi Alman istatistiklerine göre 1999 y›l›nda sadece Alman-

ya'da ›rkç›l›k ve yabanc› düflmanl›¤›ndan kaynaklanan 10.037 olay tes-

pit edilmifltir. 2000 y›l›nda aç›klanan ›rkç›l›k olaylar› da on binin üze-

rindedir. ‹ngiltere'de ise sadece Nisan ile Eylül aylar› aras›nda tespit

edilen ›rkç›l›k kaynakl› suçlar›n say›s› 10.982'dir. Bu suçlar›n yar›s›n›n

korkutma, göz da¤› verme ve y›ld›rma fleklinde oldu¤u belirtilmifltir.

Öldürme, yaralama, ev ve iflyerlerine sald›r› gibi eylemler ise bu suç

listesinin di¤er yar›s›n› oluflturmaktad›r. 

90'larda geliflen neo-Nazi hareketinin fikir babalar› aras›nda Louis

Beam ve William Pierce isimli Amerikal› radikal sa¤ görüflü savunan

ideologlar›n ayr› bir yeri vard›r. Bu ideologlar›n ortaya koydu¤u, 'lider-

siz direnifl' ve 'beyaz devrim' kavramlar› bugün tüm neo-Nazi hareketi-

ne hakim olmufl durumdad›r. Günümüzde çeflitli ülkelerde yaflanan

bombalama, kundaklama ve iflyerlerini tahrip etme gibi bireysel terör

hareketlerinin temelinde de 'lidersiz direnifl' kavram› yer almaktad›r. Bu

kavram do¤rultusunda neo-Naziler eylemlerini, ya bireysel olarak ger-

çeklefltirmekte ya da küçük çeteler halinde hareket etmektedirler. 

Dr. William Pierce taraf›ndan kaleme al›nan Hunter (Avc›) ve The

Turner Diaries (Turner Günlükleri) adl› kitaplar neo-Nazi terörizminin

ana kaynaklar› olarak kabul edilmektedir. Frans›z Nasyonel Sosyalist
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Hareketi'nin bu kitaplar› temel alarak haz›rlad›¤›, A Practical Guide to

Aryan Revolution (Aryan Devrimi'nin Rehberi) adl› broflürde ise bir neo-

Nazinin ihtiyac› olan her türlü bilgi yer almaktad›r. Gizli Aksiyon

Metodlar›, Kaçma ve Saklanma, Suikast, Bombalama, Sabotaj, Irk

Savafl›, Devrimsel Sürecin Oluflturulmas›, Aryan Özgürlük Hareke-

ti Askerlerinin Davran›fllar› gibi alt bafll›klardan oluflan bu broflür,

tam anlam› ile bir teröristin el kitab›d›r. 23

Bu gruplar›n içinde aktif olarak yer almasalar bile, faflizmi savu-

nan ve bu kitaplardan etkilenen pek çok insan vard›r. Örne¤in The Tur-

ner Diaries'de bir yeralt› örgütünün bir devlet karfl›s›nda nas›l örgüt-

lendi¤i ve ne gibi faaliyetlerde bulundu¤u anlat›lmaktad›r. 1998 y›l›n-

da Teksas'da bir zenciyi kamyonetinin arkas›na ba¤lay›p sürükleyerek

öldüren John William King isimli kiflinin, savunmas›nda The Turner

Diaries'i hayata geçirdi¤ini söylemesi bu etkinin boyutlar›n› göster-

mektedir. 

1993 y›l›nda Oklahama'da Timothy McVeigh taraf›ndan gerçek-

lefltirilen bombalama eylemi sonras›nda ise dikkatler bu kez neo-

Nazi William Pierce'in di¤er kitab› Hunter'a çevrildi. Çünkü Pierce,

Hunter adl› kitab›nda tek bafl›na hareket eden bir bombac›y› anlat›yor-

du. Kitab›n kahraman› herhangi bir grubun veya örgütün deste¤i ol-

madan, t›pk› Timothy McVeigh gibi, kendi iste¤i ile bilinçli olarak bir

sald›r› gerçeklefltirmekteydi. 24
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81

Ulusal ‹ttifak Örgütü'nün liderle-

rinden William Pierce'›n, Andrew

MacDonald takma ismi ile yay›n-

lad›¤› 'Turner'›n Günlü¤ü' ve 'Av-

c›' adl› romanlar› ›rkç›lar›n önem-

li baflvuru kaynaklar›ndand›r.

Turner'›n Günlü¤ü kitab›nda ›rkç›

bir kiflinin FBI merkezini bomba-

lay›fl›n›n hikayesi anlat›l›r. Avc›

isimli roman›n kahraman› ise Ya-

hudileri ve di¤er az›nl›klar› katle-

den bir kiflidir. 



82



83

Son y›llarda dünya çap›nda

tekrar faaliyet göstermeye

bafllayan neo-Nazilerin ide-

olojisi, onlar› vahfletten, kan

dökmekten zevk alan fliddet

tutkunu kifliler haline getir-

mektedir. Genellikle cahil y›-

¤›nlar› etkisi alt›na alan neo-

Nazi ak›m› pek çok ülke için

önemli bir tehlike unsurudur. 
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OOklahoma Bombac›s›  da  Neo-Nazi  ‹d i

Amerikan halk›n›n 11 Eylül 2001 tarihli sald›r›dan önce,

flahit oldu¤u en büyük terörist sald›r›, Timothy McVeigh tara-

f›ndan Oklahoma'daki Federal Bina'ya yap›lan bombal› sald›-

r›d›r. Bu sald›r› sonucunda çocuklar›n da dahil oldu¤u 168 ki-

fli hayat›n› kaybetmifltir. Olay› ilginç k›lan ise Timothy McVe-

igh'in hem bir sapk›n tarikat sempatizan› hem de bir neo-Na-

zi olmas›d›r. 

McVeigh bu katliam›, 1993 y›l›nda çiftliklerinde yanarak

hayatlar›n› kaybeden David Koresh ve takipçilerinin intika-

m›n› almak için gerçeklefltirdi¤ini söylemifltir. McVeigh'e gö-

re Koresh ve tarikat üyeleri kendilerini yakmam›fllar, Ameri-

kan Devleti taraf›ndan yak›lm›fllard›r. Bu nedenle olay›n inti-

kam›n› Amerikan Devleti'nden almaya karar vermifl ve Fede-

ral Bina'y› bombalaya-

rak devlet ad›na çal›flan-

lar› öldürmeyi planla-

m›flt›r. David Koresh ta-

rikat›n›n intihar olay›n-

dan tam iki y›l sonra,

olay›n y›l dönümünde,

84

Timothy McVeigh'in düzenle-

di¤i sald›r› ünlü Time dergi-

sine de kapak oldu. Yanda

ve sonraki sayfada ise patla-

ma sonras›nda çekilmifl olan

foto¤raflar görülmektedir. 



patlay›c› dolu kamyonetini binan›n önüne b›rak›p so¤uk-

kanl›l›k ile olaylar›n geliflimini izlemifltir. Sald›r› s›ras›nda

baflka bir neo-Nazi olan Terry Nichols isimli arkadafl› da

McVeigh'e yard›m etmifltir. Terry Nichols ile birlikte olay›n

öncesinde McVeigh'e destek olan, patlay›c›lar› bulmas›nda

yard›m eden ve McVeigh'in böyle bir sald›r›da bulunaca¤›n›

bilenlerin en önemli ortak özelli¤i ise neo-Nazi olmalar›d›r. 

McVeigh, idam edilmesinden k›sa bir süre önce The Buf-

falo News gazetesine gönderdi¤i mektupta, yapt›klar›ndan

dolay› piflman olmad›¤›n›, devlete karfl› verdi¤i mücadele-

de bombalama eyleminin 'en mant›kl› taktik' oldu¤unu

söylemiflti. Tamamen hasta bir zihniyetin ürünü olan bu sal-

d›r›, bir kez daha bizlere yukar›da üzerinde durdu¤umuz

ak›mlar›n insanlar üzerinde nas›l büyük tahribatlara neden
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olduklar›n› ve toplumlara nas›l büyük belalar getirdi¤ini gös-

termesi aç›s›ndan ibret vericidir. 25

Buraya kadar çeflitli örnekleri ile ele ald›¤›m›z gibi, Dec-

cal sisteminde insanlar aras›nda ›rklar›na, dillerine ve cinsi-

yetlerine göre ay›r›m yap›lmas› ve di¤er ›rklar›n vahfli yön-

temlerle katledilmeleri makul karfl›lanmaktad›r. Üstelik bu

ay›r›mc›l›k toplumlar aras›nda çat›flmalara ve savafllara ne-

den olan bir tür histeriye dönüfltürülmektedir. ‹nsanlar sade-

ce dilleri, dinleri ve ›rklar› farkl› oldu¤u için sald›r›lara u¤ra-

makta ve çeflitli tacizlere maruz kalmaktad›rlar. Bunun ne-

denlerinden birisi, Kuran'da da belirtildi¤i gibi, fleytan›n in-

sanlara 'öfkeli soy koruyuculu¤unu' süslü ve güzel göster-

mesidir. Günümüzde terör eylemle-

rini teflvik eden ya da bizzat gerçek-

lefltiren gruplar›n büyük bir kesimi

de bu k›flk›rtmalara kap›larak faali-

yetlerini ›rkç›l›k söylemlerine da-

yand›r›rlar. Bu ›rkç› k›flk›rtman›n

‹slam'a ne denli ayk›r› oldu¤u,

afla¤›daki Kuran ayetinde aç›kça
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bildirilmektedir: 

Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koru-

yuculu¤u'nu (hamiyeti), cahiliyenin 'öfkeli soy koruyu-

culu¤unu' k›l›p-k›flk›rtt›klar› zaman, hemen Allah; elçi-

sinin 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. (Fe-

tih Suresi, 26)

‹nsanlar birbirlerine düflman olmalar› için de¤il, birbirle-

riyle tan›fl›p dost olmak, iyi iliflkiler kurmak için farkl› halklar

olarak yarat›lm›fllard›r. Ve Allah, Deccal'in terör ortam› olufl-

turabilmek için insanlar aras›nda teflvik etti¤i 'üstün ›rk' ide-

olojisinin yanl›fll›¤›n› Kuran'da aç›klam›flt›r. Toplumlara,

halklara ya da insanlara üstünlük sa¤layan, ancak bu insanla-

r›n güzel ahlaklar›d›r. Kiflilerin hangi ›rktan olduklar›, hangi

dili konufltuklar› ya da derilerinin ne renk oldu¤unun hiçbir

önemi yoktur. Bu de¤erlere göre üstünlük sa¤lamaya çal›fl-

mak ve di¤er toplumlara düflmanl›k beslemek, Deccal'in ide-

olojisinin birer ürünüdür. Allah, insanlar›n aras›ndaki soy

farkl›l›klar›n›n bir "tan›flma", yani dostluk ve kültürel al›fl-ve-

rifl vesilesi oldu¤unu ve üstünlü¤ün de sadece takvaya, yani

iman ve ahlaka göre belirlendi¤ini flöyle haber verir:

Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir difliden

yaratt›k ve birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve ka-

bileler k›ld›k. fiüphesiz, Allah kat›nda sizin en üstün

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)
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fifiEYTANIN  TERÖRÜ:  

SATAN‹ZM

Satanizm, fliddeti ve vahfleti dini bir ritüel haline getiren sapk›n

bir ideolojidir. Kendilerine fleytan› ilah edindiklerini söyleyen satanist-

ler, insanl›k d›fl› eylemleri ve kanl› cinayetleri adeta bir ibadet düflün-

cesiyle yerine getirirler. 

Ço¤u kimse satanizm denildi¤inde bunun sadece psikolojik yön-

den gençler aras›nda yayg›n olan, mistik bir tür ak›m oldu¤unu düflü-

nebilir. Ya da izledi¤i filmlerin etkisi ile satanistlerin sadece garip ritü-

ellere sahip, akli dengesi yerinde olmayan insanlar oldu¤unu sanabi-

lir. Satanistlerin vahflet temelli, ürkütücü ritüellere sahip olduklar›

do¤rudur. Ancak pek çok insan›n göz ard› etti¤i nokta, satanizmin,

geçmifli 1800'lere uzanan materyalist, fliddet yanl›s› ve ateist bir ide-

oloji oldu¤udur. Üstelik bu ideolojinin dünya çap›nda çok say›da ta-

kipçisi vard›r.

Satanizmin temel özelli¤i her türlü dini de¤eri reddetmesi ve fley-

tan› kendisine ilah edindi¤ini söyleyerek, cehennemi bir nevi kurtulufl

olarak görmesidir. Satanizme göre insan hiçbir fleye karfl› sorumlu

de¤ildir, tek sorumlulu¤u nefsinin kendisine emrettiklerini yerine



getirmesidir. Bu durumda e¤er nefsi insana öfkelenmeyi, kin tutmay›,

intikam almay›, yalan söylemeyi, h›rs›zl›k yapmay›, zarar vermeyi, öl-

dürmeyi emrediyorsa bunun yap›lmas›nda bir sak›nca yoktur. Sata-

nizmin bunu savunurken öne sürdü¤ü temel mant›k ise, kötülü¤ün

engellenmesinin bir tür samimiyetsizlik oldu¤u iddias›d›r. Yani bu

sapk›n inanca göre, nefsi insana karfl›s›ndaki kifliyi öldürmesini söylü-

yorsa ve e¤er insan bunu yerine getirmemiflse dürüst davranmam›fl

olur. 

Tüm insanlar›n takdir etti¤i, güzel ahlak özelli¤i olarak gördü¤ü

sevgi, hoflgörü, sab›r, affedicilik gibi erdemler ise satanistlerin nefret

ettikleri özelliklerdir. Bu sapk›n ideolojiye göre as›l olan, kin, öfke, in-

tikam gibi duygular ve kötülükte s›n›r tan›maz olmakt›r. Satanizmin

temel ö¤reti kitab› olarak kabul edilen Satanic Bible'›n (fieytani ‹ncil)

beflinci maddesinde -‹ncil'de yer alan "bir yana¤›na tokat atana di¤eri-

ni çevir" prensibine at›fla- "fieytan di¤er yana¤›n› çevirmek yerine, in-

tikam almay› temsil eder" denilmektedir. Yine ayn› kitab›n bir baflka

maddesinde, "Düflmanlar›n›zdan tüm kalbinizle nefret edin ve e¤er

bir adam sizin yana¤›n›za vurursa, sizde onun öbür yana¤›na vu-

run" talimat› yer almaktad›r. 26

Bu mant›kla hiçbir kötülü¤ün engellenemeyece¤i aç›kt›r. Böyle
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bir ortamda büyük bir kaos ve karmafla oluflur. ‹nsanlar›n vicdanlar›-

n› kullanmad›klar›, dolay›s› ile iyiyi kötüden ay›rt edip güzel olanda

irade göstermedikleri ve muhakemelerini kullanmadan hareket ettik-

leri bir toplumda düzenden, huzurdan, bar›fltan, güvenlikten, affedici-

likten, hoflgörüden söz etmek mümkün de¤ildir. Bu düzen içerisinde

karfl›s›ndakine k›zan bir insan, öfkesini yenip itidalli davranmak yeri-

ne intikam almaya kalk›flacakt›r. Ya da ihtiyaç ve fakirlik içinde olan

bir insan bu duruma sabredip, meflru bir flekilde ihtiyaçlar›n› giderme-

ye çal›flaca¤›na h›rs›zl›k, yolsuzluk gibi yollara baflvuracakt›r. Zaten

satanizm de bunu teflvik etmektedir. 

Satanizmin ortaya koydu¤u toplum yap›s› kanunsuz ve kural ta-

n›mazd›r. Amaç nefsin tüm bencil duygular›n›n ve kötülüklerinin öz-

gürce yaflanmas›d›r. Modern satanizmin

kurucusu olarak kabul edilen Anton LaVey

Satanic Bible (fieytan ‹ncili) adl› kitab›nda

satanizmin temel prensiplerini aktar›rken,

takipçilerine kötülü¤ü diledikleri gibi ya-

flamalar› ve yaymalar› için

telkinde bulunmaktad›r.

Hatta kendisi ile yap›lan

bir röportajda LaVey, "Ka-

nunlar›n kesin olarak

çi¤nenmek için yap›ld›-

¤›n› hissediyorum... So-

kakta birini soymakta

hiçbir yanl›fll›k görmüyo-

rum" demektedir. 27

Satanizmin kural tan›mazl›¤› elbette bununla s›n›rl› de¤ildir. Kifli

sadece kendisine ve yak›n çevresine zarar vermekle kalmaz, düflmanl›-

¤› ve öfkesi tüm insanl›¤a yöneliktir. Üstelik bu kural tan›mazl›k,
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fliddeti hayat›n ayr›lmaz bir parças› olarak görmektedir. Satanizme gö-

re fliddet tabiat›n kendisinde vard›r ve kaç›n›lmazd›r. Bu sapk›n inan›-

fla göre tabiatta olan fliddetin insanlar aras›nda yaflanmas›n›n da bir sa-

k›ncas› yoktur. ‹nsan›n, fliddeti engellemeye veya bast›rmaya çal›flmas›

do¤as›na ayk›r›d›r, insan bir gün bir yerde mutlaka fliddete baflvura-

cakt›r, o zaman bunun önüne geçmeye çal›flman›n bir mant›¤› yoktur.

Görüldü¤ü gibi satanizm son derece sapk›n inan›fllara sahiptir. Ve

bu inan›fllar insanlar› sald›rgan olmaya, cinayet ifllemeye ve hatta kat-

liamlar yapmaya yöneltmektedir. Özellikle Amerika'da akademisyen-

ler ulusal terörün temelinin satanizm oldu¤u ve satanizmle ciddi mü-

cadele yöntemleri gelifltirilmesi gerekti¤i tespitinde bulunmufllard›r.

Bu akademisyenlerden birisi de Denver Üniversitesi'nden profesör

Carl Roschke'dir. Roschke konunun önemini, "Satanik ideolojinin, ulu-

sal terörün temeli oldu¤u konusunda ciddi çal›flmalar yürütmekteyiz",

sözleri ile dile getirmektedir.28 Satanizme karfl› verilecek mücadelenin

en önemli ad›m›n›n, satanistlerin "sadece iflsiz güçsüz tak›m›" oldukla-

r› yan›lg›s›ndan vazgeçilmesi oldu¤unu söyleyen Roschke, satanistle-

rin iflledikleri suçlar inceledi¤inde bu ideolojinin ne kadar büyük bir

bela oldu¤unun daha iyi anlafl›laca¤›n› aktarmaktad›r. 29

Kuflkusuz böyle bir ak›ma karfl› yap›lacak en önemli mücadele,

fikri alanda olacakt›r. Bunun için de satanizmin hangi ideolojileri ken-

disine dayanak noktas› edindi¤ini anlamak gerekir.

SSatanizmin ‹deo lo j ik  Kökeni  Darwinizm'di r

Satanistlerin kitaplar›nda, dergilerinde, yay›nlad›klar› broflürler-

de ve internet sitelerinde kendilerini tan›t›rlarken en çok dikkat çeken

noktalardan birisi, 'insanlar› bir tür geliflmifl hayvan olarak' gördükle-

ri, 'hayat›n as›l anlam›n›n mücadele oldu¤unu' söyledikleri, 'ancak

güçlü olan›n ayakta kalabilece¤ini' savunduklar› cümlelerdir. Bu
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durum satanistlerin görüfllerinin ideolojik temelinin Darwinizm oldu-

¤una dair önemli bir delildir. Nitekim pek çok satanist de bunu aç›kça

dile getirmekten çekinmez. "A Description of Satanism" (Satanizmin

Bir Tarifi) adl› bir yaz›da, satanist yazar ideolojisini flöyle aç›klamakta-

d›r:

...Öncelikle tüm insanlar sosyalleflmifl hayvanlard›r... Tüm insanlar

ve hayvanlar ortak bir biyolojik geçmifle sahiptir. Satanizm insanla-

r›n geliflmifl bir hayvandan baflka bir fley olmad›¤›n› savunur. Bi-

zim di¤erlerine bir üstünlü¤ümüz yoktur, biz sadece evrimleflme

ve ayakta kalma flans›na sahip olabilmifl kiflileriz.. 30

"fieytan Kilisesi" yay›nlar› aras›nda yer alan bir baflka satanist

kaynak ise, insanlar›n geliflmifl birer hayvan olduklar› düflüncesine

inand›klar›n› flu sözlerle dile getirmektedir:

Satanizm insan› bir tür hayvan olarak gördü¤üne göre –geçmifl kül-

türlerde bu gerçe¤in fark›na varm›fl ve toplumlar› içerisinde bunu

dile getirmifl olanlar vard›r- bu sanat-

sal ve felsefi ifadeleri bulup ortaya ç›-

karaca¤›z ve bunlar› bugünkü uyan›fl›-

m›z›n kökeni olarak görece¤iz.31

Görüldü¤ü gibi satanizm, Dar-

win'in insanlar›n hayvanlardan ev-

rimleflti¤ini öne süren teorisini ide-

olojik 'uyan›fl›n' kökeni olarak gör-

mektedir. Anton LaVey ile yap›lan ve

MF Magazine isimli müzik dergisinde

yay›nlanan bir röportaj›n giriflinde

ise Darwinizm ile satanizm aras›nda-

ki iliflki flöyle tan›mlanmaktad›r:

Anton LaVey, 1960'lar›n sonunda hip-

pilikten ve H›ristiyanl›¤›n monoton
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kitap Anton LaVey'in biyografisidir.



ahlaki de¤erlerinden s›-

k›lan bireyler için, sos-

yal Darwinizm ideoloji-

sini ve pozitif düflünceyi

anlafl›labilir bir forma

sokarak yeni bir yol oluflturmufltu. 32 

Satanist kilisenin papazlar›ndan Magister Peter H. Gilmore ise,

bu sapk›n dini flöyle tarif etmektedir:

... fiimdi bunun yerine modern satanizmin ne oldu¤una bir bakal›m:

Kabiliyeti olanlar›n ahmak olanlar›n üzerinde tekrar hakim olaca¤›,

adaletsizli¤in yerini adaletin alaca¤›, iki bin y›ld›r tüm insanlar›n eflit

oldu¤u safsatas›n› öne sürenlerin tamamen reddedildi¤i ac›mas›z

bir din elitizmi ve sosyal Darwinist anlay›fl. 33

Elbette yukar›daki sat›rlarda yer alan adalet anlay›fl›, bizim anla-

d›¤›m›z anlamda, hak ve eflitlik prensibi üzerine infla edilmifl bir ada-

let de¤ildir. Bu adalet satanist bir adalet anlay›fl›d›r ve takip eden sa-

t›rlardan da anlafl›laca¤› üzere kendilerini di¤erlerinden üstün gören

insanlara her türlü yetki ve hakk› vermeyi öngören bir adalettir.

Satanizmin sadece Bat› toplumlar›n› üstün gören sosyal Darwi-

nist anlay›fl›, baflta faflizm olmak üzere pek çok ›rkç› ve flovenist ak›m-

la paralellik göstermesine ve hatta ço¤u zaman bu ak›mlarla iflbirli¤i

içinde hareket etmesine neden olmufltur. Hitler'in Nasyonel Sosyalist-

leri, Mussolini'nin Kara Gömleklileri aras›nda satanizme inanan pek

çok kifliye rastlamak mümkündür. Bu iflbirli¤i Anton LaVey taraf›ndan

flöyle dile getirilmektedir:
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me al›nm›fl olan "fieytan Ko-

nufluyor" ve "fieytan'›n Gün-

lü¤ü" bafll›kl› bu kitaplar sa-

tanistlerin sapk›n fikirlerini

anlatan kitaplard›r.
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Bu kutsal olmayan bir ittifak. Bu görüflü savunan çok farkl› insanlar

geçmiflte bizimle anlaflma yapt›lar. Hikayeleri, ›fl›klar› ve koreogra-

fileri ile milyonlarca insan› yönlendiren Alman Nasyonel Sosya-

list partisinin anti-H›ristiyan gücü satanistlere samimi olarak ba¤-

l›yd›. 34

Bu ak›mlarla satanizm aras›ndaki en önemli ortak payda ise Dar-

winizm'dir. Tüm bu sapk›n ideolojilerin temelinde yer alan sosyal

Darwinizm'i, satanistler flu sözlerle savunmaktad›rlar:

Güçlü olan›n ayakta kalmas› prensibi, bireyin hayatta kal›p kalama-

mas›ndan, kendi bafllar›na ayakta duramayan milletlerin elenmesine

kadar toplumun her seviyesine uygulanabilir... Zay›flar sosyal Dar-

winizm'in neticelerini yaflamaya

bafllad›kça dünya nüfusunda

sistemli bir azalma olacakt›r.

Çünkü do¤a her zaman çocuk-

lar›n› bir yandan güçlendirir

bir yandan temizler. Biz ger-

çeklerden bahsediyoruz ve

bunu varl›¤›n yap›s›na z›t

olan bir ütopyaya dönüfl-

türmeye çal›flm›yoruz.35

Satanistlerin sosyal

Darwinizm'e olan ba¤l›-

l›klar›n›n bir di¤er
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Öjeni teorisinin en önemli

uygulamalar›ndan birisi in-

sanlar›n kafatas› ölçümleri-

nin hesaplanmas› idi. Bu

bilim d›fl› iddiaya göre kafa-

tas› ölçümü daha küçük

olanlar geri kalm›fllard› ve eli-

mine edilmeye mahkumlard›. 
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ifadesi, faflizmin bir ürünü olan öjeni teorisini büyük bir hararetle sa-

vunmalar›d›r. Sakat ve hasta insanlar›n toplumdan temizlenmesi ve

sa¤l›kl› bireylerin efllefltirilerek ço¤alt›lmas›n› öngören öjeni teorisi,

özellikle Nazi Almanyas›'nda uygulama alan› bulmufltur. Öjeni teori-

sine göre, nas›l sa¤l›kl› hayvanlar birbirleriyle çiftlefltirilerek iyi hay-

van cinsleri oluflturuluyorsa, bir insan ›rk› da ›slah edilebilir. ‹nsan ›r-

k›n›n ›slah edilmesine engel olan unsurlar ise (sakatlar, hastalar, ak›l

hastalar› vs gibi) toplumdan ay›klanmal›d›r. Nazi Almanyas›'nda bu

mant›k uyar›nca onbinlerce kal›tsal hasta ve ak›l hastas› insan ac›ma-

s›zca öldürülmüfltür. 

‹flte satanizm de ayn› korkunç cinayetleri savunmaktad›r. Sata-

nistlerin öjeniye bak›fl aç›lar› kendi kaynaklar›nda flu flekilde yer al-

maktad›r: 

Satanistler ayr›ca öjeni teorisinin prati¤e geçirilerek do¤a kanunlar›-

n›n gelifltirilmesi için yollar ararlar... Bu, üreme kabiliyeti olan insan-

lar›n desteklenerek, gen havuzunu insanl›¤›n daha h›zl› ilerlemesini

sa¤layacak flekilde gelifltirme çabas›d›r. Bu dünya çap›nda genel ola-

rak uygulanan bir yöntemdir... Genetik kodlar çözülünceye ve soyu-

muzu devam ettirecek olanlar› seçme imkan›m›z oluncaya kadar sa-

tanistler en iyilerin en iyilerle birleflmesini savunurlar. 36

SSatanizmin Sapk›n Ayinle r i

Satanizm denildi¤inde pek çok kiflinin akl›na, bu kifliler taraf›n-

dan düzenlenen kara büyü ayinleri ve bu ayinlerde yaflanan korkunç

vahfletler gelir. Ancak insanlar›n bir k›sm› bunlar›n sadece korku film-

lerinde var oldu¤unu, gerçek hayatta bu tarz olaylar›n yaflanmad›¤›n›

zanneder. Oysa filmlerde görmeye al›flk›n oldu¤umuz türden sapk›n

sahneler, satanist ayinlerin ve törenlerinin ayr›lmaz birer parças›d›rlar.

Bu ayinlerin ana amac› fleytanla ba¤lant›ya geçmek ve onun
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Satanistlerin propaganda için en çok

kulland›klar› alanlardan birisi de inter-

nettir. Sap›kl›¤›n ve vahfletin telkininin

yap›ld›¤› bu sitelerde gençler karanl›k

bir dünyan›n içine çekilmekte, gençler

fleytan›n emirlerine itaat etmeye ve

adam öldürmek, iflkence yapmak, kan

içmek gibi vahfletlerin hakim oldu¤u

ayinlere kat›lmaya yönlendirilmektedir.



sözde ö¤ütlerini ö¤renebilmektir. Bunun için özel ortamlar haz›rlan›r.

Satanizmde bu fleytani ritüellerin ne kadar büyük bir yer kaplad›¤›n›

görmek için, satanistler taraf›ndan haz›rlanm›fl kitaplara ve internet si-

telerine k›saca bir göz atmak yeterli olacakt›r. Bu tür yay›nlar›n ortak

özelli¤i karanl›k ve kanl› ö¤elere bolca yer vermeleri ve fleytani ayin-

lerin önemi üzerinde ›srarla durmalar›d›r. 18 yafl›ndan küçük satanist-

lere çeflitli ö¤ütler verilen ünlü satanist internet sitelerinden birisinde,

söz konusu ayinlerin satanizmin temel tafllar›ndan birisi oldu¤u üze-

rinde durulmakta ve toplu olarak ayin yapamayan gençlerin tek bafl-

lar›na iken bile mutlaka bir tür ayin yapmalar› gerekti¤i anlat›lmakta-

d›r. Gençlerin yapmalar› gereken ayinin detaylar› ise flu flekilde belir-

tilmifltir:

Karanl›k güçlerin seninle ba¤lant›ya geçtiklerini düflündü¤ün anda

korkma ve pani¤e kap›lma... Karanl›k güçlere onlar›n hak ettikleri

sayg› ve dekor ile yaklafl, ayinler bunun içindir; onlarla bir iliflki ku-

rabilmek için... Etkili bir ayin yapabilmek için LaVey'in kitab›nda be-

lirtilen tüm malzemeleri bulman flart de¤il. Belki k›l›çlar, ayin kadeh-

leri, siyah ipler, gong gibi malzemeleri alacak paran olmayabilir ve-

ya bunlar› temin edebilece¤in bir ma¤aza bulamayabilirsin. Ama yi-

ne de ayin yapabilirsin... (Siyah) mumu yak ve önüne otur... Mumun

›fl›¤›na bakarak, "Haz›r›m Karanl›klar›n Efendisi, gücünü içimde his-

sediyorum ve hayat›m› flereflendirmeni istiyorum. Ben fleytan›n ta-

raftarlar›ndan biriyim. Yaflas›n fieytan", diye ona seslen... Bu fleytan›

hayat›na sokman›n basit bir yoludur. 37

fieytan› kendine rehber edinen bir toplulukta her türlü sapk›nl›k,

ahlaks›zl›k ve vahflet ola¤an karfl›lan›r. Satanistler için bunlar fleytan›n

kendilerine ilham› ve mutlaka yerine getirilmesi gereken emirleridir. Bu

emirlere itaat eden satanistler; cinsel sapk›nl›klar göstermekte, hayvan-

lara ve insanlara iflkence yapmakta, hatta öldürdükleri canl›n›n veya in-

san›n kan›n› içmek gibi ak›l almaz i¤rençlikler sergileyebilmektedirler.
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Dünyan›n pek çok ülkesinde satanist oldu¤unu söyleyen gençler uyufl-

turucu partileri düzenlemekte, bu partilerde her türlü ahlaks›zl›k ve

sapk›nl›k yaflanmakta ve bu tarz partiler ço¤u zaman fleytan için bir ar-

kadafllar›n› öldürmeleriyle neticelenmektedir. 

Satanistlerin ayinlerinde kan dökmeye özel bir önem vermeleri

ise, fleytan›n insanl›k üzerindeki plan›n›n sembolik bir ifadesidir. fiey-

tan, büyük bir nefretle bakt›¤› insan soyuna elinden geldi¤ince ac› çek-

tirmek istemektedir. Bu nedenle dünyada kan dökülmesini kendisine

bir amaç olarak belirlemifltir. Önceki sayfalarda sözünü etti¤imiz fa-

flizm, ›rkç›l›k, komünizm gibi Deccaliyet ideolojileri, fleytan›n bu ama-

c›na hizmet eder. Bu ve benzeri din düflman› ideolojilerin ba¤l›lar› ta-

raf›ndan yürütülen tüm savafllar, katliamlar, cinayetler ve terör eylem-

leri, fleytan›n kan dökme dürtüsünü tatmin etmeye yönelik birer "sata-

nist ayin"dir. 

Kendilerini aç›kça "satanist" olarak ilan edenler, kan dökmeyi aç›k

bir ritüel fleklinde uygulamaktad›rlar. Yeryüzünde terör ve anarfliyi

körükleyenler ise, ayn›s›n› daha üstü kapal› bir biçimde, ama çok da-

ha kapsaml› bir biçimde gerçeklefltirmektedirler. K›sacas›, fleytan ve

onun yeryüzündeki sistemi olan Deccaliyet, aldatt›¤› insanlar› kulla-

narak, yeryüzünü kanl› bir arenaya, adeta bir insan mezbahas›na çe-

virmek için çabalamaktad›r.

SSatanizm Bafl tan Yeni lg iye  U¤ram›fl  

B i r  ‹deo lo j id i r

Satanizmin nas›l bir tehlike oldu¤unu incelerken, satanistler tara-

f›ndan yap›lan bir tespitin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Sata-

nistler kendilerine kaç kifli olduklar› soruldu¤unda, say›lar›n›n çok ka-

labal›k oldu¤unu, çünkü kendileri fark›nda olmasalar bile satanizmi ya-

flayan çok fazla say›da insan oldu¤unu öne sürerler. Asl›nda bu bir
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bak›ma do¤rudur. Çünkü satanistlerin savundu¤u görüfller günümüz-

de bilinçli veya bilinçsiz olarak pek çok kifli taraf›ndan paylafl›lmaktad›r.

Çünkü insan›n vicdan›n›n sesini dinlemeyip, güzel ahlakl› bir yaflam

sürmemesi, nefsine ve fleytan›n emirlerine uymas› demektir. Satanistle-

rin bugüne kadar neden olduklar› belalar düflünüldü¤ünde böyle in-

sanlardan oluflan bir toplumun varaca¤› sonun ne kadar ac› olaca¤›

aç›kt›r. 

Satanizmin temeli olan, insan›n bir tür hayvan oldu¤u iddias› ise

tamamen bir safsatadan ibarettir. ‹nsan kör tesadüfler sonucu ortaya

ç›km›fl bir varl›k de¤ildir. Tüm evrendeki düzenin ve ihtiflam›n oldu-

¤u gibi insan›n da Yarat›c›s›, üstün, güçlü, hakim ve her türlü eksiklik-

ten münezzeh olan Allah't›r. Allah insanlar›, düflünüp akledebilen, iyi-

yi kötüden ay›rma anlay›fl›na sahip, Allah'a karfl› sorumlulu¤u olan

varl›klar olarak yaratm›flt›r. Her insan›n nefsi kendisine kötülü¤ü em-

retti¤i gibi, vicdan› da kötülükten sak›nmay› ve korunmay› emreder.

‹nsan›n sorumlulu¤u ise nefsinin de¤il vicdan›n›n sesini dinlemek ve

Allah'›n raz› olaca¤› bir ahlak göstermektir. ‹nsan›n gösterece¤i güzel

ahlak hem kendisinin ve içinde yaflad›¤› toplumun huzurlu ve rahat

bir yaflam sürmesini, hem de ahirette, Allah'›n izni ile, en güzel karfl›-

l›¤› almas›n› sa¤layacakt›r. 

Unutulmamas› gereken çok önemli bir gerçek ise, fleytan›n insan-

lara süsleyip çekici gösterdi¤i yaflam›n büyük bir aldan›fltan ibaret ol-

du¤udur. fieytan insanlara, dünya hayat›nda çeflitli vaatlerde buluna-

bilir, onlar› do¤ru yoldan ay›rmaya çal›flabilir, ancak unutulmamal›d›r

ki fleytan›n insanlar› davet etti¤i yol, ona uyan insanlar›n felaketi ola-

cakt›r. Çünkü fleytan ve onu izleyenler daha en bafltan yenilgiye u¤ra-

m›fl olanlard›r. Kuran'da bu gerçe¤i bize haber veren ayetlerden baz›-

lar› flu flekildedir:

.. Onlar o her türlü hay›rla iliflkisi kesilmifl fleytandan baflkas›na

tapmazlar. Allah, onu lanetlemifltir. O da (flöyle) dedi: "Andolsun,
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kullar›ndan 'miktarlar› tespit edilmifl bir grubu' (kendime uflak)

edinece¤im. Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en ol-

mad›k kuruntulara düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n

kulaklar›n› kesmelerini emredece¤im ve Allah'›n yaratt›klar›n›

de¤ifltirmelerini emredece¤im." Kim Allah'› b›rak›p da fleytan›

dost (veli) edinirse, kuflkusuz o, apaç›k bir hüsrana u¤ram›flt›r.

(Nisa Suresi, 117-119)

fifi‹DDET‹N  D‹⁄ER YÜZÜ:

SAPKIN  TAR‹KATLAR

Önceki bölümlerde baflta Amerika olmak üzere dünyan›n birçok

ülkesinde sapk›n dünya görüfllerine sahip, bat›l tarikatlar oldu¤undan

ve bu gruplar›n çeflitli terör eylemlerinde bulunduklar›ndan bahsettik.

Bu mistik gruplar, kamu düzenini bozan, üyelerini fliddete teflvik

eden, hatta cinayet ve intiharlara sürükleyen oluflumlard›r. Bunlar ara-

s›nda en ünlüleri ise; toplu olarak kendilerini yakan David Koresh ve

takipçileri; hep birlikte intihar eden 'Heaven's Gate' tarikat› ve Japon-

ya metrosuna sarin gaz› koyarak yüzlerce insan›n zarar görmesine ne-

den olan 'Aum Shinrikyo' tarikat›d›r.

Ancak bunlar›n d›fl›nda da özellikle Amerika'da hemen her gün

henüz ad› duyulmam›fl bu tarz gruplar›n sald›r›lar›na ve bireysel inti-

harlar›na rastlanmaktad›r. Toplu olarak intihar edenlerden bugüne ka-

dar say›ca en fazla olan› ise, 'The People's Temple' tarikat›d›r. 

Jim Jones liderli¤inde 1970'li y›llar›n sonunda kurulan bu tarikat,

toplumdan izole edilmifl olarak ormanl›k bir bölgede yafl›yordu. 1978

y›l›nda kongre üyesi Leo Ryan çevreden gelen yo¤un flikayetler üzeri-

ne Jonestown ad›n› alan bölgeye bir araflt›rma ziyaretinde bulundu.

Ryan Jonestown'dan ayr›l›rken tarikattan ayr›lmak isteyen 18 kifli de
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ona efllik etmek isteyince, fliddet olaylar› bafl gösterdi. Tarikat üyeleri,

tarikattan ayr›lmak isteyenlerin üzerine atefl açt›lar. Kongre üyesi Leo

Ryan, üç gazeteci, ayr›lmak isteyen bir tarikat üyesi öldü. 11 kifli de

a¤›r yaraland›. Olaydan birkaç saat sonra liderleri, tarikat üyelerine

potasyum siyanür içerek intihar etmelerini emretti. Zehir önce bebek-

lere ebeveynleri taraf›ndan enjekte edildi. Daha sonra çocuklar›n da

dahil oldu¤u 900'den fazla kifli kendisini zehirledi. 38

90'l› y›llara gelindi¤inde ise toplu ölümleriyle en çok dikkati çeken

grup, David Koresh tarikat› oldu. 28 fiubat 1993'de güvenlik birimleri

70'lerin sonunda Jim Jones liderli¤inde ku-

rulan The People's Temple tarikat›, en fazla

say›da insan›n toplu olarak intihar etti¤i

sapk›n tarikat olarak tarihe geçti. Çocuklar›n

da dahil oldu¤u

900'den fazla kifli ken-

dini zehirleyerek haya-

t›na son verdi. 



inceleme yapmak için tarikat›n Texas d›fl›nda bu-

lunan çiftli¤ine girmek isteyince, tarikat üyeleri

güvenlik görevlilerini kurflun ya¤muruna tuttu.

Bunun üzerine 51 gün süren kuflatma bafllad›.

Kuflatman›n 51. gününde güvenlik görevlilerin-

den bir kifli çiftli¤e girmeye çal›fl›nca, bir anda

çiftlikten dumanlar yükselmeye bafllad›. Güven-

lik görevlileri David Koresh'in çiftli¤i atefle verdi¤ini ve çiftli¤in çeflitli

noktalar›na kurulmufl olan bubi tuzaklar›n›n çiftli¤i bir anda atefl topu-

na çevirdi¤ini aç›klad›lar. Yaklafl›k 90 kifli bu s›rada yanarak öldü. 

1997 y›l›nda San Diego'nun kuzeyinde, ayaklar›nda spor ayakka-

b›lar, üzerlerinde siyah tiflörtleri ile toplu olarak intihar etmifl olarak

bulunan yaklafl›k 40 kifli sapk›n tarikatlar konusunu bir kez daha dün-

ya gündemine getirdi. Yafllar› 26 ile 72 aras›nda de¤iflen 40 kifli, o dö-

nemde dünyan›n yak›n›ndan geçmekte olan Hale-Bopp kuyruklu y›l-

d›z›n›n kendilerini evrimin bir üst safhas›na tafl›yaca¤› inanc› ile inti-

har etmifllerdi. Tarikat›n internet sitesinde bu inançlar› flu flekilde ak-

tar›lmaktayd›: 
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Evrimsel basamakta insan›n üzerinde yer alan en yafll› üyemiz, Ha-

le-Bopp'un y›llard›r bekledi¤imiz iflaret oldu¤unu bize bildirdi... Bu

dünyadaki 22 y›ll›k e¤itim sürecimiz en sonununda tamamlanmak

üzere, buradan mezun olarak insan›n evrimi sürecinde bir üst basa-

ma¤a ç›k›yoruz. Bu dünyadan ayr›lmak için haz›rland›¤›m›z ve

Ti'nin tak›m›na kat›laca¤›m›z için mutluyuz. (Ti, 1985 y›l›nda kanser-

den ölen, grubun lideri Bonnie Lu Trusdale'i temsil etmekteydi). 39
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rini 'evrimsel' basama¤›n bir üst saf-
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Gate üyeleri, 1997 y›l›nda toplu olarak
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Bunlar, kitab› okuyan pek çok kiflinin kendinden son derece uzak

gördü¤ü örnekler olabilir. Ayr›ca burada sadece bir iki örne¤in ele

al›nm›fl olmas› da hiç kimseyi aldatmamal›d›r. Dünyan›n birçok ülke-

sinde, pek çok sapk›n tarikat ve örgüt, gençleri etkisi alt›na almakta-

d›r. Ne var ki baz› insanlar›n kendilerini bu ak›mlardan uzak görüyor

olmas›, bunlar›n topluma ve bireylere verdi¤i zarar› önleyememekte-

dir. Tam tersine kitab›n bafl›ndan beri önemle üzerinde durdu¤umuz

Deccaliyet fitnesinin ne kadar yayg›n oldu¤unu ve ne kadar farkl› fle-

killerde karfl›m›za ç›kabildi¤ini göstermektedir. 

JJapon  Tar ikat›n  Met ro  Sa ld›r›s›

Söz konusu sapk›n tarikatlar›n tek tehlikeli yönü, tarikata üye

olan kiflilerin can›na ve mal›na zarar vermeleri de¤ildir. Bu tip tarikat-

lar sapk›n düflünceleri ve yaflam tarzlar› ile kamu düzenini de boz-

maktad›rlar. Kimi zaman ise do¤rudan sivil halk› hedef alan sald›r›lar

da düzenlemektedirler. Yak›n geçmiflte yaflanan bu sald›r›lardan birisi

Japon tarikat› 'Aum Shinrikyo'nun, Japon metrosuna sarin gaz› atma-

s›d›r. Bu sald›r› neticesinde 5.500 kifli yaralanm›fl, 12 kifli de hayat›n›

kaybetmifltir. Tarikat bu sald›r›n›n d›fl›nda 1994 y›l›nda, Tokyo yak›n-

lar›ndaki Matsumoto'da gerçeklefltirilen ve 7 kiflinin ölümü 144 kiflinin

yaralanmas› ile sonuçlanan benzer bir gaz sald›r›s›ndan da sorumlu

tutulmufltur. Bununla birlikte tarikat›n suç dosyalar› aras›nda cinayet

ve adam kaç›rma da yer almaktad›r. 

Tarikat lideri Asahara'n›n ö¤retilerine göre, bir insan ancak cina-

yet iflleyerek ruhunu temizleyebilir. Dünya hakimiyetinin sa¤lanmas›

ise ancak talebelerine ö¤retti¤i fliddetin uygulanmas› ile mümkündür.

Normal insanlar›n so¤ukkanl›l›kla ifllenen cinayetler olarak gördü¤ü

olaylar, tarikat üyelerine göre bir tür güzel ahlak özelli¤idir. 

1994 y›l›nda bafllayan sald›r›lar›n ilk hedefi, tarikat aleyhinde
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dava bafllatan ve adalet bakanl›¤› lojmanlar›nda kalan hakimlerdi. Bu

ilk sarin gaz› sald›r›s› 7 kiflinin ölümüne 144 kiflinin yaralanmas›na ne-

den oldu. Bu arada Asahara'n›n emriyle tarikat 70 ton kapasiteli bir sa-

rin gaz› üretim merkezi infla etmeye bafllad›. Bunun yan› s›ra Asahara

1.000 adet otomatik silah ve bir milyon kurflun yap›lmas›n› da emret-

miflti. Tarikat taraf›ndan kiralanan Rus bilim adamlar›n›n yard›m›yla

uranyumun kullan›labilece¤i bir tür nükleer silah da üretilmeye çal›fl›-

l›yordu. Asahara'n›n ilgi alan› içerisinde adam kaç›rma ve baflta avu-

katlar ve savc›lar olmak üzere tarikat aleyhinde olanlar›n katledilmesi

de vard›. 

Metroya düzenlenen sald›r› ise çok daha genifl çapta bir yank›

uyand›rd›. Sabah ifllerine gitmek üzere metroda bulunan binlerce ma-

sum ve suçsuz insan bu sald›r›dan zarar gördü. 12 kiflinin öldü¤ü,

5000'den fazla kiflinin de hastanede tedavi gördü¤ü bu sald›r›, söz ko-

nusu gruplar›n sivil halk için nas›l tehlikeli bir hal ald›¤›n› göstermesi

aç›s›ndan oldukça çarp›c›yd›.

Din ahlak›n›n d›fl›nda, garip ve sapk›n inan›fllar gelifltiren gruplar

içerisinde, yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi, her türlü ahlak-

s›zl›k normal karfl›lanmaktad›r. Aralar›nda uyuflturucu kullan›m›ndan

h›rs›zl›¤a, adam kaç›rmadan iflkenceye kadar her türlü anormalli¤in

hakim oldu¤u bu örgütlerin üyeleri, en son aflamada ise kendi hayat-

lar›na son vermektedirler. 

fiunu unutmamak gerekir ki, Allah'a iman etmeyen, güzel ahlak›

tan›mayan ve Allah'tan korkup sak›nmayan insanlar›n bu tip vahflet

gösterilerinde bulunmalar› flafl›rt›c› de¤ildir. Çünkü bu kifliler yapt›k-

lar›ndan dolay› hesap vereceklerine, yapt›klar› herfleyin karfl›l›¤›n›

ahirette alacaklar›na inanmazlar. Ya da ölüm sonras› hayat konusunda

tamamen çarp›k, hayali ve kendi menfaatlerine uygun bir senaryoya

inan›rlar. Oysa tek do¤ru yol, Allah'›n kullar›na gösterdi¤i hidayet yo-

ludur. Allah'›n dinini bilen ve yaflayan insan itidallidir, dengelidir.
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Üstelik Allah Kuran'da insanlara düflünmelerini ve akletmelerini em-

retmifltir. Dolay›s›yla iman edenlerin vicdanlar›na baflvurmadan, ak›l-

lar›n› kullanmadan bir düflüncenin pefline tak›l›p gitmeleri mümkün

de¤ildir. Müminler yaflamlar›n›n her an›nda vicdanlar›na göre hareket

eder, ak›lc› davran›rlar. Bu da onlar› her türlü ahlaks›zl›ktan ve sap-

k›nl›ktan korur. ‹man edenler Allah'›n insanlara bildirdi¤i dosdo¤ru

yol üzerinde olanlard›r. Bu grup ve tarikatlar›n ise do¤ru yoldan sap-

m›fl olduklar› aç›kça ortadad›r. 

Kuflkusuz burada örneklerine yer verdi¤imiz fliddet ve terör ey-

lemleri, dünya çap›nda yaflanan terörün s›n›rl› örnekleridir. Y›llard›r

pek çok ülkede çeflitli ideolojik gerekçelerle pek çok terör örgütü, top-

luma korku ve dehflet saçmakta, masum insanlar› katletmektedir. Bun-

lar aras›nda ‹ngiltere için y›llard›r önemli bir sorun halini alm›fl olan

IRA, ‹spanya'n›n Bask bölgesinde faaliyet gösteren ETA, y›llarca yurt

d›fl›nda görev yapan diplomatlar›m›z› hedef alan ASALA, ülkemizin

binlerce vatan evlad›n› flehit vermesine neden olan PKK gibi örgütleri

saymak mümkündür. Her biri farkl› ideolojik yap›lara sahip olmakla

birlikte burada ad›n› sayd›¤›m›z veya saymad›¤›m›z tüm terörist

gruplar ve fliddet yanl›s› insanlar, fark›nda olarak veya olmayarak, as-

l›nda ortak bir noktada birleflmifllerdir. Bu ortak nokta dinsizliktir.

Hangi ideolojiye, hangi dünya görüflüne sahip olursa olsun, bir insan›

anarfli ve fliddete iten as›l neden, kendisini bunlar› yapmaktan al›ko-

yan bir vicdana ve inanca sahip olmamas›d›r. 
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itab›n bafl›ndan beri vurgulad›¤›m›z gibi insanlar› flid-

dete ve vahflete yönelten sebep, vicdanlar›n› kullan-

mamalar›, Allah'a karfl› sorumlu olduklar›n› ve ahiret-

te yapt›klar› herfleyin hesab›n› vereceklerini göz ard› etmeleridir. Bu

nedenle insanlar› fliddetten ve terörden uzaklaflt›rman›n en etkili yön-

temi, onlar› bu yola yönelten sözkonusu cehaleti ortadan kald›rmakt›r.

Terör karfl›s›nda al›nmas› gereken adli, siyasi ve ekonomik tedbirler

oldu¤u aç›kt›r, ancak bu tedbirlerin hiçbiri tek bafl›na terörizmle mü-

cadele etmekte yeterli olmaz. As›l yap›lmas› gereken teröre temel olufl-

turan fikri zemini ortadan kald›rmakt›r. Bunun için kini, öfkeyi ve nef-

reti telkin eden tüm ideolojiler ile fikri alanda mücadele edilmesi ve

bunlar›n yerine dinin insanlara ö¤retti¤i ahlaki erdemlerin samimiyet-

le savunulmas› gerekir. 

Kitap boyunca inceledi¤imiz gibi, bütün bu ideolojilerin en

önemli dayanak noktas› Darwinizm'dir. Bilimsel olarak tamamen
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çökmüfl, ak›l ve mant›k d›fl› oldu¤u ispatlanm›fl olan bu teorinin bu-

gün halen ayakta tutulmaya çal›fl›lmas›n›n tek sebebi de teoriye olan

ideolojik ba¤l›l›kt›r. Dolay›s›yla bu temel ortadan kald›r›ld›¤›nda, bu

ideolojilerin üzerinde gelifltikleri zemin de ortadan kald›r›lm›fl olacak-

t›r. Bu nedenle Darwinizm ile yap›lan fikri mücadele, insanl›¤a huzur,

bar›fl ve güvenlik getirebilmek için yürütülen çal›flmalar›n temel nok-

tas›n› oluflturmaktad›r.

Bu fikri mücadelenin bir aflamas›, söz konusu ideolojilerin gerçek

yüzünün deflifre edilmesi, yan›lg›lar›n›n ve yanl›fllar›n›n gözler önüne

serilmesidir. Di¤er önemli bir aflamas› ise, insanlara gerçek huzuru ve

bar›fl› getirecek olan din ahlak›n›n anlat›lmas›d›r. Günümüzde insan-

lar›n büyük k›sm› gerçek dini bilmedikleri için dinsizli¤in etkisi alt›na

girmektedir. Bu nedenle hak dinin anlat›lmas›, Allah'›n insanlara em-

retti¤i güzel ahlak›n tüm dünyaya tan›t›lmas› bu ahlak› bilen ve yafla-

yanlar›n üzerinde büyük bir sorumluluktur.

Bugün dünya genelinde Deccal'in sistemi, yani anarfli, kargafla ve

kaos hakimdir. Ancak her kötülü¤ün oldu¤u gibi Deccal'in düzeninin

de bir sonu vard›r. Allah tarih boyunca suçlu-günahkar ve bozguncu

olan pek çok toplumu ve grubu helak etmifltir. Zalimlik ve ac›mas›zl›k

üzerine kurulu, fliddete ve teröre baflvuran, insanlara zulmeden her

türlü toplulu¤un ve ak›m›n sonu ayn›d›r. Her anarflist, her terörist so-

nunda helak olur. Anarfliyi ve terörü destekleyen her millet yok olur.

Zulmeden, hiçbir zaman payidar olmaz. Kuran'da zalim bir toplulu-

¤un sonu flöyle bildirilmektedir:

Böylece zulmeden toplulu¤un kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin

Rabbi olan Allah'ad›r. (Enam Suresi, 45)

Kuflkusuz Deccal'in u¤rayaca¤› son da bundan farkl› olmayacakt›r.

Bu nedenle fliddete ve teröre baflvuranlar›n benzer bir sona u¤ramaktan

sak›nmalar› için bu yoldan dönmeleri gerekir. Allah zulümlerinden ve

günahlar›ndan sonra iyili¤e dönenlerin hatalar›n› ba¤›fllayaca¤›n›
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bildirmektedir. ‹nsanlar›n din ahlak›n› bilmeden, cehalet sonucu iflle-

diklerinden dolay› Allah onlar› sorumlu tutmaz. Allah çok ba¤›fllayan

ve çok esirgeyendir, rahmet sahibidir. Bu nedenle anarfli ç›karanlar›n, in-

sanlara zarar vermifl olanlar›n 'bu yoldan dönmek için art›k çok geç' di-

ye düflünmemeleri gerekir. Anarfli ve terörden dönmek hiçbir zaman

için geç de¤ildir. Bu kiflilerin yapmalar› gereken samimi bir kalp ile

Allah'a tevbe etmeleri ve yapt›klar›ndan tamamen vazgeçmeleridir.

Allah cahillikle kötülük iflleyip, bunun ard›ndan ba¤›fllanma dileyenle-

ri affedece¤ini bir ayette flu flekilde belirtmektedir:

Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki:

"Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazd› ki, içiniz-

den kim bir cehalet sonucu bir kötülük ifller sonra tevbe eder ve

(kendini) ›slah ederse flüphesiz, O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir."

(Enam Suresi, 54)



arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini red-

detmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olama-

m›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 bi-

lim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm ev-

reni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlan-

m›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürü-

tülen 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 teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim

dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle
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1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› ta-

raf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwi-

nizm'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. 

DDarwin ' i  Y ›kan Zor luk lar

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› ya-

ratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlard› ve zaman için-

de küçük de¤iflimlerle farkl›lafl-

m›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir so-

mut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i

Adnan Oktar
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gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Te-

orinin 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 umu-

yordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Dar-

win'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer

dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta ince-

lenebilir:

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 ev-

rimlefltirici 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.

AAfl› 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 id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse 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
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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 düzenle-

me 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  Hayat tan  Ge l i r "

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 de-

neyler 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 an-

lafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar

kendiliklerinden oluflmuyorlar, sinek-

lerin getirip b›rakt›klar› gözle görülme-

yen larvalardan ç›k›yorlard›.
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Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

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 olufltura-

bilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 40

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. 

220 .  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 at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin te-

sadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›-

s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf›

yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef

hücrenin kökeni, evrim teorisinin tü-

münü içine alan en karanl›k noktay›

oluflturmaktad›r." 41

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler,

hayat›n kökeni konusunu çözüme kavufl-

turacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu

deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac›

Rus biyolog

Alexander Oparin
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi
görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤in-
den oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddi-
alar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine
yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel
dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n oluflmas› için
hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya

atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde bir-

lefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kul-

lan›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 ko-

flullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 42

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 43

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yü-

rütülen 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 ka-

bul 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›? 44

HHayat›n  Kompleks  Yap›s›  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin 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
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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 çe-

kirde¤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 kü-

tüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›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 meyda-

na gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir.

Adnan Oktar
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n
inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücreleri-
nin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir ör-
ne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün farkl› diziliminden
oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda
canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri
yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da dökül-
dü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900
ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca-
¤› hesaplanmaktad›r. El-
bette böylesine ola-
¤anüstü bir bilgi, te-
sadüf kavram›n› ke-
sin biçimde geçer-
siz k›lmaktad›r.
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Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmak-

tad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie

Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu ger-

çe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, ya-

flam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› so-

nucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 45

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 et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

EEvr imin Hayal i  Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir 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 Yo-

luyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤›

düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edi-

len bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacak-

t›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 Kö-

keni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al se-

leksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. 46

LLamarck ' ›n  E tk is i

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 biyo-

log Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel
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Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen can-
l›lar hayatta kal›rlar, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksiyonun
canl›lar› evrimlefltirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini öne sürerler. Oysa do-
¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay› do¤rulayan tek bir delil
de bulunmamaktad›r.



Harun Yahya

122

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 bali-

nalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 47

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesille-

re aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon

"tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

m›fl oluyordu.

NNeo-Darwinizm ve  Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

Lamarck zürafalar›n ceylan
benzeri hayvanlardan türe-

diklerine inan›yordu. Ona
göre otlara uzanmaya çal›-

flan bu canl›lar›n zaman için-
de boyunlar› uzam›fl ve zü-

rafalara dönüflüvermifllerdi.
Mendel'in 1865 y›l›nda kefl-
fetti¤i kal›t›m kanunlar›, ya-

flam s›ras›nda kazan›lan
özelliklerin sonraki nesillere

aktar›lmas›n›n mümkün ol-
mad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böy-
lece Lamarck'›n zürafa ma-

sal› da tarihe kar›flm›flt›r.
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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 genlerin-

de radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda olu-

flan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›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 sahip-

tir. Bu molekül 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 mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyon-

lar›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 sa-

atinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz

olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 48

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren 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
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bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim

mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olma-

d›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

FFos i l  Kay› t lar› :  A ra  Fo rmlardan 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 bü-

tün 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
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Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er tüm canl›lara her zaman için za-
rar verirler. Resimlerde görülen Çernobil kazas›n›n sonuçlar›, mutasyon-
lar›n etkilerini görmek aç›s›ndan ibret vericidir.



yandan da baz› sürün-

gen özellikleri kazanm›fl

olan yar› bal›k-yar› sürün-

gen 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, ek-

sik, 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 sa-

y›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 rastlan-

mas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 49

DDarwin ' in  Y›k› lan  Umut lar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda
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Yanda Coelacanth'›n gü-
nümüzdeki hali afla¤›da
ise 410 milyon y›ll›k fosili
görülmektedir.



Harun Yahya

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na

rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› gös-

termifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-

ci 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; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz. 50

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› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusur-

suz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olma-

s›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 mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle ol-

mam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendi-

lerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana

gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yara-

t›lm›fl olmalar› gerekir. 51

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.
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‹‹nsan›n Evr imi  Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir may-

mun türünden baflka bir fley de-

¤ildir. Lord Solly Zuckerman

ve Prof. Charles Oxnard gibi

‹ngiltere ve ABD'den dünya-

ca ünlü iki anatomistin Aust-

ralopithecus örnekleri üzerinde

yapt›klar› çok genifl kapsaml›

Adnan Oktar
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Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde
ç›kan haberlerde yandakine ben-
zer hayali "ilkel" insanlar›n resim-
leri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali re-
simlere dayanarak oluflturulan ha-
berlerdeki tek kaynak, yazan kifli-
lerin hayal gücüdür. Ancak evrim
bilim karfl›s›nda o kadar çok yenil-
gi alm›flt›r ki art›k bilimsel dergi-
lerde evrimle ilgili haberlere daha
az rastlan›r olmufltur.

SAHTE
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çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait

olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifl-

tir.52

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› oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel 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. 53

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 bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 54

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. 55

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi pa-

leontologlar›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 (insa-

n›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. 56

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf
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propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senar-

yosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bi-

lim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤a-

c› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi

dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosu-

na göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kim-

ya 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! Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür. 57

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

DDarwin Formülü !

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de
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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 gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir fle-

kilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflüne-

lim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, han-

gi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz

bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduk-

lar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Dar-

win Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan an-

cak 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 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 uzman-

lar 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 va-

rillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›,

kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkidele-

ri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,

domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, flefta-

lileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi

milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada bir-
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kaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile el-

de edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. 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 oluflturamaz-

lar. 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 dü-

flünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöz  ve  Kulaktaki  Tekno lo j i

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu 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 ola-

rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyalleri-

ne 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 kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r.
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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 net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin

üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binler-

ce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar,

dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›m-

lar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda eliniz-

de tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu-

¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gös-

terir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç bo-

yutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka ta-

raf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman

Hiçbir evrimci, yüksek teknoloji ürünü
televizyondan daha kusursuz bir gö-
rüntü sa¤layan gözün, nas›l olufltu¤u
sorusuna cevap verememektedir.
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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 mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, oda-

n›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünür-

sünüz? 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 geçer-

lidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p or-

ta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç ku-

la¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de be-

yindeki 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 din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da 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 ka-

y›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 mü-

zik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi
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kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mut-

laka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baflla-

madan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki tek-

nolojinin ürünü olan sesler son derece 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, in-

san 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 bü-

yük bir gerçek daha vard›r.

BBeynin  ‹ ç inde  Gören  ve  

Duyan fiuur  K ime  A i t t i r?

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 de-

tay 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 bunla-

r› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu-

¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap ve-

rememektedirler. Çünkü bu   fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur.
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Ruh, görüntüyü seyret-

mek için göze, sesi

duymak için kula¤a

ihtiyaç duymaz.

Bunlar›n da ötesin-

de düflünmek için

beyne ihtiyaç duy-

maz. 

Bu aç›k ve ilmi

gerçe¤i okuyan her

insan›n, beynin

içindeki birkaç san-

t i m e t r e k ü p l ü k ,

kapkaranl›k mekana

tüm kainat› üç boyut-

lu, renkli, gölgeli ve

›fl›kl› olarak s›¤d›ran

yüce Allah'› düflünüp,

O'ndan korkup, O'na s›¤›n-

mas› gerekir. 

MMateryal is t  B i r  ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara

Adnan Oktar
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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›fl-

maktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle

itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, 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, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre

de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 58

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinç-

siz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türü-

nün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin,

a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içinde-

ki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z madde-

nin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bi-

lime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi
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bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya de-

vam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insan-

lar 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 yok-

tan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yara-

t›p flekillendiren Allah't›r.

EEvr im Teor i s i  Dünya Tar ih inin

En E tk i l i  Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideoloji-

nin 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 an-

layacakt›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 ya-

pan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bu-

nun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na

inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,

pofesörler, 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, göz-

lerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmeleri-

ne engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski
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M›s›rl›lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Se-

be 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. Gerçek-

te bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, ba-

z› 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› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onla-

rad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu bü-

yünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret

138

Evrim teorisi, yeryüzündeki canl›lar›n tesadüflerin eseri
olarak, cans›z maddelerden olufltuklar›n› iddia eder. Bu

iddia, suya düflen bir a¤aç kütü¤ünün, zaman içinde
meydana gelen etkilerle tesadüfen bir yata dönüfltü¤ünü
ileri sürmekten çok daha mant›k d›fl›d›r. En basit denilen
canl›n›n bedeninde dahi, bir yatta bulunandan çok daha

kompleks sistemler ve kusursuz mekanizmalar vard›r.
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verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senar-

yolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›-

labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve can-

s›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizas-

yon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evre-

ni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya geze-

genini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana ge-

tirdi¤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, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler 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› "aldatmaca-

lar"la - Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüle-

yebilmifllerdir. 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›ve-

rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparla-

y›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta ol-

duklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfl-

ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

140



s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara

inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "bü-

yü 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, ge-

lece¤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›laya-

cakt›r. 59

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak ta-

n›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir ya-

n›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› hay-

ret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

Adnan Oktar
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.... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 

hhüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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