










YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An-

kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-

bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve

siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin

sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle

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

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

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

rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden

oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün

kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

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

ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'›

ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sis-

temlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar›

tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet

ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›

olarak kullan›lm›flt›r. 

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

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n

uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-

garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha

pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r.

‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca,

‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arap-

ça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça,

Uygurca, Endonezyaca, Malayca,



Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Af-

rika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarka-

ca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kit-

lesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›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 et-

ki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›mak-

tad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k mater-

yalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak

savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir

inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm in-

karc› 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 kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve

yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

melerini 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 kar-

mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve

keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve

zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n ede-

bi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu

konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i

çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve sami-

miyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çek-

tikleri 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. Dün-

yan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla or-

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

p›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¤ru-

luk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›-

n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Ya-
rat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insa-
n›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu
teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir.
Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyu-
cular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda
bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm ki-
taplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak fle-
kilde aç›klanmaktad›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
sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Di-
ni reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›-
lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi,
karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek iste-
yen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür
ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm ki-
taplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak iste-
yenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n
teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli
sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri ta-
fl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha
birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin
bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynak-
lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen
üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlaya-
mazs›n›z. 



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

bir düflmand›r.
(Bakara Suresi, 168)

Kuurraann’’››nn Iflfl››¤¤››

Saattaanniizzmmii

Yookk Ettttii

Harun Yahya
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eçmifli 1700'lere dayanan sata-

nizm son y›llarda fliddet, vahflet ve

intihar olaylar› ile bir kez daha

gündeme geldi. Satanistlerin ken-

dilerini tarif etmek için kulland›k-

lar› ifadeler, hayata bak›fl aç›lar›,

savunduklar› de¤erler, kan ve vahfletle dolu dün-

yalar› ilk baflta insanlara inan›lmaz gibi gelse de,

yaflanan olaylar bu sapk›n ak›m›n giderek yay›lan

bir tehlike oldu¤unu ortaya ç›kard›. 

Ürkütücü makyaj ve k›yafetleriyle kendilerini

satanist olarak tan›mlayan kifliler ile, bas›nda s›k

s›k yer alan kanl› ayinler, katledilen hayvanlar, ifl-

kence gören insanlar, tecavüz vakalar› ve intihar-

larla ilgili haberler biraraya getirildi¤inde ortaya

dehflet verici bir tablo ç›kmaktad›r. Ancak as›l fla-

fl›rt›c› olan insanlar›n böylesine sapk›n bir hayat›

ve düflünceyi sözde bir 'din' olarak be-

nimseyebilmeleridir. Peki nas›l

oluyor da bir k›s›m insanlar,

kötü olmay›, kötülük yapma-

y›, hayvanlara ya da insan-

lara ac› çektirmeyi, karan-

l›k, korku dolu bir dünya-

da yaflamay› kendilerine

11
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bir hayat gayesi ve 'din' olarak benimseyebiliyorlar? Pek çok in-

san bu sorunun cevab›n› merak etmekte, ama cevab› yanl›fl yer-

lerde aramaktad›r. Satanizmin nas›l geliflti¤ini ve bu kadar genifl

kitleleri nas›l etkisi alt›na alabildi¤ini anlamak için öncelikle bu

karanl›k dinin tüm yönleriyle tespit edilmesi gerekmektedir. Bu

sapk›n dinin ard›ndaki felsefeyi ortaya ç›karmak, insanlar›n

böyle bir sapk›nl›¤› nas›l kabullendiklerini anlayabilmek için

flartt›r. Çünkü satanizmin kayna¤›, san›ld›¤› gibi sadece baz›

gençlerin psikolojik dengesizlikleri de¤il, onlar› bu dengesizlik-

lere sürükleyen bir felsefedir. Ve bu felsefe, -kitab›n ilerleyen

sayfalar›nda detaylar› ve delilleri ile görece¤imiz gibi- insan› bir

hayvan türü olarak gören ve 'do¤a ac›mas›zd›r, sen de ac›mas›z

olmal›s›n' mesaj›n› veren Sosyal Darwinizm'dir. Dolay›s›yla sa-

tanizmi ele al›rken bu gerçe¤in göz ard› edilmemesi gerekir. 

Bu kitapta satanizmi tüm yönleriyle inceleyecek, fliddeti ve

vahfleti dini bir ritüel haline getiren ve kanl› cinayetleri adeta bir

ibadet olarak gören bu felsefenin bu kadar yayg›nlaflmas›n›n ne-

denleri üzerinde duraca¤›z. Kitap boyunca da görece¤iniz gibi,

satanizmin ç›k›fl noktas› din karfl›tl›¤›d›r. Dolay›s›yla bu sapk›n-

l›¤›n taraftarlar› din ahlak›ndan uzak yetiflmifl ve materyalist

ak›mlar›n etkisi alt›nda kalm›fl kiflilerdir. Satanizmin yayg›nlafl-

t›¤› ve özellikle de genç insanlar üzerinde etkili oldu¤u bir ger-

çektir. Ancak satanizmin çözümsüz gibi gösterilmesi de çok bü-

yük bir yan›lg›d›r. Oysa bu sapk›n ak›mla mücadele çok kolay-

d›r ve Kuran ahlak›, gençleri satanizmin elinden kurtarabilecek

tek yoldur. Kuran'›n ›fl›¤› satanizmi yok edecek ve Allah'›n izniy-

le ayd›nl›k, sevgi ve bar›fl dolu bir dünya oluflturacakt›r. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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on y›llarda çeflitli ülkelerde birbiri

ard›na gerçeklefltirilen satanist ci-

nayetler ve çeflitli intihar vakalar›

"satanizm nedir?" sorusunu bir kez daha dünya

gündemine tafl›d›. Ancak satanizm üzerine yap›-

lan araflt›rmalar, tart›flmalar ve yaz›lan yaz›lar

belli bir çerçeveden öteye gidemedi. Satanizm ço-

¤u zaman psikolojik yönden sorunlar› olan, aile-

leri ve çevreleri ile iletiflim kuramayan marjinal

gençler aras›nda yayg›n, garip bir ak›m olarak

gösterildi. Oysa satanizmi bu kadar basite indir-

gemek, fliddet yanl›s› bu sapk›n dini tüm yönle-

riyle insanlara tan›tmamak çok büyük bir hatad›r.

Bu yönde yaz›lan ve söylenenlerin aksine sata-

nizm geçmifli çok eskilere dayanan, ard›nda ka-

ranl›k bir felsefe bar›nd›ran, dünya gelece¤ine da-

ir hedefleri olan, karanl›k "kilisesi", binlerce taraf-

tar› ve yaz›l› kaynaklar›yla 2000'li y›llar›n en teh-

likeli oluflumlar›ndan biridir. 

Öncelikle flunu belirtmek gerekir ki, satanist-

ler aras›nda da belli uygulama ve görüfllerde
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Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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fark›l›klar söz konusudur. Zaman zaman bu farkl›l›klar sataniz-

min neyi savundu¤unun anlafl›lmas›nda yan›lg›lara neden ola-

bilmektedir. Örne¤in baz› satanistler, dünyay› var edenin fleytan

oldu¤u gibi sapk›n bir düflünceye inan›p onun isteklerini yerine

getirmeyi sorumluluk olarak görürken (Yezidiler bu gruba dahil

edilebilir), baz›lar› da fleytan› sadece simgesel bir kavram olarak

görür, kendi isteklerini ilahlaflt›r›rlar. Elbette bu farkl›l›klar söz

konusu felsefenin sapk›n oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir.

Üstelik her ne kadar tüm satanistler ayn› örgüt alt›nda birleflmifl

de¤illerse de, bütün satanistlerin hemfikir oldu¤u temel nokta-

lar vard›r ve bu noktalar satanistlerin kendi kaynaklar›nda flu fle-

kilde özetlenmektedir: 

Her türlü ah-
laks›zl›¤› be-
nimseyen
satanistler,
fleytana tap-
t›klar›n›
aç›kça ifade
etmektedir-
ler. 
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Satanistlerin fleytani e¤ilimleri vard›r ve bu anlamda t›pk› fley-

tan gibidirler. Ahlak kurallar›na karfl› gelmek, kibir, baflkald›r›,

düflmanl›k gibi özelliklere sahiptirler1.  

Görüldü¤ü gibi, bu sapk›n ak›m›n as›l ç›k›fl noktas›, fleytan›

ve tüm fleytani özellikleri kendisine yol gösterici olarak kabul et-

mesidir. 

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde dünya üzerinde gün geçtik-

çe daha çok taraftar toplayan satanizmin temel dayanaklar› üze-

rinde durup satanizmin k›sa tarihini inceleyece¤iz. Bu bölümde

ise satanizmi daha iyi anlayabilmek için, Kuran'dan ayetlerle

fleytan› ve fleytan›n temsil etti¤i zihniyeti ele alaca¤›z. 

Satanizm konusunu ele al›rken öncelikle üzerinde durul-

mas› gereken husus, satanistlerin asl›nda birer ateist ve

Ahlaki kurallara ve toplumsal de-
¤erlere karfl› gelen satanistler için
düzene baflkald›rmak, isyankar ta-
v›rlar sergilemek çok önemlidir.
Bu durum satanistleri kan dök-
mekten zevk alan, vahfli insanlar
haline getirmektedir. 
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materyalist olduklar›, yani sadece maddenin varl›¤›na inan-

d›klar›d›r. Satanistlerin mant›¤›n› incelerken bunun üzerinde

özellikle durmak gerekmektedir. Satanistler Allah'›n varl›¤›n›

ve Kuran'da varl›klar› bildirilen cin, melek gibi metafizik

varl›klar› da inkar ederler. Dolay›s›yla fleytan›n varl›¤›na da

inanmamaktad›rlar. fieytan onlar için din düflmanl›¤›n›n bir

sembolüdür. 

Buna ra¤men satanistler bir sembol olarak gördükleri

fleytan› kendilerine ilah edinmifllerdir. Bunun temelinde sap-

k›n ideolojilerini ve ritüellerini sözde bir din gibi sunmak ga-

yesi vard›r. Kendi bat›l kurallar› çerçevesinde fleytana ibadet

etmekte, klan liderleri taraf›ndan belirlenen ritüelleri yerine

getirmek için çeflitli sapk›n törenler düzenlemektedirler. Böy-

lece sembolleri, k›yafetleri, kurallar› ve ayinleriyle fleytani bir

din meydana getirmektedirler. 
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Satanistler her sözlerinde fleytan› yüceltir, ondan yard›m is-

ter ve ondan gelen emirlere göre hareket ettiklerini söylerler.

Özellikle de klan liderlerinin fleytanla sürekli ba¤lant› içinde ol-

du¤una, onunla konufltu¤una, ondan emirler ald›¤›na inan›l›r.

Yeni satanist olan bir kifli fleytanla konufltu¤una inand›¤› bu lide-

re karfl› büyük bir ba¤l›l›k gösterir ve onun her söyledi¤ini ek-

siksiz yerine getirir. Nitekim son y›llarda s›kça rastlanan satanist

cinayetlerde "fleytandan emir ald›m, o nedenle öldürdüm" diye-

rek kendini savunan ya da intihar etmeden önce "fleytan intihar

etmemi istiyor" fleklinde not b›rakan kiflilere s›kça rastlan›r ol-

mufltur. 

‹nsanlarla fleytan aras›nda bu iliflki Kuran'da çok detayl›

olarak tarif edilmektedir. Allah "... Onlar o her türlü hay›rla ilifl-

kisi kesilmifl fleytandan baflkas›na tapmazlar." (Nisa Suresi,

117) ayetiyle insanlar› uyarm›fl, fleytan›n apaç›k bir düflman ol-

du¤unu Kuran'da birçok kez belirtmifltir:

Ey Ademo¤ullar›, Ben size and vermedim mi ki: fieytana

kulluk etmeyin, çünkü, o, sizin için apaç›k bir düflmand›r.

(Yasin Suresi, 60)

Baflka ayetlerde de, Hz. ‹brahim'in, babas›na flu flekilde bir

ö¤ütte bulundu¤u bildirilir:

Babac›¤›m, fleytana kulluk etme, kuflkusuz fleytan, Rah-

man'a baflkald›rand›r. Babac›¤›m, gerçekten ben, sana Rah-

man taraf›ndan bir azab›n dokunaca¤›ndan korkuyorum, o

zaman fleytan›n velisi olursun. (Meryem Suresi, 44-45)

Yukar›daki ayetlerde geçen "fleytana kulluk etmek" kavram›

son derece önemlidir. Çünkü satanistlerin tüm dokümanlar›nda

'fleytana ibadet etmek, fleytanla iletiflime geçmek, fleytan›n istek-

lerini yerine getirmek' gibi ifadeleri s›kça görmek mümkündür.
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Ancak Allah'› inkar edip, fleytan› ilah edinen ve tüm hayat›n›

fleytan›n k›flk›rtmalar›na göre kuran insanlara Allah'›n çok bü-

yük bir vaadi vard›r: Sonsuz cehennem azab›. Allah fleytana,

onun ve ona uyan insanlar›n sonunu flöyle bildirmifltir:  

... Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle

dolduraca¤›m. (Araf Suresi, 18)

fieytan›n özellikleri
Allah Kuran'da fleytan› ve fleytan›n taraftarlar›n› çeflitli

özellikleriyle bizlere tan›t›r. Kuran'da fleytan, ilk insan olan Hz.

Adem'den bu yana tüm insanlar› Allah yolundan sapt›rmak için

çaba gösteren varl›klar olarak geçmektedir. fieytan, 'uzak düflen,

uzaklaflan' anlam›ndad›r. Kelimenin Arapça kökeni ayn› zaman-

da, 'öfkeden yan›p tutuflmak, ifle yaramaz hale gelmek' anlamla-

r›n› da tafl›r. ‹blis ise tüm fleytanlar›n ve fleytani faaliyetlerin lide-

ridir. ‹blis’in sözlük anlam› da, 'hay›r ve mutluluktan ümit kes-

mifl olmaktan kaynaklanan bir keder ve h›rç›nl›¤a düflmek,

ümitsizlik ve piflmanl›kla periflan olmak' anlamlar› tafl›r.2

Allah Hz. Adem'i yaratt›¤› zaman meleklere ona secde et-

melerini emretmifl, tüm melekler bu emre itaat ederken, ‹blis is-

yan etmifl ve itaatsizli¤i nedeniyle Allah'›n huzurundan kovul-

mufltur. Ayetlerde ‹blis'in itaatsizli¤i flu flekilde bildirilir:

Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten Ben, çamurdan bir befler

yarataca¤›m" demiflti. "Onu bir biçime sokup, ona ruhum-

dan üfledi¤im zaman siz onun için hemen secdeye kapan›n."

Meleklerin hepsi topluca secde etti; Yaln›z ‹blis hariç. O bü-

yüklük taslad› ve kafirlerden oldu. (Allah) Dedi ki: "Ey ‹b-

lis, iki elimle yaratt›¤›ma seni secde etmekten al›koyan ney-
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di? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan m› oldun?"

(Sad Suresi, 71-75)

Baflka ayetlerde ise, ‹blis'in bu isyan›n›n temelinde kendin-

ce gurur ve kibir oldu¤u, insan› kendisinden daha afla¤› gördü-

¤ü için isyan etti¤i bildirilmifltir. "Dedi ki: Ben ondan daha ha-

y›rl›y›m; Sen beni ateflten yaratt›n, onu ise çamurdan yaratt›n."

(Sad Suresi, 76) ayeti ‹blis'in, ne kadar büyük bir nankörlük ve

küstahl›k içinde oldu¤unu da göstermektedir. ‹nsan›, melekleri,

cinleri, fleytan› ve tüm kainat› yaratan Allah't›r. Allah diledi¤ini

diledi¤i flekilde ve surette yarat›r. Yarat›lm›fl olan her varl›k Rab-

bimiz'e karfl› derin bir sayg› göstermekle yükümlüdür. Kendisi-

ni yoktan var eden ve ona her türlü imkan› veren Allah'a kulluk

etmemek, itaatli davranmamak elbette çok büyük bir ak›ls›zl›k

ve nankörlüktür. ‹flte ‹blis bu fluursuzluk içinde hareket eden,

dolay›s›yla tüm davran›fllar›nda, hezeyanlar sergileyen bir var-

l›kt›r. ‹taatsizli¤i nedeni ile cennetten kovulan fleytan, kendisine

en büyük düflman olarak insan› görmektedir ve tüm insanlar›

do¤ru yoldan ay›rmak, onlar› her türlü belan›n içine sürüklemek

için Allah'tan süre istemifltir. Bu durum ayetlerde flu flekilde bil-

dirilmifltir: 

(Allah) Dedi ki: "Öyleyse ordan (cennetten) ç›k, art›k sen ko-

vulmufl bulunmaktas›n. Ve flüphesiz, din (k›yametteki he-

sap) gününe kadar Benim lanetim senin üzerinedir." Dedi ki:

"Rabbim, öyleyse onlar›n dirilecekleri güne kadar bana süre

tan›." Dedi ki: "O halde, süre tan›nanlardans›n. Bilinen vak-

tin gününe kadar." Dedi ki: "Senin izzetin ad›na andolsun,

ben, onlar›n tümünü mutlaka azd›r›p-k›flk›rtaca¤›m. Ancak

onlardan, muhlis olan kullar›n hariç". (Allah) "‹flte bu hakt›r

ve Ben hakk› söylerim" dedi. "Andolsun, senden ve içlerin-
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de sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi doldura-

ca¤›m." (Sad Suresi, 77-85)

fieytan bu büyük hedefini gerçeklefltirmek için binlerce y›l-

d›r faaliyet halindedir. Bu sinsi hareketini evrenin ve canl›l›¤›n

sonu olan k›yamet gününe kadar da devam ettirecektir. Insanl›k

tarihi boyunca istisnas›z herkese -onlar› kötülü¤e çekmek için-

yaklaflm›fl, bu konuda bir ayr›m yapmam›flt›r. fieytan insanlar›

sapt›rmakta hiçbir vas›f gözetmez. Her yafltan, her statüden, her

kültürden ve her ›rktan insan› kendi yoluna çekmek için u¤rafl›r.

Farkl› sosyal gruplardaki kiflileri, zenginiyle fakiriyle de¤iflik ka-

rakterlere sahip insanlar› etkisi alt›na almaya çal›fl›r. 

fieytan›n faaliyetinin çap›n› ve insanlar üzerindeki etkisini

anlayabilmek aç›s›ndan flu noktay› belirtmekte fayda vard›r:

fieytan insan› çok iyi tan›r, her kültürü, her ideolojiyi, her türlü

görüflü bilir. Özellikle de insan›n nefsinin isteklerini ve zaaflar›-

n› çok iyi bilir. Buna göre tuzaklar haz›rlayabilir, planlar yapabi-

lir. Dünyan›n en ücra köflesindeki bir insana kadar istisnas›z her-

kese etki etmeye çal›fl›r. Buna karfl›n insanlar›n ço¤u tehlikenin

büyüklü¤ünün gerçek anlamda fark›na varamazlar. Ço¤u insan,

kendisini kötülüklere k›flk›rtmak ve cehenneme sürüklemek is-

teyen fleytan› önemsemeden yaflar. ‹flte böyle bir durumda da

fleytan›n kendi üzerinde ne gibi bir etki oluflturdu¤unu ve nas›l

bir sona do¤ru sürüklendi¤ini fark edemez. Bunun en önemli

nedenlerinden biri insanlar›n fleytan› do¤ru tan›mamalar›d›r.

fieytan hakk›nda en yayg›n olan yan›lg›lardan biri fleytan›n

Allah'tan ba¤›ms›z bir güç oldu¤unun san›lmas› ve (Allah'› ten-

zih ederiz) fleytan›n Allah'a karfl› bir mücadele içinde oldu¤u-

nun düflünülmesidir. Satanistlerin de en büyük yan›lg›lar›ndan

biri budur. Satanistler de fleytan› ayr› bir güç olarak düflünür ve
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fleytan›n isyan›n› ve itaatsizli¤ini kendilerine örnek al›rlar. Ken-

dileri de düzene ve iyili¤e karfl› isyan ettikleri takdirde, fleytana

mücadelesinde destek olacaklar›na inan›rlar. Oysa gerçekte fley-

tan da Allah'›n yaratt›¤›, O'na boyun e¤mifl bir varl›kt›r. Allah'a

olan isyan›, yine Allah'›n belirlemifl oldu¤u bir kader dahilinde-

dir. Dahas› fleytan, Allah'›n varl›¤›na inanan ve Allah'tan korkan

bir varl›kt›r. Kendisine k›yamete kadar süre tan›nm›fl oldu¤unun

ve ahiret gününde yapt›klar›n›n cezas›n› çekece¤inin fark›nda-

d›r. Ayette fleytan›n bu özelli¤i flöyle bildirilmifltir: 

fieytan›n durumu gibi; çünkü insana "‹nkar et" dedi, inkar

edince de: "Gerçek flu ki, ben senden uza¤›m. Do¤rusu ben,

alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkar›m" dedi. (Haflr Sure-

si, 16) 

Ayr›ca fleytan bu itaatsizli¤i ile herhangi bir menfaat sa¤la-

mam›fl, tam tersine ebedi bir kayba u¤ram›flt›r. Cennetten kovu-

lup cehennem azab›na sürüklenen fleytan›n as›l amac›, mümkün

oldu¤unca çok insan› kendisi ile birlikte bu azab›n içine sürük-

leyebilmektir. Yapt›¤› mücadelenin özü budur. Di¤er bir deyiflle

onun mücadelesi insanlara, insanl›¤›n iyili¤ine karfl›d›r. Ve ayet-

lerde de görüldü¤ü gibi, fleytan insan› sürekli inkar etmeye, gaf-

lete dalmaya, Allah'tan uzak yaflamaya davet ederken, kendisi

gerçe¤in çok iyi fark›ndad›r. Nitekim hesap günü geldi¤inde

kendisine uyanlar› yüzüstü b›rakacak ve vaat etti¤i fleylerin bü-

yük birer yalandan ibaret oldu¤unu onlara aç›klayacakt›r. Bu

durumda fleytan›n kurdu¤u planlar›n, insanlar› sapt›rmak için

tasarlad›¤› tuzaklar›n büyüsüne kap›lanlar›n sonu büyük bir

hüsran olacakt›r. Ayette flöyle buyurulur:

‹fl hükme ba¤lan›p-bitince, fleytan der ki: "Do¤rusu, Allah,

size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulun-
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dum, fakat size yalan söyledim. Benim size karfl› zorlay›c›

bir gücüm yoktu, yaln›zca sizi ça¤›rd›m, siz de bana icabet

ettiniz. Öyleyse beni k›namay›n, siz kendinizi k›nay›n. Ben

sizi kurtacak de¤ilim, siz de beni kurtaracak de¤ilsiniz. Do¤-

rusu daha önce beni ortak koflman›z› da tan›mam›flt›m. Ger-

çek flu ki, zalimlere ac› bir azab vard›r." (‹brahim Suresi, 22) 

Satanistler de, fleytan›n telkinlerine aldanarak sapk›nl›¤› ve

kötülü¤ü yol olarak benimseyen di¤er insanlar gibi ne kadar bü-

yük bir hata yapt›klar›n› muhakkak bir gün anlayacaklard›r.

Önemli olan bu gerçe¤i dünyada iken, gerçekler onlara anlat›ld›-

¤›nda kavrayabilmeleridir. Çünkü kendilerine önder edindikleri

fleytan, onlar› hiçbir zaman sahiplenmeyecek, her zaman yar›

yolda b›rakacakt›r. Kuflkusuz onun yalanlar›na inanmak, süslü

telkinlerini gerçek sanmak büyük bir fluursuzluk ve ak›ls›zl›ktan

baflka bir fley de¤ildir. 

Satanistler fleytana 

aldan›yorlar
fieytan insan›n en büyük düflman›d›r, çünkü yeryüzünde

bulunmas›n›n amac› insanlar› Allah'a imandan uzaklaflt›rmak ve

Kuran ayetlerini uygulamaktan al›koymakt›r. Allah fleytan›n in-

sanlar› her an gözetledi¤ini (Araf Suresi, 27), sinsice gö¤üslere

ve kalplere vesvese verdi¤ini (Nas Suresi, 4-5), insanlar› korkut-

maya çal›flt›¤›n› (Al-i ‹mran Suresi, 175) ve onlar›n do¤ru yolu

üzerine oturdu¤unu (Araf Suresi, 16) bildirir. Ancak fleytan›n

Kuran ayetlerinde tarif edilen özelliklerini bilmeyen bir insan,

onun insanlar üzerinde oluflturabilece¤i etkinin de fark›nda ol-

maz. Bu nedenle de fleytandan gelen vesveselere kulak verir,
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k›flk›rtmalar›na uyar ve söylediklerine inan›r. ‹nsanlar›n büyük

ço¤unlu¤unun fleytan›n etkisinin fark›na varamamalar›n›n en

büyük nedenlerinden biri, fleytan›n insanlara çeflitli maskeler al-

t›nda yaklaflmas›d›r.

fieytan insanlara ö¤üt veren, onlar› do¤rulara yönlendiren

bir görünüme bürünebilir. ‹nsanlar›n zaaflar›n›, eksikliklerini ve

nelerden etkilendiklerini çok iyi bildi¤i için, onlar› geçici olarak

dost edinmek amac›yla bunlar› kullan›r. Gerçek niyetini, insan›

nas›l bir y›k›ma sürüklemek istedi¤ini sezdirmez. Etkisi alt›na

almaya çal›flt›¤› insan›, ona yard›m etmek istedi¤ine, onun iyili-

¤ini düflündü¤üne, onu içinde bulundu¤u durumdan kurtarma-

ya ve daha iyi konumlara ulaflt›rmaya çal›flt›¤›na inand›rd›ktan

sonra bu kifliyi kontrolü alt›na al›r. Tüm telkinleri kifliyi kendi ta-

raf›na çekmek amaçl›d›r. En önemli iddias› ise, tek kurtuluflun

kendisine uyulmas› ile mümkün olaca¤›d›r. 

Hz. Adem'in, cennetten ç›kar›lmas›na neden olan olay›n se-

bebi de bu sinsi tuzakt›r. fieytan Hz. Adem'e ve efline bir dost gi-

bi yaklaflm›fl ve onlara kendilerine ö¤üt verdi¤ine dair yemin et-

mifltir. Bu konuyu haber veren ayetlerde flöyle buyrulur.

fieytan, kendilerinden "örtülüp gizlenen çirkin yerlerini"

aç›¤a ç›karmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbi-

nizin size bu a¤ac› yasaklamas›, yaln›zca, sizin iki melek ol-

maman›z veya ebedi yaflayanlardan k›l›nmaman›z içindir."

Ve: "Gerçekten ben size ö¤üt verenlerdenim" diye yemin de

etti. (Araf Suresi, 20-21) 

fieytan Hz. Adem'i ve eflini aldatarak cennetten ç›kar›lmala-

r›n› sa¤lam›flt›r. Bu durum insan›n ömrü boyunca karfl› karfl›ya

oldu¤u gizli düflman›n›n ne kadar sinsi bir yalanc› oldu¤unun

en vurucu delillerinden biridir. 
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Hz. Adem'e tüm fleytanlar›n en büyü¤ü olan ‹blis taraf›n-

dan verilen "ben size ö¤üt verenlerdenim" telkini, di¤er insanla-

ra da insi fleytanlar taraf›ndan yap›l›r. (‹nsi fleytan, insan görünü-

münde olan fleytanlara veya do¤rudan fleytan›n ilham› ile hare-

ket eden insanlara verilen isimdir. Allah Kuran'da insi ve cini

fleytanlar›n varl›¤›ndan bahsetmifl ve bunlar›n ‹blis'in taraftarla-

r› olduklar›n› bildirmifltir.) Kendi kavmini Allah'›n yolundan al›-

koyarken onlara, "... Ben, size yaln›zca gördü¤ümü (kendi gö-

rüflümü) gösteriyorum ve ben sizi do¤ru yoldan da baflkas›na

yöneltmiyorum." (Mümin Suresi, 29) diyen Firavun bunun bir

örne¤idir.

‹flte satanistlerin yapt›¤› telkinler de buna benzemektedir.

‹nsanlar›, satanizmin karanl›¤›na çekmek isteyen bu insi fleytan-

lar, benzer aldatmacalarla onlar› kand›rmaktad›rlar. Satanizmi,

kiflinin her istedi¤ini diledi¤i gibi yapabilece¤i, insana güç ve-

ren, tüm dünyevi s›k›nt›lardan uzaklaflt›ran, tüm sorumlulukla-

r› kald›ran, nefsani dürtülerin rahatça yaflanabilece¤i bir dünya

olarak gösteren satanistler, t›pk› önderleri fleytan gibi insanlar›

sapt›rmay› amaçlamaktad›rlar. Bu telkinlerle insanlar›n iyili¤ini

istiyormufl gibi görünmektedirler. Halbuki bu süslü telkinlerin

hepsi büyük bir yalandan ibarettir. ‹lk bafllarda bu aldatmacan›n
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etkisinde kalan kifli, bir müddet sonra satanist bir yaflam›n ken-

disine özgürlük de¤il, ba¤›ml›l›k getirdi¤ini, s›n›rs›zca kötülü¤ü

yaflaman›n ise kendisini bir canavara dönüfltürmeye bafllad›¤›n›

görecektir. Kurtulmak amac›yla girdi¤i bu yol kendisini çok bü-

yük bir batakl›¤›n içine sürükleyecektir.   

fieytan 'ö¤üt verme' takti¤ini, kiflinin yak›n çevresini kulla-

narak da uygulamaya geçirebilir. Bir arkadafl›n ya da toplumda

özenilen bir kiflinin telkini insan›n üzerinde çok farkl› bir etki b›-

rakabilir. Örne¤in Kuran'da, iman ettikten sonra fleytan taraf›n-

dan ayart›lan ve arkadafllar›n›n telkinleriyle sapan kiflilerden

bahsedilir. Bu 'arkadafl'lar›n sözleri, fleytan›n takti¤ini çok net

gözler önüne serer: 'Do¤ru yola, bize gel…'. fieytan›n bu takti-

¤inin bildirildi¤i ayetin tamam› flöyledir:

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

mi tapal›m? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, fleytanla-

r›n ayartarak yerde flaflk›nca b›rakt›klar›, arkadafllar›n›n da:

"Do¤ru yola, bize gel" diye kendisini ça¤›rd›¤› kimse gibi to-

puklar›m›z üzerinde gerisin geri mi döndürülelim?" De ki:

"Hiç flüphesiz Allah'›n yolu, as›l yoldur. Ve biz alemlerin

Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk." (En'am

Suresi, 71)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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‹nsan bu düflmana karfl› son derece dikkatli olmak zorunda-

d›r. Ancak Allah'a tam olarak teslim olmufl ve O'nun zikrine s›k›

s›k›ya sar›lm›fl bir kimse bunu baflaracak fluura sahip olur. fiey-

tan›n telkinlerinin kayna¤›n› hemen teflhis eder ve zihninden sö-

küp atar. Aksi takdirde kifli bunlar› kendi düflüncesi zanneder ve

iradesini ona teslim eder. fieytan›n telkinlerine uyup, onunla bir-

likte ve onun emirlerine göre hareket eden insanlar›n durumunu

Allah, "... fieytan, kime arkadafl olursa, art›k ne kötü bir arka-

daflt›r o." (Nisa Suresi, 38) ayetiyle bildirmifltir. Oysa insan›n

yapmas› gereken Allah'›n bildirdi¤i  "... Gerçek flu ki, fleytan si-

zin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu düflman edinin. O, ken-

di grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ateflin halk›ndan olmaya ça-

¤›r›r. " (Fat›r Suresi, 6) ayetine uymakt›r. fieytan›n ça¤r›s›na kar-

fl›l›k verenlerin sonu ise ayetlerde flu flekilde bildirilir:

‹nsanlardan kimi, Allah hakk›nda bilgisi olmaks›z›n tart›fl›r

durur ve her azg›n-kaypak fleytan›n›n pefline düfler. Ona ya-

z›lm›flt›r: "Kim onu veli edinirse, flüphesiz o (fleytan) onu fla-

fl›rt›p-sapt›r›r ve onu ç›lg›n ateflin azab›na yöneltir." (Hac Su-

resi, 3-4)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Buraya kadar fleytan›n insanlar› çeflitli yöntemlerle aldatt›-

¤›n›, onlar› Rahman'›n vahyinden uzaklaflt›rd›¤›n› aç›klad›k. An-

cak fleytan›n da Allah'›n yaratt›¤› bir varl›k oldu¤unu ve fleyta-

n›n kurdu¤u tüm tuzaklar› yaratan›n da Allah oldu¤unu unut-

mamak gerekir. Allah insanlardan salih olanlar› ortaya ç›kar-

mak, onlar› dünya hayat›nda denemek ve e¤itmek gibi pek çok

hikmet üzerine fleytan›, fleytan›n her türlü tuza¤›n› ve satanizmi

bir kader içinde yaratm›flt›r. Allah fleytan› görevlendirmifl, ona

dünya hayat›ndaki imtihan›n bir gere¤i olarak insanlar› do¤ru

yoldan ç›karmak için çaba sarf etmesini emretmifltir. ‹sra Sure-

si'nde bu emirler flu flekilde bildirilir:

"Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sars›nt›ya u¤rat, atl›la-

r›n ve yayalar›nla onlar›n üstüne yaygaray› kopar, mallarda

ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeflitli vaadlerde bu-

lun." fieytan, onlara aldatmadan baflka bir fley vaat etmez.

(‹sra Suresi, 64)

Bir sonraki ayette ise Allah fleytana flu flekilde bildirmekte-

dir:

Benim kullar›m; senin onlar üzerinde hiçbir zorlay›c› gücün

(hakimiyetin) yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. (‹sra Sure-

si, 65)

Dikkat edilirse, fleytan iman eden kullar üzerinde hiçbir et-

ki oluflturamaz. fieytan›n kimler üzerinde etkili olabilece¤i ise

Zuhruf Suresi'nde flöyle bildirilir:

Kim Rahman (olan Allah)›n zikrini görmezlikten gelirse, Biz

bir fleytana onun 'üzerini kabukla ba¤latt›r›r›z'; art›k bu,

onun bir yak›n dostudur. Gerçekten bunlar (bu fleytanlar),

onlar› yoldan al›koyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten

hidayette olduklar›n› san›rlar. (Zuhruf Suresi, 36-37)

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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Neden satanist oluyorlar?
Satanizmin son y›llarda bu kadar yayg›nlaflmas›, satanist ci-

nayetlerin ve intiharlar›n bas›nda bu kadar yer almas› "neden sa-

tanist oluyorlar?" sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu

konuda yaz›lan yaz›larda hep ayn› nedenler gösterilmekte, eko-

nomik s›k›nt› ya da aile içi iletiflimsizlik gibi gerekçeler öne sü-

rülerek, insanlar›n satanizm gibi sapk›n bir yolu seçmeleri ma-

kul bir tav›r gibi gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ancak bunlar›n

hiçbiri gerçe¤i yans›tmamaktad›r. 

‹nsanlar›n satanist olmalar›n›n en önemli nedenlerinden bi-

ri kitab›n ilk bölümlerinde üzerinde durdu¤umuz materyalist,

ateist ve Darwinist düflünce yap›s›d›r. ‹nsanlar› güzele ve iyiye

yönelten ‹lahi dinlere karfl› çok büyük bir düflmanl›k duyan, bu

düflmanl›klar›n› çeflitli flekillerde ifade etmek isteyen insanlar,

satanizm ile bu kinlerini aç›¤a ç›karmaktad›rlar. fieytan türlü tel-

kinlerle onlar› etkisi alt›na alm›fl, satanizmi mistik, heyecan veri-

ci bir macera gibi göstermifltir. Allah bir ayetinde "... fleytan on-

lara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› (do¤ru) yoldan al›-

koymufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar." (Neml

Suresi, 24) fleklinde bildirmifltir. fieytan 'güzel ve süslü göster-

me' yöntemiyle insanlar› karanl›k bir dünyaya çekmekte ve on-

lar› cehenneme kadar sürüklemektedir:

Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inan-

d›klar›n› öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, ta¤utun önün-

de muhakeme olmay› istemektedirler; oysa onlar onu red-

detmekle emrolunmufllard›r. fieytan da onlar› uzak bir sa-

p›kl›kla sap›tmak ister. (Nisa Suresi, 60) 

Bu kifliler satanizmi bilinçli olarak seçen, insanlar› bu yola
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sokmak için gayret gösteren kimselerdir. Ayetlerde ancak

Allah'›n ayetlerini inkar eden kiflilerin fleytan› dost edindikleri

bildirilmektedir:

Kim Rahman›n zikrini görmezlikten gelirse, Biz bir fleytana

onun 'üzerini kabukla ba¤latt›r›r›z'; art›k bu, onun bir yak›n

dostudur. Gerçekten bunlar (bu fleytanlar), onlar› yoldan al›-

koyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduk-

lar›n› san›rlar. Sonunda Bize geldi¤i zaman, der ki: "Keflke

benimle senin aranda iki do¤u (do¤u ile bat›) uzakl›¤› olsay-

d›. Me¤er ne kötü yak›n-dost(muflsun sen)." (Bu söylenmele-

riniz,) Bugün size kesin olarak bir yarar sa¤lamaz. Çünkü

zulmettiniz. fiüphesiz azabta da ortaks›n›z. (Zuhruf Suresi,

36-39)

Satanizmin ne kadar sapk›n bir
inanç oldu¤u, bu ideolojiye uyan-
lar›n yaflam tarzlar›ndan da aç›k-
ça anlafl›lmaktad›r. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Satanizmi seçen ikinci kitle ise gazetelere ve tart›flma prog-

ramlar›na s›kça konu olan cahil, problemli, iyi e¤itim almam›fl

kimselerdir. Sorunlu kifliliklere sahip bu kimseler kendilerince

toplum içinde bir yer edinebilmek, arkadafl sahibi olmak, komp-

lekslerini tatmin etmek, baflar›s›zl›klar›n› ve problemlerini unut-

mak, dikkat çekmek gibi sebeplerle satanist olabilirler. Bir 'serse-

ri hareketi' haline gelen bu gençler, fleytan›n telkinlerine aldan›r,

bu yolla itibar kazanacaklar› yan›lg›s›na düflerler. 

Ancak her iki grubun temel sorunu Allah'›n dinini ve Kuran

ahlak›n› tan›mamalar›d›r. Bu insanlar kainat›n yarat›l›fl amac›n›

ve kendilerinin dünyaya neden geldi¤ini bilmeyen, bafl›bofl bir

yaflam sürdükleri yan›lg›s›na sahip kimselerdir. Oysa Allah dün-

yay› tüm insanlar için bir deneme olarak yaratm›flt›r. ‹nsan yafla-

d›¤› süre boyunca Allah'›n diledi¤i flekilde bir yaflam sürmekle

yükümlüdür. Yani insan›n bir yarat›l›fl amac› vard›r. Allah tarih

boyunca hak dinler arac›l›¤›yla insanlar›n yarat›l›fl amaçlar›n›,

ibadet yollar›n›, Kendisini raz› edecek olan üstün ahlak ve tav›r-

lar› bildirmifltir. Kusursuz bir yarat›l›flla var edilen insan›n yara-

t›l›fl amac› Allah'›n inanan kullar›na bir rehber olarak indirdi¤i

Kuran'da "Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsin-

ler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayeti ile bildirilmifltir. 

‹flte bu noktada insanlar›n dünyada geçirdikleri sürenin,

sonsuz ahiret hayat›na göre çok k›sa oldu¤unu bilerek davran-

malar› çok önemlidir. Çünkü dünyada yaflayan bütün insanlar

eninde sonunda mutlaka ölecek ve Allah'›n karfl›s›nda hesap ve-

receklerdir. Allah "O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan

hanginizin daha iyi (ve güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü

ve hayat› yaratt›..." (Mülk Suresi, 2) ayetinde de bildirdi¤i gibi,

insanlar yaflamlar› boyunca çeflitli olaylarla denenirler. Her
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insan›n dünya hayat›ndaki tavr› ahiretteki sonsuz hayat›n› nere-

de geçirece¤ini belirleyecektir. Bu nedenle sapk›n yollar› seçen,

fleytan›n emirleriyle hareket eden, güzel ahlak› çirkin görüp, her

türlü kötülü¤ü yaflamay› özgürlük sanma hatas›na düflen insan-

lar çok büyük bir aldan›fla kap›lm›fllard›r. ‹nsanlar›n bu gerçek-

leri göz ard› edip, umursuzca, sanki bu dünyada bulunma amaç-

lar› yokmufl gibi hareket etmeleri, fleytan›n telkinlerine kendile-

rini kapt›r›p bofl ve zararl› fleylerle oyalanmalar›, ömürlerini bir

cinnete kap›larak geçirmeleri onlar› ahiret azab›na do¤ru sürük-

lemektedir. fieytan› dost edinen bu kifliler için ayetlerde flu flekil-

de bildirilmektedir:

Kimine hidayet verdi, kimi de sap›kl›¤› hak etti. Çünkü

bunlar, Allah'› b›rak›p fleytanlar› veli edinmifllerdi. Ve ger-

çekten onlar› do¤ru yolda saymaktad›rlar. (Araf Suresi, 30) 

fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah'›n

zikrini unutturmufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat

edin; flüphesiz fleytan›n f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta ken-

dileridir. (Mücadele Suresi, 19)

Allah affedici ve sonsuz 

merhamet sahibidir
Kitab›n buraya kadar olan bölümünde fleytan›n insanlar›

nas›l do¤ru yoldan uzaklaflt›rd›¤›ndan ve satanizm ad› verilen

bu sapk›n ö¤reti ile büyük bir taraftar kitlesi edindi¤inden bah-

settik. Ancak burada bir cahillik sonucu ya da fleytan›n aldatma-

cas›na kanarak satanizm ak›m›na kap›lan insanlara Allah'›n 'tev-

beleri kabul eden, çok büyük bir merhamet sahibi, kullar›n›

affeden' s›fatlar›n› hat›rlatmak gerekmektedir. ‹nsan ne kadar
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büyük bir hata ifllemifl, ne kadar çok kötülük yapm›fl olursa ol-

sun, e¤er yapt›klar›ndan piflmanl›k duyup samimiyetle tevbe

eder ve ahlak›n› düzeltirse, Allah böyle bir kiflinin tevbesini ka-

bul edece¤ini vaat etmifltir. Bu konuyla ilgili baz› ayetler flu fle-

kildedir:

Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve baflkalar›n›) düzelten-

ler ve (indirileni) aç›klayanlar(a gelince); art›k onlar›n tevbe-

lerini kabul ederim. Ben, tevbeleri kabul edenim, esirgeye-

nim. (Bakara Suresi, 160)

Ancak bundan sonra tevbe edenler, 'salih olarak davranan-

lar' baflka. Çünkü Allah, gerçekten ba¤›fllayand›r, esirgeyen-

dir. (Al-i ‹mran Suresi, 89)

Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; flehvetleri ard›nca gi-

denler ise, sizin büyük bir sapma ile sapman›z› isterler. (Ni-

sa Suresi, 27)

Ancak kim iflledi¤i zulümden sonra tevbe eder ve (davran›fl-

lar›n›) düzeltirse, flüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder.

Muhakkak Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Maide Sure-

si, 39)

‹çine dald›klar› bu sapk›nl›ktan dolay› piflman olup kesin

bir tevbe ile tevbe eden, kendini Allah'a teslim eden, Kuran ah-

lak›n› yaflayan insanlar›n varaca¤› güzel son ise Kuran'da flu fle-

kilde bildirilir:

Ve Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin; sonra O'na tevbe edin.

O da sizi, ad› konulmufl bir vakte kadar güzel bir meta (fay-

da) ile metaland›rs›n ve her ihsan sahibine Kendi ihsan›n›

versin. E¤er yüz çevirirseniz gerçekten Ben, sizin için büyük

bir günün azab›ndan korkar›m. (Hud Suresi, 3)

Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe
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edin. Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi ör-

ter ve alt›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar.

O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte

iman edenleri küçük düflürmeyecektir. Nurlar›,

önlerinde ve sa¤ yanlar›nda koflar-par›ldar.

Derler ki: "Rabbimiz nurumuzu tamam-

la, bizi ba¤›flla. fiüphesiz Sen,

herfleye güç yetirensin."

(Tahrim Suresi, 8)
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fieytan›n etkisinden 

nas›l ç›k›l›r?
fieytan›n bir insan›n üzerinde çok büyük

bir etkisi olabilir. fieytan o insan›n hayat›n›n

her an›na hakim olmufl olabilir. Ancak bu, için-

den ç›k›lamayan, çözümü olmayan bir durum

de¤ildir. Önemli olan kiflinin bu durumdan nas›l

ç›kaca¤›n› bilmesidir. fieytan›n etkileri ne kadar ge-

nifl kapsaml› ve çok yönlü olursa olsun, Kuran'da belir-

tildi¤i üzere, fleytan›n bu etkisini da¤›tmak son derece ko-

layd›r. Allah Kuran'da insanlara fleytan›n etkisinden ç›k-

malar› için çeflitli yollar göstermifltir:
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E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) gelir-

se, hemen Allah'a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Allah'tan)

Sak›nanlara fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyice dü-

flünürler (Allah'› zikredip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki

görüp bilmifllerdir. (Araf Suresi, 200-201)

Allah'tan korkmak, Allah'›n ayetleri üzerinde düflünmek ve

O'na karfl› samimi olmak, fleytan›n etkisine karfl› çok önemli bir

anahtard›r. Zira Allah Kuran'da Kendisi’nden korkanlara 'do¤ru-

yu yanl›fltan ay›rt eden bir anlay›fl verece¤ini' (Enfal Suresi, 29)

bildirmektedir. ‹nsanlar›n kendi üzerlerindeki olumsuz etkiyi tes-

pit edebilmeleri için sadece vicdanlar›n›n sesini dinlemelerinin ye-

terli olaca¤›n› da unutmamak gerekir. Vicdan›n›n sesini dinleyen,

samimi bir insan fleytan›n etkisinden rahatl›kla  s›yr›labilir. Çünkü

vicdan asla flafl›rmayan, sapmayan bir rehberdir ve Allah'›n insan-

lara verdi¤i çok büyük bir nimettir. 

Allah, samimi iman eden ve Kendisi’ne tevekkül eden mü-

minlere, fleytan›n tuzaklar›n›n mutlaka bozulaca¤›n›n ve samimi

kullar›n›n üzerinde bu tuzaklar›n asla etki etmeyece¤inin müjdesi-

ni flöyle vermektedir. 

Ancak onlardan muhlis olan kullar›n müstesna." (Allah) Dedi

ki: "‹flte bu, Bana göre dosdo¤ru olan yoldur." "fiüphesiz, k›fl-

k›rt›l›p-sapt›r›lm›fllardan sana uyanlar d›fl›nda, senin Benim

kullar›m üzerinde zorlay›c› hiçbir gücün yoktur. (Hicr Suresi,

40-42)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi fleytan›n etkisinin olmamas› için

sadece samimi olmak, Kuran'a göre düflünmek ve fleytandan bir

k›flk›rtma geldi¤inde hemen Allah'a s›¤›nmak yeterli olacakt›r. An-

cak insan›n asla unutmamas› gereken en önemli husus ise, bunla-

r›n hiçbirinin zor olmamas›d›r. Kuflkusuz fleytan Allah'a inanan
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halis kullara hiçbir zaman zarar veremeyecektir. Çünkü Allah iman

edenlerin velisi ve destekçisidir. Rahmeti ile müminleri koruyacak

ve onlara raz› olaca¤› dosdo¤ru yolu her zaman gösterecektir.

Bununla birlikte insan›n, önemli konular› akl›nda tutmas› ve

bu konuda dikkat harcamas› fleytan›n etkisinin da¤›lmas› bak›m›n-

dan çok önemli bir etkendir. Örne¤in insan›n bir gün mutlaka öle-

ce¤ini, herfleyin kaderde en güzeliyle yarat›ld›¤›n›, dünya hayat›n›n

sadece geçici bir deneme mekan› oldu¤unu,  Allah'›n mutlak varl›-

¤›n› sürekli düflünmesi gerekir. Bu gerçekleri bilmesi ve bunlar›n flu-

urunda olmas› insana çok büyük bir nefle ve huzur getirir. ‹man›n

getirdi¤i nimetler hiçbir fleyle k›yaslanamaz.

fieytan›n insanlar› dünya hayat›nda mutlu olmalar› için yönelt-

ti¤i maddi de¤erlerle mutlu olunamayaca¤›n›n en büyük gösterge-

si, her türlü imkana sahip olduklar› halde bir türlü gerçek rahatl›¤›,

mutlulu¤u ve huzuru yakalayamayan insanlard›r. ‹man›n getirdi¤i

nefle, zindelik ve ak›l karfl›s›nda fleytan›n hiçbir takti¤i etkili olamaz. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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uraya kadar üzerinde durdu-

¤umuz bilgiler, satanistleri et-

kisi alt›na alan fleytan›n gerçek

yüzünü bize göstermifl oldu.

Bu aflamada bir de satanizmin tarihi geçmifli üze-

rinde k›saca durmak yerinde olacakt›r.

Satanistler Ortaça¤ ve sonras›nda Kabalist-

ler, Gül-Haçlar gibi gizemli örgütler ve büyü tari-

katlar› ile birlikte an›ld›lar. Modern satanizm ola-

rak adland›r›lan ve günümüzde etkin olan sata-

nizm ise 1960'larda Amerika'n›n California eyale-

tinde ortaya ç›kt›. Anton Szandor LaVey adl› kifli

1966 y›l›nda 'Church of Satan' (fieytan Kilisesi)'ni

kurdu¤unu aç›klad›. Ancak LaVey'den çok daha

önce, 1900'lerin bafl›nda yaflayan Aleister Crow-

ley günümüzdeki satanizmin ilk temellerini at-

m›flt›. 'Büyük Canavar' (The Beast 666) lakab› ile

an›lan Crowley, yapt›¤› büyüler ve hayvanlar›n

katledildi¤i, uyuflturucunun yo¤un olarak kulla-

n›ld›¤› kanl› ayinleriyle ünlü idi. Crowley'nin fel-

sefesinin temel noktas›n›, 'ne istiyorsan onu yap'

düsturu oluflturuyordu. Bu felsefe, Crowley'e
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Satanizmin tarihi Ortaça¤'›n sap-
k›n büyü ve masonik tarikatlar›na
kadar uzanmaktad›r. Bu tarikatlar-
dan biri de ünlü Gül-Haç tarikat›-
d›r. Pek çok sapk›n tören ve ritü-
elin yap›ld›¤› Gül-Haç tarikat›n›n
en belirgin özelliklerinden birisi
de fleytana tapanlarla olan yak›n
iliflkisidir. 



göre fleytan taraf›ndan kendisine yazd›r›lm›fl olan, The Book of

Law (Kanun Kitab›) adl› kitapta ayr›nt›lar› ile anlat›lmaktayd›.

Bu sapk›n inanca göre insan, içinden geçen her ne ise, bunun ne-

den olaca¤› felaketleri ve kötülükleri düflünmeden, onu hemen

yapmal›yd›. Örne¤in can› taflk›nl›k istiyorsa her türlüsünü yap-

mal›, birine k›zg›nl›k duyduysa öfkesini hemen d›fla vurmal›,

hatta içinden karfl›s›ndakini öldürmek geçiyorsa bunu hemen

yerine getirmeliydi. 

Toplumda dirlik ve düzen b›rakmayaca¤› aç›kça belli olan

bu anormal fikirleri Crowley flu sözler ile savunuyordu:

Harun Yahya
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Gül-Haçlar'›n ritüellerinde giy-
dikleri önlüklerden biri. 

Bir baflka ritüel k›yafeti. Sapk›n
törenlerin önemli bir parças›. 



Ben kutsal fleylere küfretmeyi, cinayeti, tecavüzü, devrimi isti-

yorum. ‹yi ya da kötü herhangi bir fleyi, yeter ki güçlü olsun.3

Kuflkusuz, güçlü olman›n kötü olmakla ve kötülükleri sa-

vunmakla sa¤lanaca¤›n› düflünen Crowley büyük bir yan›lg›

içindeydi. Çünkü kötülük herfleyden önce insan›n kendisine za-

rar veren bir özelliktir. Bununla birlikte kötülü¤e dayal› bir güç

elde edilse bile bu güç her zaman için k›sa süreli olmaya mah-

kumdur. Zulüm, haks›zl›k, vicdans›zl›k üzerine kurulu olan her

sistem mutlaka y›k›lm›fl, yenilgiye u¤ram›flt›r. Aleister Crow-

ley'nin 'insan can› ne istiyorsa onu yapmal›d›r' felsefesiyle anlat›l-
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mak istenen ise, insan›n içinden geçen her türlü kötü düflünce,

duygu ve kararlar› hiçbir s›n›rlama olmadan yerine getirmesidir.

Di¤er bir deyiflle, nefsi insana ne emrediyorsa insan›n ona uy-

mas›, nefsine hakim olmay› b›rakmas› anlam›n› tafl›r. Bu da son

derece tehlikeli bir durumdur. Allah Kuran'da insan›n nefsinin

sürekli olarak kötülü¤ü emretti¤ini (Yusuf Suresi, 53), ancak ay-

n› zamanda insana bu kötülükten nas›l korunup sak›naca¤›n›n

da ilham edilmifl oldu¤unu bildirir. (fiems Suresi, 8) Ayr›ca Ku-

ran'da, "... Kim fleytan›n ad›mlar›na uyarsa, (bilsin ki) gerçek-

ten o (fleytan) çirkin utanmazl›klar› ve kötülü¤ü emreder..."

(Nur Suresi, 21) ayetiyle buyuruldu¤u üzere, fleytan›n da as›l

amac› insanlar› kötülü¤e sürükleyebilmektir. fieytan›n kulland›-

¤› en önemli silahlardan birisi insan›n kendi nefsidir. Nefis sü-

rekli kötülü¤ü emretti¤i için, nefsine ve fleytana uyan kifli büyük

bir y›k›m içindedir. ‹nsan›n kurtuluflu ve mutlulu¤u ancak nefsi-

nin emrettiklerinden sak›nmas› ve kay›ts›z flarts›z vicdan›na uy-

mas› ile mümkündür. Kötülü¤e uyarak kurtulufla ereceklerini

sananlar›n sonu ise korkunç bir hüsrand›r: 

O gün, insan, neye çaba harcad›¤›n› düflünüp-anlar. Görebi-

lenler için cehennem de sergilenmifltir. Art›k kim taflk›nl›k

edip-azarsa ve dünya hayat›n› seçerse, flüphesiz cehennem,

(onun için) bir bar›nma yeridir. (Naziat Suresi, 35-39)

Gerçekte satanizm kiflinin kendi benli¤ini neredeyse ilah-

laflt›rd›¤›, kendi istek ve arzular›n› hayat›n tek amac› haline ge-

tirdi¤i bir felsefedir. Bu anlamda satanizm hümanist felsefeye de

yak›nl›k gösterir. Bu noktada, hümanizmin ço¤u kiflinin düflün-

dü¤ü gibi, 'sevgi, bar›fl, kardefllik' gibi mesajlar içeren bir felsefe

de¤il, 'insanl›k' kavram›n› insanlar için tek amaç ve odak nokta-

s› haline getiren din d›fl› bir ak›m oldu¤unu hat›rlatmak gerekir.

Harun Yahya
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Satanizmin ayr›lmaz bir parças› olan sapk›n ritüellerde kullan›lan
malzemelerin bir k›sm› yukar›da görülmektedir. 



Günümüz satanizminin öncülerinden kabul edilen Aleister
Crowley, büyüye ve ayinlere olan merak› ile tan›n›yordu.
Kendisini 'Büyük Canavar' olarak tan›mlayan Crowley'nin
düzenledi¤i sapk›n ayinlerde, küçük çocuklara tecavüz
edilip kanlar›n›n içildi¤i, çeflitli sap›kl›klar›n gerçeklefltiril-
di¤i ve kara büyü yap›ld›¤› biliniyordu. Her türlü cinsel ah-
laks›zl›¤›n yafland›¤›, kan dökmenin flart oldu¤u bu vahfli
ayinler, Crowley'den sonra da satanistlerin en önem ver-
dikleri konular aras›nda yer ald›. 
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Hümanizm, kendi savunucular› taraf›ndan da aç›kça ifade edil-

di¤i gibi, ateist bir ak›md›r. Hümanizme göre 'evren ve insan ya-

rat›lmam›flt›r', 'insan kendi bafl›na var olmufltur' ve 'kimseye kar-

fl› sorumlu de¤ildir'. 'As›l olan insan›n kendisidir ve insandan

daha önemli hiçbir varl›k yoktur'. Dahas› hümanizme as›l ege-

men olan 'faydac›l›k' düflüncesidir. Buna göre insan dünyaya bir

kere gelmifltir ve burada ne kadar fayda sa¤layabilirse o kadar

karda olacakt›r. O zaman insan›n tav›r ve tutumlar›n› belirleyen

ana ö¤e de kendi istek ve tutkular› olmal›d›r. Ancak tüm bu dü-

flünceler insanl›¤› büyük bir felakete sürükleyecek görüfllerdir.

Öncelikle evren hümanistlerin iddia etti¤i gibi, kör tesadüflerin

eseri de¤ildir. Evreni üstün güç ve kudret sahibi olan Allah ya-

ratm›flt›r. Ve insan da, "Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana

ibadet etsinler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetiyle bu-

yuruldu¤u gibi kendisini yoktan var eden Rabbimiz'e karfl› kul

olmakla, O'nun emretti¤i ahlak› göstermekle yükümlüdür. fiu

gerçek unutulmamal›d›r ki, insanlara gerçek huzuru ve mutlu-

lu¤u getirecek tek ahlak Rabbimiz'in Kuran'da emretti¤i ahlak-

t›r. Din ahlak›ndan uzak durup, hümanizm gibi ideolojilerin et-

kisi alt›nda kalanlar›n savundu¤u fikirler neticesinde ortaya yal-

n›zca kendi ç›karlar›n› düflünen, ac›mas›z, vefas›z, sevgisiz, mer-

hametsiz bireyler ç›kacakt›r. 

Görüldü¤ü gibi, hümanizm insanl›k için son derece tehlike-

li görüfllere sahiptir. Hümanizmi fikri dayanaklar›ndan biri ola-

rak kullanan satanizm ise, çok daha sapk›n ve tehlikeli bir bak›fl

aç›s› gelifltirmifl, fliddeti, öfkeyi, kan› ve vahfleti temel de¤eri ha-

line getirmifltir. 

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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fieytan kilisesi
Aleister Crowley'nin ard›ndan Anton Szandor LaVey, günü-

müzdeki satanizmin kurucusu olarak ortaya ç›kt›. Büyü ve esra-

rengiz ritüellere duydu¤u yo¤un ilgi ile tan›nan LaVey önceleri,

Hristiyanl›¤a karfl› ç›kan 'Magic Circle' (Büyü Dairesi) isimli bir

grup oluflturdu. Daha sonra içinde ünlü 'dokuz fleytani ilke'nin

de bulundu¤u Satanic Bible (fieytan ‹ncili)'ni yazd› ve oluflturdu-

¤u grubu 'fieytan Kilisesi' olarak adland›rd›. Bu kilisenin görüfl-

leri, yine Anton Szandor LaVey taraf›ndan yaz›lan The Satanic Ri-

tuals, The Satanic Witch, The Devil's Notebook ve Satan Speaks (fiey-

tan Ritüelleri, fieytani Cad›, ‹blis'in Defteri ve fieytan Konuflu-

yor) isimli kitaplara dayanmaktad›r. Yaln›z Kuzey Amerika'da

yaklafl›k 10 bin takipçisinin oldu¤u tahmin edilen fieytan Kilise-

si, son derece sapk›n görüfllere sahiptir. Amerika Dinler Ansiklope-

disi'nde LaVey'in sapk›n dini flöyle anlat›l›r:

LaVey'in satanizm uyarlamas›ndaki temel temalar, belirli bir

kiliseye ait olmama ve insan›n fiziksel ya da zihinsel yap›s›n-

dan zevk almad›r. fieytan, insan›n bir tür hayvan oldu¤u fik-

rini ve fiziksel ve zihinsel zevk alman›n bafl›n› çeken güna-

h› temsil eder. LaVey'e göre fleytan bu de¤erlerin kayna¤›n›

temsil etmektedir. Ritueller, geleneksel büyü ayinlerinde oldu-

¤u gibi psikokinetik güç üzerinde odaklanan eylemler olarak

düflünülür. Satanik felsefe Aleister Crowley'nin 'The Book of the

Law' (Kanun Kitab›) kitab›ndaki ö¤retilerine oldukça yak›nd›r.

Her insan kendi kurallar›na göre yafl›yor olarak kabul edilir.4

Kuflkusuz satanizmin temel ögelerinden biri din ahlak›na

ve bu ahlaka dair herfleye karfl› olmas›d›r. Üstelik bu karfl›tl›k

yaln›z fikri alanda kalmaz. Satanistler hem ateisttirler hem de
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Günümüz satanizminin ku-
rucusu olarak kabul edilen
Anton LaVey ve sapk›n
kitaplar›. 
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her türlü dini de¤erle mücadele ederler. LaVey'in satanizmi de

Hristiyanl›kla mücadeleyi as›l hedef olarak görmektedir. LaVey

din düflmanl›¤›n› flu flekilde ifade eder:

Satanizm yaln›zca ateist bir oluflum de¤il, ayn› zamanda, anti-

teistik (Allah'a karfl›) bir oluflumdur. ‹nsano¤lu h›zla bu evreni

kirletmektedir; varl›k sebebi olarak dini görmek art›k kabul

edilebilir bir durum de¤ildir... Hayatta kalabilmek için 2000

y›ld›r süregelen bu pasifli¤i ve ölüm tutkusunu y›kmal›y›z.

Hemen uygulanabilecek realistik çözümler var önümüzde.

Hristiyanl›k her zaman oldu¤u gibi, ilerlemenin önündeki en

büyük engel olarak duruyor.5

Dikkat edilirse LaVey'in bu sözleri 19. yüzy›lda geliflen ma-

teryalizm kaynakl› dünya görüflü ile büyük paralellik göster-

mektedir. Ve bu durum, dinin toplum hayat›ndan ç›kar›lmaya

çal›fl›lmas›n›n ne kadar büyük bir tehlike oldu¤unu ve böyle bir

giriflimin toplumlar› ne büyük felaketlerin içine itti¤ini bir kere

daha bizlere göstermesi aç›s›ndan ibret vericidir. Dinin olmad›¤›

yerde her türlü sapk›nl›¤›n ve vahfletin yaflanaca¤›, Allah korku-

sunu bilmeyen insanlar›n kan dökmekten zevk alan birer cana-

vara dahi dönüflebilece¤i satanizm örne¤inde en çarp›c› flekilde

görülmektedir. Bugün baflta gençler olmak üzere pek çok insan

satanizm belas›n›n içine sürükleniyorsa, bunda din d›fl› bir yafla-

m› öngören ideolojilerin do¤rudan pay› vard›r. Bu nedenle, 'kö-

tülüklerin özgürce ve s›n›rs›zca yaflanmas›n›' savunan, 'kural ta-

n›mazl›¤› ve kanunsuzlu¤u' temel ilke haline getiren, ahlaki her

türlü de¤ere savafl açm›fl olan satanizmin öngördü¤ü yaflam› ele

almadan önce, satanizmin ideolojik ba¤lant›lar›n› incelemekte

fayda vard›r. 
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Satanizm her ülkede farkl›

isimler alt›nda faaliyet göstermek-

tedir. Bunlardan biri de Yezidiliktir.

Mezopotamya'n›n en eski bat›l din-

lerinden biri olan Yezidilikte, Mele-

ke Tavus'a -yani fleytana- tap›lmak-

tad›r. Yaklafl›k 200 bin kifli olduklar›

tahmin edilen Yezidiler, Irak ve Suri-

ye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin do¤u

bölgesinde, Almanya, Gürcistan ve

Ermenistan'da yaflamaktad›rlar. "fi"

ve "t" harfleri ile bafllayan kelimele-

ri kullanmayan Yezidiler, tapt›klar›

fleytan›n ad›n› hiç anmazlar. Onlar

için fleytan›n ad›, Meleke Tavus'tur.

Bu sapk›n dine göre Ay, Günefl ve

y›ld›zlar da kutsald›r.  

Yezidilerin Kitabu'l-Cilve (Va-

hiy Kitab›) ve Mushafu'r-Refl (Kara

Kitap) olmak üzere iki sözde kutsal

kitab› vard›r. Yezidili¤in temel ilke-

leri bu iki kitaptan kaynaklanmakta-

d›r. Ahiretin varl›¤›na inanmayan

Yezidilerin, günah kavram› da ol-

dukça sapk›nd›r. Okumak, yazmak,

hayvanlar› ehlilefltirmek gibi fleyler

günah say›lmaktad›r. Bu garip inan-

ca göre, bir Müslüman›n fleytandan

Allah'a s›¤›nd›¤›n› ifliten Yezidi onu

öldürmelidir. Bunu yapam›yorsa in-

tihar etmelidir. Bu davran›fl›yla ken-

disini Meleke Tavus'a kurban etmifl

olur. E¤er bunu da yapam›yorsa, bu

günahtan kurtulabilmek için bir haf-

ta oruç tutmal›d›r. Bütün bu bilgiler

göstermektedir ki, bat›l oldu¤u afli-

kar olan bu dine uyanlar büyük bir

yan›lg› içindedirler. 

MMeezzooppoottaammyyaa''nn››nn

bbaatt››ll  iinnaann››flflllaarr››nnaa

ggöörree  kkuuttssaall  kkaabbuull

eeddiilleenn  ssöözzddee  GGüünneeflfl

ttaannrr››ss››nn››nn  tteemmssiillii

rreessiimmlleerrii..  



Satanizm: Ateist ve 

materyalist bir din
Satanizm, insanlar›n içinde bulunduklar› manevi bofllu¤un

sonuçlar›ndan biridir. 19. yüzy›lda geliflen ve dünyay› yaln›zca

maddi de¤erler bütünü olarak gösteren düflünce ve ak›mlar›n

hepsi, insanlar› büyük bir manevi boflluk içine itmifltir. Bu tarihe

kadar dini de¤erler toplumun ayr›lmaz birer parças› iken, bu ta-

rihten itibaren toplumsal bir dönüflüm yaflanm›fl ve din ahlak›

göz ard› edilmeye bafllanm›flt›r. Hatta ço¤u zaman manevi de-

¤erler bilinçli olarak toplum hayat›ndan ç›kar›lmaya çal›fl›lm›fl-

t›r. 19. yüzy›lda filizlenen ak›mlar›n en önemli ortak noktalar›n-

dan biri din ahlak›na ve iman edenlere karfl› olmalar› ve Allah

korkusu olmadan da ahlak olabilece¤ini savunmalar›d›r. Ancak

din ahlak›n›n toplum hayat›ndan ç›kar›lmas› büyük bir bofllu¤a

neden olmufl, Allah korkusu olmadan ahlak olmas›n›n ise asla

mümkün olamayaca¤› yaflanan tecrübelerle ispatlanm›flt›r. 

Bu boflluk içinde insanlar için neyin iyi neyin kötü oldu¤u-

na dair de¤erler de anlam›n› yitirmeye bafllam›fl, büyük bir kav-

ram kargaflas› gündeme gelmifltir. Yaln›zca varl›kl› ve iyi bir ya-

flam sürmek, daha çok kazanmak ve daha çok tüketmek, bunun

için gerekiyorsa di¤er insanlar› ezmek ve sömürmek gibi telkin-

lerin etkisi alt›nda kalan toplumlarda bir müddet sonra, sadece

kendisini düflünen, fedakarl›¤› bir tür safl›k olarak de¤erlendi-

ren, ancak ç›karlar›yla uyufltu¤u müddetçe iyilik yapan insanlar

kabul görmeye bafllam›flt›r. Tüm bunlar insan ruhunun en

önemli özellikleri ve en temel ihtiyaçlar› olan sevgi, merhamet,

flefkat, dostluk, sadakat, vefa gibi erdemlerin unutulmas›na, iyi-

li¤in yerini kötülü¤ün almas›na neden olmufltur. Bu durum, din
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ahlak›na karfl› olan çevreler taraf›ndan özel olarak planlanm›fl,

manevi de¤erlerin ortadan kald›r›lmas› ile suni olarak böyle bir

ortam oluflturulmufltur. 

‹flte bu toplumsal de¤iflim süreci sonunda ortaya ç›kan en

tehlikeli ak›mlardan birisi satanizmdir. Satanizm bu dönemde

geliflen materyalist ve ateist ak›mlar›n bir ürünü olarak ç›km›fl,

vahfletin ve sapk›nl›¤›n bu felsefeler taraf›ndan nas›l ola¤anlaflt›-

r›ld›¤›n›n en önemli örneklerinden birisi olmufltur. Dikkat edilir-

se, bu ak›mlar taraf›ndan savunulan de¤erler ile satanizmin öne

sürdü¤ü iddialar birbiri ile tam bir uyum içindedir. 

Materyalizm ve ateizm herfleyin bu dünyadan ibaret oldu-

¤unu, yaflam sona erdi¤inde ise herfleyin yok olaca¤›n› öne
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Materyalist ve ateist düflüncenin eseri olan
satanist ahlak, herkesin yaln›zca kendi
menfaatini düflündü¤ü, yard›mseverli¤in ve
fedakarl›¤›n göz ard› edildi¤i bir toplum
hayat› öngörür.  
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Satanizmin bat›l inan›fllar›na
göre, kötülük insan›n do¤a-

s›nda vard›r ve insan kimse-
ye karfl› sorumlu de¤ildir.

E¤er sorumluluk yoksa, insa-
n›n kötülü¤ü engellemesi için
de bir neden kalmamaktad›r.

Bu vahfli anlay›fl›n yayg›nlafl-
mas› ise, çat›flmalar›n, zul-
mün, ac›n›n, ac›mas›zl›¤›n

hakim olmas› demektir. 



sürmektedir. Buna göre insanlar hiçbir fleye karfl› sorumlu de¤il-

dir. E¤er sorumluluk yoksa, insan›n kötülü¤ü engellemesi için

de bir neden kalmamaktad›r. Oysa bu, insan›n kendi kendisini

kand›rmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Tüm kainat› ve insanl›¤›

üstün ve güçlü bir Yarat›c› olan Allah yaratm›flt›r ve her insan

Yarat›c›m›za karfl› sorumludur. ‹nsan›n dünyadaki varl›¤› belli

bir süre ile s›n›rl›d›r. Bu süre doldu¤unda herkes ölüm ile karfl›-

laflacak, ölümünün ard›ndan da her insan yaflam› boyunca geçir-

di¤i her an›n hesab›n› vermek üzere Rabbimiz'in huzuruna ç›ka-

cakt›r. Sorumsuz olduklar›n› ve hesap vermeyeceklerini düflüne-

rek yaflamlar›n› sürdürenler ise o gün büyük kay›pta olacaklar-

d›r.

Satanizmin materyalizmden ve ateizmden nas›l etkilendi¤i-

ni anlamak için satanist gruplar taraf›ndan yay›nlanan eserlere

bakmak yeterli olacakt›r. Örne¤in fieytan Kilisesi'nin yay›nlad›¤›

yaz›lara bakt›¤›m›zda bu grubun üyelerinin birer ateist oldukla-

r›n› görürüz. Bununla birlikte satanistler materyalisttirler, sade-

ce maddenin varl›¤›na inan›rlar. Satanistlerin büyük ço¤unlu¤u

Allah'›n varl›¤›n› inkar ettikleri gibi, tüm metafizik varl›klar› (ör-

ne¤in melekleri) da inkar ederler. Dolay›s›yla bu kifliler asl›nda

fleytan›n varl›¤›na da inanmazlar. ‹simleri "fleytana tapanlar" ol-

mas›na ra¤men, fleytan diye bir varl›¤› kabul etmemektedirler.

Onlara göre fleytan, din düflmanl›¤›n›n bir sembolüdür. fieytan

Kilisesi taraf›ndan yay›nlanan 'A Description of Satanism' (Sata-

nizmin Bir Tan›m›) adl› dokümanda, flu görüfller ifade edilmek-

tedir:

Satanizm ayn› Budizm gibi ateist bir dindir. Eylemlerimiz ne-

deniyle kendisine hesap verece¤imiz bir merci yoktur. Sata-

nistler, kutsal kitab›n kutsall›¤›na, meleklere, cennet ve

Harun Yahya

67



cehenneme, kutsal kitapta anlat›lan fleytana, kötü ruhlar›n,

iyi ruhlar›n ve cinlerin varl›¤›na inanmazlar. Materyalizm ve

realizm, satanistin baflta gelen emirleridir. Satanizm ateisttir.

Biz asl›nda otodeistiz, yani kendimize tap›yoruz. Satanizm

dinin z›tt›d›r, yani dinsizliktir.6

Yine fieytan Kilisesi yay›nlar› aras›nda yer alan 'Feared Reli-

gion' (Korkulan Din) bafll›kl› bir yaz›da ise satanistlerin gerçek

inanc› flöyle aç›klanmaktad›r. 

Satanistler do¤aüstüne inanmazlar; Allah'›n da fleytan›n da

varl›¤›na iman etmezler. Satanist için, insan kendisinin as›l

tanr›s›d›r. fieytan kendi hayvansal ve kibirli do¤as›na göre
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Satanist telkinlerin insana yapt›¤›
tahribat›n en önemli göstergelerin-
den birisi, bu sapk›nl›¤a kap›lanlar›n i¤renç
yaflamlar›d›r. 
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yaflayan insan›n sembolüdür.

fieytan kendisine tap›n›lacak

bilinçli bir varl›k de¤il, daha

ziyade her insan›n içinde bu-

lunan ve tek bir dokunuflla harekete geçecek olan potansiyel

güçtür.7

The Washington Post gazetesinde satanistlerle ilgili verilen

bir haberde de LaVey'in satanizmi anlat›l›rken, LaVey grubunun

fleytan›n varl›¤›na inanmad›klar›, fleytan›n kendisine tapmad›k-

lar› vurgulanmaktad›r. LaVey'e göre fleytan, 'insan›n flehvetli,

açgözlü, intikam al›c› do¤as›n›n' di¤er bir deyiflle tüm egosu-

nun bir sembolüdür.8 Dikkat edilirse, satanizmin temelinde in-

san›n do¤as›n› vahfli ve ac›mas›z olarak görmek vard›r. Oysa ac›-

mas›zl›k, vahflet, fliddet, açgözlülük, bencillik, intikam almak gi-

bi özellikler insan›n de¤il, nefsin özellikleridir ve daha önce de

belirtti¤imiz gibi, her insan bunlara engel olabilecek vicdan ve

iradeye sahiptir. 

Satanistlerin insan do¤as› hakk›ndaki bu iddialar›nda bu

kadar ›srarc› olmalar›n›n as›l nedeni ise, Darwin'in evrim teori-

sinden fazlas›yla etkilenmifl olmalar›d›r. Sözde bilimsel bir te-

oriymifl gibi sunulan bu dogma, insanl›¤a felaket getiren pek çok

ak›ma oldu¤u gibi satanizme de fikri dayanak oluflturmaktad›r.

LaVey, insan›n sözde
'hayvani do¤as›na' gö-
re yaflamas› gerekti¤i-
ni savunmaktad›r. 



Nitekim üstteki al›nt›da yer alan bir ifade oldukça dikkat çekici-

dir: "Kendi hayvansal ve kibirli do¤as›na göre yaflayan in-

san"... Bu ifade bir anlamda satanizmin özünü temsil eder. Sata-

nistlerin sapk›n görüfllerine göre, insan evrim sonucunda ortaya

ç›km›fl bir hayvan türüdür ve hayvanca yaflamal›d›r. Satanizm

savunucular›ndan Rick Hall, 'Satan Really Wants You' (fieytan

Gerçekten Seni ‹stiyor) bafll›kl› makalesinde, bir yandan satanik

materyalizmi tarif ederken bir yandan da Darwinizm ile sata-

nizm aras›ndaki iliflkiyi flöyle vurgular:

Satanik felsefenin materyalizmi, fiziksel varl›ktan farkl› ya da

daha üst olan her türlü manevi de¤eri reddeder... LaVey bir eli-

tistti ve bir Sosyal Darwinistti.9

Satanistlerin kavrayamad›¤› bir di¤er önemli gerçek de in-

san›n 'do¤as›n›n kibirli' di¤er bir deyiflle hayvani olmad›¤›d›r.

Allah insana Kendi ruhundan üflemifl ve onu en güzel biçimde

yaratm›flt›r. ‹nsan ruhu hassas bir yap›ya sahiptir ve merhamet-

ten, flefkatten, sevgiden, incelikten, insaniyetten, dostluktan

zevk alacak flekilde yarat›lm›flt›r. ‹nsan› kötülü¤e ve ac›mas›z ol-

maya teflvik eden unsur, fleytan taraf›ndan yönlendirilen nefsin

sesidir. Ve nefse uymak insan› korkunç belalar›n içine iter. 

Satanizm ve Darwin'in 

evrim teorisi
Satanizm konusunda araflt›rma yapan bir kiflinin karfl›lafla-

ca¤› en önemli verilerden birisi, bu felsefenin yukar›da belirtti¤i-

miz gibi Sosyal Darwinizm ile olan birebir iliflkisi olacakt›r. Sata-

nistlerin öngördü¤ü toplum hayat›n› flekillendiren, hayata bak›fl
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aç›lar›n›n temelini oluflturan unsur Darwinizm'dir ve bu pek çok

satanist taraf›ndan aç›kça ifade edilir. Satanistlerin koyu birer

Darwinizm savunucusu olduklar› pek çok yay›nda da vurgula-

nan bir gerçektir. Satanizm üzerine yapt›¤› araflt›rmalar ile tan›-

nan Rusya Pomor Üniversitesi'nden Dr. Roald Kristiansen'in sa-

tanizm tarifi bunlardan biridir:

Harun Yahya
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Tüm yaflam›n 'kör tesadüflerin' eseri oldu¤u iddias›nda bu-
lunan Darwin'in ak›l ve mant›k d›fl› ö¤retisi, satanizm dahil
olmak üzere pek çok sapk›n ak›m›n yay›lmas›na neden oldu.



Satanizmi en iyi flekilde tarif etmek istersek satanizm, Hristi-

yanl›¤› bafl düflman olarak gören ateistik Sosyal Darwi-

nizm'in en radikal halidir. Satanizmde as›l olan, do¤a üstü

kötü bir varl›kla iliflki kurmaya çal›flmak de¤il, yaflam müca-

delesinde ayakta kalabilmek için kiflinin içindeki özellikle-

ri gelifltirmeye çaba harcamas›d›r. Bu özelliklerin geliflimi için

büyüsel ritüeller yapmak gerekir.10

fieytan Kilisesi'nin kurucusu Anton LaVey

ile ölümünden k›sa bir süre önce röportaj

yapan MF dergisi ise, LaVey'in en önemli

özelli¤inin Sosyal Darwinizm'i kitlelere

yaymas› oldu¤unu flu sözlerle dile

getirmektedir:

Anton LaVey, 1960'lar›n so-

nunda hippilikten ve Hristi-

yanl›¤›n monoton ahlaki de-

¤erlerinden s›k›lan bireyler
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için, Sosyal Darwinizm ideolojisini ve pozitif düflünceyi anla-

fl›labilir bir forma sokarak yeni bir yol oluflturmufltu.11

Elbette satanistlerin, Hristiyanl›¤›n de¤erlerini monoton gi-

bi görmelerinin nedeni kendi yarg›lar›ndaki anormalliklerden

kaynaklanmaktad›r. Çünkü satanistler için monotonlu¤u

k›rmak; kan dökmek, kötülük yapmak, insanlara zarar vemek,

toplum düzenini bozmak anlamlar›ndad›r. Bu nedenle de din

ahlak›n›n huzuru, güvenli¤i ve bar›fl› emreden de¤erleri, sata-

nistler taraf›ndan -din ahlak›n›n erdemlerini kavrayamad›klar›

ve yaflayamad›klar› için- bu flekilde de¤erlendirilebilir.

fieytan Kilisesi yay›nlar› aras›nda yer alan 'Feared Religion'

(Korkulan Din) bafll›kl› yaz›da yer alan "Satanizm, insan›n bir

hayvan olarak kabul edilmesi için vard›r"12 maddesi de sataniz-

min, Darwinist dünya görüflünü toplumlara yaymay› en önemli

hedeflerden biri olarak gördü¤ünü göstermesi aç›s›ndan dikkat

çekicidir. fieytan Kilisesi'nin ak›l ve mant›k d›fl› görüfllerini içe-

ren bir di¤er önemli bildirisi olan 'The Nine Satanic Statements'

(Dokuz fieytan› ‹lke)'nin yedincisi ise flöyledir: 

fieytan insan› herhangi bir hayvan olarak tan›mlar. Bu hay-

van bazen, di¤er dört ayak üzerinde yürüyen hayvanlardan

daha iyi, bazen de daha kötüdür.13
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Satanistler için kan dökmek, kötülük
yapmak, insanlara zarar vermek, toplum

düzenini bozmak son derece ola¤an
davran›fllard›r. Satanistler böyle bir ah-

lak›n neden olaca¤› ortamdan kendileri-
nin de büyük zarar göreceklerini

düflünemeyecek kadar ak›ls›zd›rlar. 



"Sadece flehvetine göre 

yaflayan vahfli hayvan"
fieytan Kilisesi'nin tüm yay›nlar›nda insan için ›srarla "car-

nal beast" terimi kullan›lmaktad›r. Bu kelimenin Türkçe karfl›l›¤›

"sadece flehvetine göre yaflayan vahfli hayvan" demektir. Satanist

rahip Peter Gilmore'un da ifadesi ile 'insan bir hayvand›r ve

hayvan gibi davranmaya mecburdur.' Satanistlerin, insanlar

aras›ndaki iliflkilere ve insan›n di¤er canl›lara karfl› olan tavr›na

bak›fl aç›lar›n›n alt›nda iflte bu sapk›n mant›k vard›r: ‹nsan bir

tür hayvand›r ve hayvanca tav›rlar göstermekten çekinmemeli-

dir. Örne¤in satanistler tecavüzü hakl› görürler, çünkü onlara

göre do¤ada vahfli hayvanlar aras›nda tecavüz meflrudur. Sata-

nistlere göre bir kiflinin can›na k›ymak da ayn› flekilde son dere-

ce ola¤and›r, çünkü do¤ada hayvanlar aras›nda ac›mas›zca bir

var olufl mücadelesi süregelmektedir. Hayvanlar› ac› çektirerek

öldürmek de ayn› mant›¤›n ürünüdür. E¤er insan "carnal beast",

yani sadece flehvetine göre yaflayan vahfli hayvansa, bunun ge-

re¤ini yapmaktan sak›nmas›na gerek yoktur. Satanistlere göre,

hayvanca yaflam sonuna kadar desteklenmeli ve savunulmal›-

d›r. Hayvani duygularla hareket eden insanlar›n oluflturdu¤u

toplumun nas›l olaca¤›n› tahmin etmek ise hiç de zor de¤ildir.
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Bu durumda, böyle bir mant›kla yola ç›kan insanlar›n dehflet do-

lu suçlar ifllemelerinin, karanl›k bir iç dünyaya sahip olmalar›-

n›n, dengesizlikler sergilemelerinin garipsenmemesi gerekir. 

Peki satanistler insan›n "sadece flehvetine göre yaflayan vah-

fli hayvan" oldu¤u inanc›na nereden kap›lm›fllard›r? Bu sorunun

tek bir cevab› vard›r: Evrim teorisi. Satanizm hakk›nda haz›rla-

d›¤› tezde Dr. Roald Kristiansen'in bu karanl›k dini tarif ederken

kulland›¤› 'bir tür Sosyal Darwinist din' tan›m›, evrim teorisi-

nin satanizmin fikri yap›s› içindeki yerini vurgulamas› aç›s›ndan

dikkat çekicidir: 

Harun Yahya
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Satanizm, insan›n sa-
dece vahfli duygular›-

na göre yaflayan bir
tür hayvan oldu¤unu
iddia eder. Bu sapk›n
iddiaya göre, e¤er in-
san bir tür hayvansa,
bu durumda do¤ada-
ki vahfli hayvanlar gi-

bi insanlar›n da sü-
rekli birbirleri ile ça-
t›flmalar› ola¤and›r.  



Satanizm, en güçlülerin zay›flar üzerindeki hakimiyetini sa-

vunan, çünkü ancak bu yolla insanl›¤›n biyolojik bir tür ola-

rak ilerleyebilece¤ine ve do¤al ve sosyal evrimdeki liderlik

rolüne sahip ç›kabilece¤ine inanan bir tür Sosyal Darwinist

'din' olarak kabul edilebilir.14

'A Description of Satanism' (Satanizmin Tarifi) bafll›kl› yaz›da

ise, satanizmin temel dayanak noktalar›, dünya görüflü ve sata-

nizmin Darwinizm'in ayr›lmaz bir parças› oldu¤u flöyle ifade

edilmektedir:

Bizim prensiplerimize göre, tüm insanlar ve hayvanlar ortak

ve basit bir biyolojik kaynaktan gelmektedir. Asl›nda SATA-

N‹ZM, ‹NSANLARIN GEL‹fiM‹fi B‹RER HAYVANDAN

BAfiKA B‹R fiEY OLMADIKLARINA ‹NANMAKTIR. fians

eseri evrimleflmemiz ve hayatta kalmam›z d›fl›nda, yarat›l›flta

hiçbir özel yerimiz yoktur... Satanistler kendilerini (ve tüm in-

sanlar›) hayvanlar olarak tan›mlar ve Allah'›n kendilerine ruh

verdi¤i insanlar olarak görmeye karfl› ç›karlar...15

Satanistlerin bilimsel olarak tamamen çökmüfl, yanl›fll›klar›

ve çarp›kl›klar› deflifre olmufl olan evrim teorisini böyle ›srarla

savunmalar› dikkat çekicidir. Oysa geliflen bilimin tüm dallar›

yarat›l›fl›n inkar edilemez bir gerçek oldu¤unu ortaya koymak-

tad›r. ‹deolojik kayg›larla Darwinizm'e ba¤l›l›k gösterenler bü-

yük bir sapman›n içindedirler. Darwinizm bir daha aya¤a kalka-

mayacak flekilde y›k›lm›fl ve tarihin sayfalar› aras›na gömülmüfl-

tür. 

Kainat› ve kainatta bulunan tüm varl›klar› Allah yaratm›fl-

t›r. Hiçbir fley kör tesadüflerin eseri de¤ildir. Yarat›l›fl›n delilleri

evrenin pek çok noktas›nda aç›kça görülürken, evrendeki kusur-
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Allah'›n varl›¤›n›n bilincinde olan kifliler,
insan›n bir hayvan oldu¤u yalan›na
inanmaz, çat›flma ve kargafla dolu bir
yaflam› de¤il sevgi ve flefkatin hakim ol-
du¤u bir toplum düzenini savunurlar. 

suz dengenin ve mükemmeli¤in kör tesadüflerin eseri oldu¤unu

iddia etmek büyük bir cahillikten baflka bir fley de¤ildir. Böylesi-

ne sapk›n bir inan›fla da ancak satanistler gibi, hastal›kl› zihinle-

ri olan kifliler sahip ç›kabilir. 
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Darwinist yaklafl›m›n sonucu olarak, satanistler tüm insan-

lar›n eflit oldu¤una inanmazlar. Onlara göre baz› insanlar zaman

içinde di¤erlerine göre daha fazla evrimleflmifl ve baz›lar› da ev-

rim tablosunun alt basamaklar›nda kalm›fllard›r. Bu inanç, ilerle-

yen sat›rlarda da görece¤imiz gibi, satanizm ile faflizm aras›nda

do¤al bir yak›nl›¤a neden olmufltur. Ancak satanizm faflizm gibi

yaln›zca toplumlar ve ›rklar aras›nda bir farkl›l›¤› savunmakla

kalmaz, ayn› ›rk ve toplum içinde de baz› insanlar›n di¤erlerine

göre daha üstün oldu¤unu savunur. Buna göre kötülü¤ün gücü-

nü kavram›fl ve buna inanm›fl olanlar di¤erlerine göre daha üs-

tündür ve onlara diledikleri gibi davranma hakk›na sahiptirler. 

Tüm bu bilgilerin gösterdi¤i gibi satanizm, evrim teorisini

merkezine yerlefltirmifl ateist bir dindir. Evrim teorisi insan›n bir

hayvan türü oldu¤unu savunmakta, satanistler ise buna göre

davran›fl ve düflünce kal›plar› gelifltirmektedirler. Evrim teorisi-

ni savunan biyologlar›n, filozoflar›n ve düflünürlerin kitaplar›na

Satanistlerin cahil yorumlar›ndan birisi de kötülü¤ün kendilerini güçlü
k›laca¤›na inanmalar›d›r. Oysa kötülük hiçbir zaman insan› üstün k›l-
maz, tam tersine insan› içinden ç›k›lamaz felaketlerin içine iter. 



bakt›¤›n›zda, orada da yukar›da verdi¤imiz satanist makaleler-

de yer alan cümleleri neredeyse birebir görebilirsiniz. Örne¤in

az önce al›nt›lad›¤›m›z satanist ifadelerin bir benzerlerini, Ric-

hard Dawkins, Stephen J. Gould, Daniel Dennett, Carl Sagan gi-

bi Darwinist ve ateist düflünürlerin kitaplar›nda da bulmak

mümkündür. Onlar da insanlar› bir tür geliflmifl hayvan, hayat›

ise bir mücadele alan› olarak görmekte, ancak güçlü olanlar›n

ayakta kalabileceklerini ifade etmekte yani insan›n do¤as›n› sa-

tanistlerin kendilerini tan›mlad›klar› flekilde aç›klamaktad›rlar. 

Örne¤in 'Meet My Cousin the Chimpanzee' (Kuzenim fiem-

panze ile Tan›fl›n) bafll›kl› yaz›s›nda, ünlü evrimci Richard Daw-

kins uzun uzun insanlar›n atas›n›n maymunlar oldu¤u saçmal›-

¤›n› anlat›r ve flunlar› söyler:

Maymunlara benzedi¤imizi kabul ediyoruz, ancak gerçekte

maymun oldu¤umuzun ço¤u zaman fark›nda de¤iliz… fiem-

panzeleri, gorilleri ve orangutanlar› kendine dahil eden ama

insanlar› d›flar›da b›rakan tek bir do¤al s›n›fland›rma dahi

yoktur… Kendimiz de dahil olmak üzere yaflayan tüm büyük

maymunlar, aile-çocuk ba¤› ile birbirine ba¤l›d›r.16

Ateflli bir evrim savunucusu olan Stephen Jay Gould ise

Darwin ve Sonras› adl› kitab›nda, “Ac›mas›zl›k, sald›rganl›k, k›-

saca genel kötülük, maymunsu atalar›m›zdan bize kalan pran-

galard›r” düflüncesini savunur.17 Bir baflka yaz›s›nda, insanl›¤›n

ve evrenin kör tesadüflerin eseri olduklar›n› flöyle iddia eder:

Bugün buraday›z, çünkü bir grup tuhaf bal›k yüzgeçlerini ka-

ra hayvanlar›nda olmas› gereken ayaklara çevirebilecek anato-

miye sahiptiler; çünkü dünya buz ça¤›nda tam anlam› ile hiç-

bir zaman donmad›; çünkü bundan çeyrek milyon y›l önce Af-

rika'dan ç›kan küçük ve zay›f canl›lar bugüne kadar ayakta
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kalmay› baflard›rlar. Tüm bunlar için daha yüce cevaplar ara-

yabiliriz, ama böyle bir cevap yoktur18.

Görüldü¤ü gibi bilim ad›na ortaya ç›kan bu kiflilerin öne

sürdükleri bilim ve ak›l d›fl› iddialar, satanizm gibi pek çok sap-

k›n ideolojiye fikri zemin oluflturmaktad›r. Bu kifliler ›srarla söz

konusu çarp›k düflünceleri savunarak, tüm insanl›¤› boyutlar›

çok genifl çapl› felaketlerin içine sürüklemektedirler. Oysa evre-

ni ve insan› Allah üstün bir sanat ile yaratm›flt›r. Her insan ken-

disini yaratan Allah'a karfl› sorumludur. Bu apaç›k bir gerçektir.

Bu gerçekten kaçmaya çal›flanlar, bunun için ak›ls›zca yalanlar

öne sürenler ise ölümleri ile birlikte ne kadar büyük bir hatan›n

içinde olduklar›n› kavrayacaklard›r.

Satanistlerin hayal etti¤i 

Sosyal Darwinist toplum
Evrim teorisinin öngördü¤ü "insan bir hayvand›r" slogan›-

n› felsefelerinin temeli olarak alan satanistler, insanlar›n hayvan-

ca yaflad›¤› ve davrand›¤› bir dünya kurma özlemi içindedirler.

Satanizme göre ideal toplum düzeni tamamen Darwinist de¤er-

lerin hakim oldu¤u bir toplumdur. Hayal ettikleri bu dünyan›n

temel kural›, 'güçlüler zay›flar› ezer' prensibidir. Satanizmin çar-

p›k inanc›na göre her insan, varl›¤›n› devam ettirebilmek ve 'ya-

flam mücadelesinde' baflar›l› olabilmek için kendini gelifltirmek

ve 'evrimsel' olarak ilerletmek zorundad›r. Bunu baflaramayan

kifli yaln›z b›rak›larak, yok olmaya terk edilmelidir. Ayn› kural

sosyal alanda da geçerlidir. Bunu baflaramayan toplumlar, kül-

türler ve milletler de yok olmay› kabul etmelidirler. Tam anlam›

ile Sosyal Darwinist bir ideoloji olan satanizme göre nüfus plan-
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lamas›n›n en etkili yolu da zay›f olanlar›n yok oluflunu kabullen-

mekle sa¤lanacakt›r.19

fieytan Kilisesi rahiplerinden yazar Burton H. Wolfe 1976

y›l›nda yay›nlanan fieytan ‹ncili'nin önsözünde satanizmin hayat

görüflünü flu flekilde aç›klar:

Satanizm küstah, bencil ve ac›mas›z bir felsefedir. Bu felsefe,

insanlar›n do¤ufltan bencil ve fliddete e¤ilimli varl›klar oldu-

¤u, yaflam›n Darwin'in 'hayatta kalma mücadelesi'nden ibaret

oldu¤u ve yaln›zca en güçlülerin hayatta kald›¤› fikrine daya-

l›d›r. Yeryüzünün ise -flehirleflmifl toplumlar da dahil olmak

üzere- balta girmemifl ormanlardakine benzer,  bitmek bilmez

bir rekabeti kazanmak için savafl verenler taraf›ndan yönetil-

mesi gerekti¤i inanc›na dayan›r.20

Wolfe'un da söyledi¤i gibi satanizmin öngördü¤ü hayat

flekli 'çat›flmaya, rekabete, fliddete, bencilli¤e, ac›mas›zl›¤a' daya-
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l›d›r. fieytan Kilisesi'nin 'bafl rahip'lerinden Peter H. Gilmore da

bunu aç›kça ifade eder:

Günümüzde satanizmin gerçekte ne oldu¤una birlikte baka-

l›m: Elitizme (seçkinlerin iktidar›na) ve Sosyal Darwinizm'e

dayanan, yeteneklilerin ak›ls›zlar üzerinde hakimiyetinin ye-

niden kurulmas›n› savunan... ve son iki bin y›ld›r insan türü-

nün evrimini aksatm›fl olan "eflitlikçilik" efsanesini kökünden

kald›rmay› isteyen ac›mas›z bir din...21

Peter Gilmore'un 'son iki bin y›l'dan kast›, Hristiyanl›kt›r.

H›ristiyanl›k öncesinde Avrupal› toplumlar putperest ya da ate-

ist kültüre sahiptiler ve bu kültürlerin temel vas›flar›ndan biri,

insanlar›n barbar, vahfli ve ac›mas›z olmas›yd›. fiefkat, merha-

met, zay›flara yard›m, insanlar aras›nda eflitlik ve adalet gibi ‹la-

hi dinlere ait olan ahlaki kavramlar, Hristiyanl›k vesilesiyle Av-

rupa toplumlar› taraf›ndan ö¤renildi. ‹flte satanistlerin amac›,

'hakl› olan güçlüdür' prensibine dayanan bu ahlaki kavramlar›

tamamen ortadan kald›rmak ve bunun yerine 'güçlü olan hakl›-

d›r' prensibine dayal› Sosyal Darwinist bir dünya kurmakt›r. 

Nitekim Gilmore yaz›s›n›n devam›nda bunu aç›kça dile ge-

tirmekten çekinmez:

Satanistler insanl›¤›n toplumsal yap›s›n› farkl› katmanlara ay-

r›lm›fl flekilde görürler, dolay›s›yla her insan kendi do¤asal ye-

tenekleri (veya bunlar›n yoklu¤u) sonucunda farkl› bir yere

gelir. En güçlülerin hayatta kalmas› prensibi (satanistler tara-

f›ndan) toplumun her düzeyinde savunulur; bireylerin ayakta

kalmas› veya kaybetmesinde oldu¤u gibi, kendilerini ayakta

tutamayan milletlerin bunun sonuçlar›na katlanmas›nda da.

Her düzeyde yap›lacak her türlü yard›m, bir menfaat karfl›l›¤›

olmal›d›r. Bu sayede, yani zay›flar›n Sosyal Darwinizm'in so-
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nuçlar›na katlanmalar›na izin verilmesiyle, dünya nüfusunda

önemli bir azalma olacakt›r. Nitekim do¤a her zaman için ken-

di çocuklar›n› güçlendirmek ve gerekirse ortadan kald›rmak

için harekete geçmifltir. Bu ac›d›r, ama dünyan›n gerçe¤idir....22

Gilmore'un bu makalesini yorumlayan Dr. Kristiansen, söz

konusu ideolojinin pratikte uygulanmas› durumunda sosyal dü-

zenin ve fakirlere ve yard›ma muhtaç olanlara yard›m götüren

her türlü program›n sona erece¤ine dikkat çeker. Bu durumda

yard›m programlar›n›n yerini, zengin ve güçlü olan bireylere

amaçlar›na ulaflabilmeleri için her türlü kolayl›¤›n sa¤lanaca¤›
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uygulamalar alacakt›r. Ve bu kurallara uymayan kifliler de uy-

gun bir flekilde bu tav›rlar›n›n karfl›l›¤›n› alacak, örne¤in toplu-

mun önde gelenlerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere çal›flma

kamplar›nda zorunlu iflçi olarak kullan›lacaklard›r.23

Görüldü¤ü gibi satanizm ve satanizmin en önemli fikri da-

yana¤› olan Darwinizm'in önerdi¤i toplum modelleri insanl›¤›

büyük bir felakete sürükleyecek modellerdir. Allah'›n insanlara

emretti¤i ve Kuran'da bildirilen ahlak ise, toplumlar› her zaman

için refaha, huzura ve bar›fla götürecek bir ahlakt›r. Kuran ahla-

k›n›n yafland›¤› toplumlarda düflkünler ve ihtiyaç içinde olanlar

korunup kollan›r, tüm insanlara eflit davran›l›r, mazlumun hak-

k› her zaman korunur.

Günümüz satanizmi üzerinde büyük etkisi olan Aleister

Crowley ise, kendisine fleytandan geldi¤ini iddia etti¤i mesajlar-

da flunlar›n bildirildi¤ini söylemifltir:

B›rak benim hizmetçilerimin say›s› az ve gizli olsun, onlar da-

ha çoklar›n› ve bilinenleri yönetecekler... Toplumun d›fl›nda

kalanlar ve ayakta duramayanlarla bizim bir iflimiz olamaz,

b›rak onlar› kendi acizlikleri içinde ölsünler. Onlara ac›ma...

Düflene ac› duyma! Onlar beni hiç ilgilendirmez. Ben onlar

için de¤ilim. Onlara destek olma, destek olanlardan ve destek

olunanlardan nefret ederim.24

K›saca fieytan Kilisesi flunu savunmaktad›r: "Fakirlere, açla-

ra, zay›flara yard›m etmeyin, b›rak›n ölsünler. Bu, do¤an›n kura-

l›d›r. Böylece nüfus azal›r ve güçlüler daha fazla imkan elde

ederler!" Satanist ideolojinin bu delice anlay›fl› ile kurulacak olan

toplum düzeni vahfli bir orman hayat›ndan farks›z olacakt›r. 

Bu zalim ve ac›mas›z doktrin, asl›nda satanistlerin kendi
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buluflu de¤ildir. Bu fikirleri ilk kez dile getiren kifli, 19. yüzy›lda

yaflam›fl olan ‹ngiliz iktisatç› Thomas Malthus'tur. Malthus, 'An

Essay on the Principle of Population' (Nüfus Prensibi Üzerine Bir

Deneme) adl› kitab›nda, dünya nüfusunun art›fl›n› engellemek

için, "fakirleri ve zay›flar› korumaktan vazgeçilmesi gerekti¤ini"

savunmufltur. 'Nazilerin Bilimsel Arka Plan›' isimli makalede ise,

Malthus'un popülasyon ile ilgili görüflleri ve 19. yüzy›l Avrupa-

s›'n›n yöneticilerinin buna verdi¤i önem flöyle aktar›lmaktad›r:

19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Avrupa'da yönetici s›n›f›n üyeleri, ye-

ni keflfedilen 'nüfus art›fl› problemi'ni tart›flmak ve fakirlerin

ölüm oranlar›n› art›rmak için, Malthus'un fikirlerini uygulama

yöntemlerini planlamak üzere biraraya geldiler. Vard›klar› so-

nuç özetle flöyleydi: "Fakirlere temizli¤i tavsiye etmek yerine

onlar› tam tersi al›flkanl›klara teflvik etmeliyiz. fiehirlerimizde-

ki sokaklar› daha dar yapmal›y›z, daha fazla insan› evlere dol-

durmal›y›z ve vebay› getirmeye çal›flmal›y›z. Ülkemizde köy-

lerimizi durgun sulara yak›n yapmal›y›z, batakl›klarda yafla-

may› teflvik etmeliyiz vs..."25

Malthus'un teorisi pek fazla uygulanmam›fl, ama bir baflka

teoriye yol açt›¤› için tarihe geçmifltir. Söz konusu teori, Dar-

win'in evrim teorisidir. Darwin, kendi teorisinin temel tafllar›

olan, 'yaflam mücadelesi' ve 'güçlü olmayan bireylerin elenmesi'

gibi kavramlar› Malthus'tan etkilenerek gelifltirmifltir ve yaz›la-

r›nda da bunu aç›kça belirtmifltir. Aç›kça görüldü¤ü gibi, sata-

nistlerin dünya görüflü Darwin'in teorisi ile ayn› kaynaktan bes-

lenmektedir ve her ikisinin de vard›¤› sonuç "Sosyal Darwi-

nizm", yani Darwin'in teorisinin topluma uyarlanmas›ndan bafl-

ka bir fley de¤ildir.
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Bunun yan› s›ra ahlaki de¤erlerin düflman

olarak görüldü¤ü satanist bir ortamda, her tür-

lü ahlaks›zl›k yaflanacak, hatta soygunlar, cina-

yetler teflvik görecektir. Çünkü bu cahilce felse-

feye göre bunlar insan›n do¤as›nda olan ve kar-

fl› konulmamas› gereken kötülüklerdir. 

Oysa bunlar›n hepsini Allah yasaklam›flt›r.

Allah insanlara fakirlere yard›m etmeyi, insan-

lara iyilikle davranmay›, ihtiyac› olan› koruyup

kollamay›, yard›mlaflmay›, kötülü¤ü iyilikle

savmay›, sabretmeyi, yumuflak huylu olmay›,

merhametli ve hoflgörülü davranmay› emret-

mifltir. Konuyla ilgili ayetlerden biri flöyledir:

Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nla-

ra, yoksullara ve Allah yolunda hicret

edenlere vermekte eksiltme yapmas›nlar,

affetsinler ve hoflgörsünler. Allah'›n sizi

ba¤›fllamas›n› sevmez misiniz? Allah, ba-

¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)

Allah'›n emirlerine göre yaflayan insanla-

r›n oluflturdu¤u toplumlar, güzel ahlak›n ya-

fland›¤›, herkesin birbirine sevgi ve sayg› gös-

terdi¤i, birbirine merhamet ve flefkatle yaklaflt›-

¤› toplumlar olur. Bu da topluma bar›fl, huzur,

sükunet ve güvenli¤in hakim olmas›n› sa¤lar.
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Allah insanlara dostlu-
¤u, kardeflli¤i, yard›m-
severli¤i, fedakarl›¤›
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toplumlarda ihtiyaç
içinde olanlar hep ko-
runup kollan›r. 



Satanizm ve faflizm
Daha önce de belirtti¤imiz gibi satanistlerin Darwinizm'e

duyduklar› yak›nl›k, faflizm ve satanizm aras›nda do¤al bir itti-

fak geliflmesini sa¤lam›flt›r. Bilindi¤i gibi faflizm de t›pk› sata-

nizm gibi temel felsefesini Sosyal Darwinizm'e dayand›r›r. Fa-

flizme göre dünya, farkl› ›rklar aras›ndaki bir çat›flma ve 'yaflam

mücadelesi' alan›d›r. Kan dökmek, savafl ç›karmak, di¤er insan-

lara ac› çektirmek faflistlerin gözünde hem sözde kutsal bir gö-

rev hem de bir zevktir. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun Yahya,

Darwinizm'in Kanl› ‹deolojisi: Faflizm, ‹stanbul, 2001)

Faflizm ve satanizm aras›ndaki ortak noktalar›n bir di¤eri,
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19. yüzy›l›n ateist ve din düflman› felsefecilerinden Nietzsche'ye

olan hayranl›klar›d›r. Nietzsche, tüm ‹lahi dinlere karfl› nefret

dolu yaz›lar yazm›fl, kendisini 'Deccal' olarak tan›mlam›fl ve ak-

l›n› yitirerek ölmüfltür. Yaz›lar›nda sevgi, flefkat, merhamet gibi

ahlaki erdemlere sald›rm›fl, bunlar›n yerine dünyada kaba gü-

cün hakim olmas›n› ve yaln›zca güç sahiplerinin egemenlik kur-

mas›n› savunmufltur. Nietzsche'nin fikirlerine sahip ç›kanlar›n

bafl›nda Naziler gelmektedir ve bugün de neo-Nazi gruplar› Ni-

etzsche ö¤retisini savunmaktad›r. Bir di¤er Nietzsche hayran›

ak›m da, baflta belirtti¤imiz gibi, satanistlerdir. fieytan Kilisesi ta-

raf›ndan yay›nlanan 'A Description of Satanism' (Satanizmin Bir

Tan›m›) adl› yaz›da flöyle denmektedir:

Nietzsche genelde satanist bir düflünür olarak an›l›r. LaVey'in

Nietzsche'den etkilenmifl oldu¤u ise kuflkusuzdur; LaVey on-

dan pek çok al›nt› yapm›flt›r.26

Satanistler, Avrupa ve Amerika'daki faflist gruplarla iflbirli-

¤i içinde olduklar›n› aç›kça kabul etmekten çekinmezler. Örne-

¤in Anton LaVey ve satanizmin önde gelen bir di¤er ismi Blanc-

he Barton, satanizm ile faflizm aras›ndaki iliflkiye dair sorular›

flöyle cevaplam›fllard›r: 
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Anton LaVey: Bu kutsal olmayan bir ittifak. O tür insanlar›n (fa-

flistlerin) ço¤u flimdiye kadar bizimle ba¤lant› kurdular. Ger-

çekten de nasyonal sosyalist Almanya'daki (Nazi Almanya-

s›'ndaki) anti-Hristiyan güç satanistler için oldukça cezbedici-

dir. Drama, ›fl›kland›rma ve koreografiyle milyonlarca insan›

(din aleyhinde) harekete geçirmifllerdir.

Blanche Barton: Satanizmle faflizm aras›nda ortak zemin olufltu-

ran en önemli unsur estetiktir. Nasyonel sosyalizm (Nazizm)

ve satanizmin estetik anlay›fllar› büyük paralellik gösterir.27

Barton'un sözünü etti¤i "estetik" ise, asl›nda bu iki karanl›k

ideolojinin ruh halini yans›tan çirkinliklerden ve i¤rençliklerden

baflka bir fley de¤ildir. Söz konusu Satanist-Faflist "estetik" anla-

y›fl›n›n en iyi örneklerini, bu felsefeyi benimsemifl olan baz› he-

avy metal ve black metal müzik gruplar›n›n konserlerinde veya

video kliplerinde görmek mümkündür. Örne¤in satanist-faflist

müzik gruplar›n›n en tan›nm›fllar›ndan biri olan ‹ngiliz "Cradle

of Filth" (Pislik Yata¤›) isimli grup, tüm temalar›n› pislik, i¤renç-

lik ve karanl›k üzerine infla etmektedir. Grubun video klipleri,
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'Satanist estetik' pislik, i¤-
rençlik, ürkütücülük ile efl an-
laml›d›r. Bu bat›l ideolojiden
etkilenen baz› müzik gruplar›
ve bu gruplar›n izleyicileri, ge-
rek ürkütücü k›yafet ve mak-
yajlar› gerekse sergiledikleri
vahfletle tiksindirici bir tablo
oluflturmaktad›rlar. 



zemini çamur ve zift kapl›, duvarlar›ndan kan ve pislik akan, ka-

ranl›k ve izbe yerlerde çekilmektedir. Grup üyeleri yüzlerine son

derece itici ve korkunç makyajlar yapmakta, eflcinsellik ve pislik

ça¤r›flt›ran k›yafetler giymektedirler. Grubun konserlerinde dine

hakaretler edilmekte, dini kitaplar izleyiciler taraf›ndan y›rt›l›p

parçalanmaktad›r. 

Bir di¤er grubun solisti ve ayn› zamanda fieytan Kilisesi’nin

üyelerinden olan Marilyn Manson ise hayranlar›na ailelerine,

topluma ve dini kurumlara sald›rmalar› için telkinlerde bulun-

maktad›r. Manson, 1995 y›l›nda kendisiyle yap›lan bir röportaj-

da sorulan "evrim hakk›ndaki düflünceleriniz nedir" sorusuna

ise flöyle cevap vermifltir.

Sosyal Darwinizm'e inan›yorum, dolay›s›yla toplumun evri-

mine inan›yorum. Darwin teorisine de inan›yorum... ama ya-

rat›l›fl fikrine ve yarat›l›fl› savunanlara kapal›y›m. Benim

için bir fley ifade etmiyor.28
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Satanizm ve faflizmin ortak

de¤erlerinden biri de öjeni

teorisidir. Sakat ve hasta

insanlar›n toplumdan

temizlenmesi ve sa¤-

l›kl› bireylerin eflleflti-

rilerek ço¤alt›lmas›n›

öngören öjeni teorisi,

özellikle Nazi Alman-

yas›'nda uygulama ala-

n› bulmufltur. Öjeni teori-

sine göre, nas›l sa¤l›kl› hay-

vanlar birbirleriyle çiftlefltirilerek

iyi hayvan cinsleri oluflturuluyorsa, bir insan ›rk› da ›slah edile-

bilir. ‹nsan ›rk›n›n ›slah edilmesine engel olan unsurlar ise (sa-

katlar, hastalar, ak›l hastalar› gibi...) toplumdan ay›klanmal›d›r.

Nazi Almanyas›'nda bu çarp›k mant›k uyar›nca on binlerce ka-

l›tsal hasta ve ak›l hastas› insan ac›mas›zca öldürülmüfltür. 

‹flte satanizm de ayn› korkunç cinayetleri savunmaktad›r.

Satanistlerin öjeniye bak›fl aç›lar› kendi kaynaklar›nda flu flekilde

yer almaktad›r: 

Satanistler ayr›ca öjeni teorisinin prati¤e geçirilerek do¤a ka-

nunlar›n›n gelifltirilmesi için yollar ararlar... Bu, kabiliyetli in-

sanlar› destekleyerek, gen havuzunu insanl›¤›n daha h›zl› iler-

lemesini sa¤layacak flekilde gelifltirme çabas›d›r. Bu dünya ça-

p›nda genel olarak uygulanan bir yöntemdir... Genetik kodlar

çözülünceye ve soyumuzu devam ettirecek olanlar› seçme im-

kan›m›z oluncaya kadar satanistler en iyilerin en iyilerle bir-

leflmesini savunurlar.29

Harun Yahya
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Satanizm ve 

komünist ideoloji
Satanizmin karanl›k dünyas›n›n bir baflka unsuru, komü-

nist ideolojidir. Geçti¤imiz yüzy›l boyunca yaklafl›k 120 milyon

insan›n hayat›na mal olmufl olan komünizm30, kendilerini sata-

nist olarak tan›mlayan ideologlar taraf›ndan üretilmifltir.

Komünizmin kurucusu olan Karl Marx'›n yaflam› bu konu-

da ilginç baz› iflaretler içermektedir. Marx'›n her türlü dini inan-

ca fliddetle düflman oldu¤u bilinen bir gerçektir. ‹flte bu düflman-

l›¤›n alt›nda, Marx'›n satanist ö¤retiyle olan iliflkisi yatmaktad›r.

Vatikan Üniversitesi'nden ünlü tarihçi Malachi Martin, bu konu-

da flu bilgiyi verir:

Gençlik dönemlerinde Berlin Üniversitesi'nde okuyan Karl

Heinrich Marx, kin duygusunu deprefltiren çok tehlikeli tören-

sel bir tür satanizme ilgi gösterdi. O günden sonra yazd›¤› fli-

irleri 'Oulanem'e adad›. 'Oulanem', fleytan için kullan›lan mis-

tik bir isimdi.31

Sadece Karl Marx de¤il, komünizm tarihinde önemli bir ye-

re sahip olan Michael Bakunin de satanisttir. Bakunin anarfliz-

min kurucusu olarak bilinmektedir ve anarflizm, komünizmin

radikal bir versiyonundan baflka bir fley de¤ildir. Devleti, dini,

aileyi ve türlü toplumsal de¤eri yok etmeyi amaçlayan anarflist

ideolojiyi formüle eden Bakunin, ilham›n› satanizmden alm›fl ve

bunu aç›kça ifade etmifltir. fieytan›n Allah'a olan isyan›n›, komü-

nistlerin dine, devlete ve topluma olan isyan›na benzeten Baku-

nin, "‹blis, tüm devrimcilerin öncüsü ve yol göstericisidir" di-

ye yazm›flt›r.32
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Geçti¤imiz yüzy›l boyunca yaklafl›k 120 milyon insan›n hayat›na mal
olmufl olan komünizm, kendilerini satanist olarak tan›mlayan ideolog-
lar taraf›ndan üretilmifltir. 



Bugün satanistlerin internet sitelerinde ve yay›nlar›nda Ba-

kunin'in sözleri övülerek aktar›lmakta ve böylece Bakunin tara-

f›ndan oluflturulan anarflist-komünist ideolojinin propagandas›

yap›lmaktad›r. Örne¤in "Satanik K›z›llar" (Satanic Reds) isimli

bir internet sitesinde, "satanizm-komünizm" ideolojisi aç›kça sa-

vunulmakta ve flöyle denmektedir:

Neden K›z›llar? Oh, bu korkunç isim! K›z›l her zaman için "ra-

dikallikle" efl anlaml› olmufltur. Gerçek bir komünist ülke olan

Sovyetler Birli¤i, Satanik ‹ncil'in devlet yüksek görevlileri

taraf›ndan okundu¤u ve dahas› müzeye yerlefltirildi¤i tek

ülkedir.33

Söz konusu "Satanik K›z›llar" grubunun amblemi, satanist

y›ld›z içinde orak-çekiç sembolüdür. Grup, "Genel Sekreter, Ko-

miser ve Proletarya" fleklinde örgütlenmifltir ve bu yap› sitede

aç›klanmaktad›r. Ayr›ca grubun internet sitelerinde komünist

ideolojiyi savunan, hatta komünizmin en kanl› diktatörleri olan

Stalin ve Mao'yu öven makaleler yer almaktad›r. Örne¤in 'Stalin

Hakl›yd›' (Stalin Was Right) isimli bir makalede, 40 milyon insa-

n› katlettirmifl olan bu büyük caniyi metheden ve katliamlar›n›

hakl› gibi gösteren aç›klamalar

yer almaktad›r.34

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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Uluslararas› satanist örgütler-

den birisi de Set Tap›na¤›'d›r. Ör-

güt 1975 y›l›nda, fazlas›yla ticari-

leflti¤ini düflündü¤ü için fieytan Ki-

lisesi'nden ayr›lan Micheal Aquino

taraf›ndan kuruldu. Örgüte ismini

veren Set, eski M›s›r inançlar›nda

yer alan sözde karanl›k tanr›s› idi.

Ayn› kelime ‹branicede ise fleytan

anlam›na gelmekteydi. Set Tap›na-

¤› ile fieytan Kilisesi aras›ndaki en

temel görüfl ayr›l›¤›, tap›nak üyele-

rinin fleytan› sadece sembolik bir

kavram olarak görmemeleridir. Ta-

p›na¤a üye olanlar Set'i sembolik

bir figür olarak görmedikleri gibi

tap›na¤› da sadece dini de¤erlere

bir karfl› ç›k›fl olarak de¤erlendir-

mezler. Tap›nak üyeleri satanizmi

flöyle tarif ederler: 

fifieeyyttaann››nn  vvaarrll››¤¤››nnaa  eevvrreennii  vvaarr

eeddeenn  rruuhhssaall  ggüüçç  oollaarraakk  iinnaannmmaakk,,

flfleeyyttaannaa  ttaappmmaakk  vvee  oonnuunn  bbeelliirrlleeddii--

¤¤ii  kkuurraallllaarraa  vvee  ssttaannddaarrttllaarraa  ggöörree

yyaaflflaayyaarraakk  flfleeyyttaannaa  iittaaaatt  eettmmeekk..

Set Tap›na¤›'nda 'kara büyü'

çok önemli bir yer tutar. ‹nsan›n

kendisini büyü ile gelifltirebilece¤i-

ne inan›l›r. Öyle ki, tap›na¤a yeni

üye olanlara ilk olarak kara büyü-

yüyü, büyünün felsefesini, yap›l-

mas› gereken özel ifllemleri anla-

tan özel tan›t›m broflürleri verilir.35



Veliler, e¤itimciler ve 

sosyal bilimcilere ça¤r›
Satanizmin karanl›k telkinlerinin etkisi alt›nda kalan genç-

ler ilk bafllarda ne kadar büyük bir tehlikeye bulaflt›klar›n›n far-

k›nda olmayabilirler. 'Özgürce yaflamak', 'kurallara karfl› koy-

mak', 'tek bafl›na ayakta kalabilmek' gibi telkinlerle bu belan›n

içine çekilen genç insanlar, söz konusu ideolojinin hem çevrele-

rine hem kendilerine felaket getiren bir ideoloji oldu¤unu he-

men teflhis edemeyebilirler. ‹lginç, gizemli ve yeni bir dünya ile

tan›flt›klar›n› düflünüp bir anda kendilerini bu ak›ma kapt›rabi-

lirler. Bu nedenle gençlerin satanizm konusunda kapsaml› ola-

rak bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri hayati önem tafl›-

maktad›r. 

Buraya kadar inceledi¤imiz bilgiler, "satanizm belas› nere-

den ç›kt›" diye düflünen veliler, e¤itimciler veya sosyal bilimciler

için yol gösterici olmal›d›r. E¤er bir toplumda insanlara, "siz

maymunlardan evrimleflmifl bir hayvan türüsünüz" denirse,

bu büyük aldatmaca gazetelerde, dergilerde, ders ki-

taplar›nda, sözde "bilimsel" kaynaklarda ›srarla

tekrarlan›rsa, o toplumda satanizm veya

benzeri vahflet ideolojilerinin gelifl-

mesi de son derece normal olur. Bu
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Satanizm belas› ile mücadelenin en önemli aflamas›
e¤itimdir. Genç insanlar ilk bak›flta, sapk›n ide-
olojilerin yan›lg›lar›n› ve aldatmacalar›n› fark
etmekte zorlanabilirler, ancak bu noktada
velilere, e¤itimcilere ve sosyal bilimci-
lere çok önemli sorumluluklar düfl-
mektedir. Manevi de¤erlerine sa-
hip ç›kmay› ö¤renen bir insa-
n›n, sapk›n ideolojilerin tu-
za¤›na düflmesi,
Allah'›n izni ile,
mümkün de¤ildir. 



gerçe¤in önemle dikkate al›nmas› ve e¤itim sisteminin, kültürel

ve sosyal politikalar›n buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Aksi halde, satanist cinnet içinde masum insanlar› öldüren genç-

lere "neden cinayet iflledin" diye soruldu¤unda, onlar da "çünkü

vahfli hayvanlar öldürmek için yaflar, ben de vahfli bir hayva-

n›m" cevab›n› vereceklerdir. 

Bu yüzden satanizme karfl› verilecek olan fikri mücadelede

birinci ad›m, bu sapk›n ak›m› ideolojik olarak besleyen kaynak-

lar›n kurutulmas› olmal›d›r. Bunun için de as›l yap›lmas› gere-

ken, baflta Darwinizm olmak üzere bu ideolojilerin yan›lg›lar›-

n›n ve aldatmacalar›n›n deflifre edilmesidir. Ancak bununla bir-

likte gençlerin manen de bilinçlendirilmesi gereklidir. Allah'›n

tüm kainat› yoktan var etti¤ini bilen, Allah'a karfl› sorumluluk-

lar›n›n fark›nda olan, öldükten sonra tekrar diriltilece¤inin ve

dünyada geçirdi¤i her an›n hesab›n› verece¤inin bilincinde olan

bir insan›n herhangi bir sapk›nl›¤a düflmesi, kendisine ve çevre-

sine zarar verecek faaliyetlerde bulunmas› mümkün de¤ildir. 
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uraya kadar üzerinde durdu-

¤umuz gibi satanizm, her tür-

lü dini ve ahlaki de¤eri redde-

den, ‹lahi dinleri hat›rlatacak

her türlü olguya karfl› çok bü-

yük bir düflmanl›k duyan, din ahlak›nda belirti-

len her türlü güzel özelli¤in tam tersini yapmay›

kendine hedef edinen ve bunlar› yaparken de

fleytana kulluk etti¤ini iddia eden bir sapk›n ö¤-

retidir. 

Satanistler, ‹slam, Hristiyanl›k ve Yahudilik

gibi ‹lahi dinlerde emredilen sevgiye, flefkate,

do¤rulu¤a, dürüstlü¤e dayanan; yalan söyleme-

yi, h›rs›zl›¤›, öldürmeyi, insanlara zarar vermeyi

yasaklayan ahlaka tamamen karfl›d›rlar. Satanizm

hak dinlerdeki tüm günahlar› ifllemeyi sözde bir

yücelik, bir tür üstünlük olarak görür, bu neden-

le de taraftarlar›n› bu günahlar› ifllemeye teflvik

eder. Bu sapk›n ö¤retiye göre as›l olan, kin, öfke,

intikam gibi duygularda ve kötülükte s›n›r tan›-

maz olmakt›r. 

Kuran'da fleytan›n peflinden giden kiflilerin

durumu "... fleytan onu pefline takm›flt›. O da so-

nunda azg›nlardan olmufltu." (Araf Suresi, 175)



fleklinde bildirilir. Di¤er bir deyiflle bu kifliler, fleytanla birlik ol-

man›n sonucunda nefislerinin esiri olmufllard›r ve yaflamlar› her

türlü afl›r›l›k ve azg›nl›kla doludur. Ayetlerde fleytanla iliflki içi-

ne giren insanlar›n özellikleri flu flekilde haber verilir:

fieytanlar›n kimlere inmekte olduklar›n› size haber vereyim

mi? Onlar, 'gerçe¤i ters yüz eden,' günaha düflkün olan her

yalanc›ya inerler. Bunlar (fleytanlara) kulak verirler ve ço¤u

yalan söylemektedirler. (fiuara Suresi, 221-223)

Sürekli fleytana kulak veren ve fleytan›n ahlak›n› yaflayan

satanistler, cehennem hayat›n› da bir tür ideal model olarak de-

¤erlendirmektedirler. Bu nedenle satanistlerin yaflad›klar› yerler

karanl›k ve izbedir. Estetik anlay›fllar› cehennemin vahfletini ve

dehfletini and›racak flekilde, kan ve fliddetin görüntüsü üzerine

kuruludur. Özlemini duyduklar› toplum yap›s› da, bu ahlak›n

bir gere¤i olarak, cehennem halk›n›n yaflayaca¤› bir yap›d›r. Sa-

tanist ahlak›n yaflanmas› durumunda kimsenin kimseyi gerçek-

ten sevmedi¤i, kimsenin kimseye güvenmedi¤i, hayat›n her ala-

n›nda tedirginli¤in ve dehfletin yafland›¤›, ihanetin ve vefas›zl›-

¤›n hakim oldu¤u, fuhflun, h›rs›zl›¤›n, adam öldürmenin, iflken-

cenin, katliamlar›n ve binbir türlü suçun yayg›n olarak görüldü-

¤ü, mutsuzlu¤un ve ümitsizli¤in tüm insanlar› kaplad›¤› bir top-

lum ortaya ç›kacakt›r. 

Bu noktada satanistlerin yan›ld›klar› önemli bir konu daha

vard›r. Satanistler cehennemi istediklerini söylediklerinde bu,

onlar›n cehennemin nas›l bir yer oldu¤unu bilmemelerinden, ce-

hennemi zihinlerinde tam anlam› ile canland›ram›yor olmalar›n-

dan kaynaklan›r. Allah Kuran'da bize cehennemin nas›l korkunç

ve dehflet verici bir yer oldu¤unu detaylar› ile bildirmifltir. Ce-

hennem o kadar dehfletli bir yerdir ki, cehennemi gören, hatta

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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uzaktan u¤ultusunu duyan insanlar ondan korunabilmek için

yalvar›p yakarmaya bafllarlar. Cehennem azab›n› tadan kimse-

ler, Rabbimiz'e, kendilerini cehennemden ç›karmas› için yalva-

r›rlar. E¤er kendilerine imkan verilirse, dünya hayat›nda iflledik-

leri suçlar› bir daha asla ifllemeyeceklerine yemin ederler. Ancak

o gün art›k piflman olmak için çok geçtir. Ayetlerde flu flekilde

buyrulmufltur:

(Atefl,) Onlar› uzak bir yerden gördü¤ünde, onlar bunun ga-

zabl› öfkesini ve u¤ultusunu iflitirler. Elleri boyunlar›na

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› zaman, orada yok

oluflu isteyip-ça¤›r›rlar. Bugün bir yok oluflu ça¤›rmay›n, bir-

çok (kere) yok oluflu isteyip-ça¤›r›n. (Furkan Suresi, 12-14)

Ateflin üstünde durdurulduklar›nda onlar› bir görsen; derler

ki: "Keflke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbi-

miz'in ayetlerini yalanlamasayd›k ve mü'minlerden olsay-

d›k." (Enam Suresi, 27)

Peki bir insan nas›l olur da böyle bir yaflam›n ideal yaflam

tarz› oldu¤una inan›r? Bu sorunun cevab› ise, satanistlerin haya-

ta bak›fl aç›lar›nda sakl›d›r: 

1. Satanistler hiçbir fleye ve hiç kimseye karfl› sorumlu olma-

d›klar›na inan›rlar. Hiç kimsenin kendilerine do¤rular› göstere-

meyece¤ini, kendi do¤rular›na ancak kendilerinin karar verebi-

leceklerini iddia ederler. (Oysa onlar da fleytan›n ilham›yla karar

vermektedirler.) Bir satanist için tek sorumluluk kendi nefsine

karfl›d›r. Bu nedenle de nefsinin her türlü sapt›r›c› emrini yerine

getirir. Yalandan, kin tutmaktan, intikam almaktan, insanlara ve

kendine zarar vermekten hofllan›r. Fiziksel olarak pis, izbe, ce-

hennem benzeri ortamlardan zevk al›r. Bas›na yans›yan satanist

toplant› yerleri ve ayinler, satanist müzik yapan gruplar›n fizik-

sel görünüflleri, satanist ahlak›n önemli yans›malar›ndand›r. Sa-

tanistlerin bu tarz bir hayattan zevk almalar›, pisli¤i, vahfleti,

fliddeti ve izbeli¤i tercih etmeleri de Allah'›n bir ayetidir. Allah

Enam Suresi'nde "... fleytan onlara yapmakta olduklar›n› çekici

(süslü) gösterdi." (Enam Suresi, 43) fleklinde buyurmaktad›r.

Yani fleytan onlara bu yapt›klar› pislikleri güzel ve çekici göste-

rerek, onlar› büyük bir yan›lg›ya düflürmekte, bu flekilde onlar›

Allah'›n yolundan uzaklaflt›rmaktad›r. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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2. Satanizm nefsin tatmini üzerine kuruludur. Zaten nefis-

ten kas›t da fleytan›n emirlerini yerine getirmek, bu flekilde onu

raz› etmektir. Sadece nefislerinin isteklerine göre yaflamak iste-

diklerini ve bunu da 'bir özgürlük' olarak gördüklerini ifade

eden satanistler için, uyuflturucu, alkol, fuhufl, h›rs›zl›k gibi ah-

laks›zl›klar bir yaflam flekli halini alm›flt›r. Bas›nda yer alan ha-

berlerde de gördü¤ümüz gibi bu ahlaks›zl›klar ço¤u zaman da-

ha ileri boyutlarda da yaflanmaktad›r. Örne¤in satanistler teca-

vüz, küçük çocuklara yönelik cinsel tacizler, çeflitli hayvanlar›n
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eziyet edilerek katledilmesi, kendi kanlar›n›n ya da katlettikleri

hayvanlar›n kanlar›n›n içilmesi gibi i¤rençlikleri adeta gurur

içinde aç›klarlar. Ayn› mant›kla cinayeti de meflru görürler.

Allah'›n Bakara Suresi'nde bildirdi¤i gibi, fleytan onlara "... çir-

kin hayas›zl›¤›..." (Bakara Suresi, 268) emretmekte, onlar da bu

emri kay›ts›zca yerine getirmektedirler. Allah insanlar› fleytan›n

kand›rmacalar›na karfl› Nur Suresi'nde de flu flekilde uyar›r:

Ey iman edenler, fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Kim fleyta-

n›n ad›mlar›na uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (fleytan) çirkin
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utanmazl›klar› ve kötülü¤ü emreder. E¤er Allah'›n üzeriniz-

de fazl› ve rahmeti olmasayd›, sizden hiçbiri ebedi olarak te-

mize ç›kamazd›. Ancak Allah, diledi¤ini temize ç›kar›r.

Allah, iflitendir, bilendir. (Nur Suresi, 21)

3. Satanistlerin en belirgin özelliklerinden biri de isyankar

karakterleridir. Onlar baflta din ahlak› olmak üzere, toplumun

düzenini oluflturan her türlü kurala karfl›d›rlar. Zaten kurallar›n

y›k›lmak üzere yap›ld›¤›n› birbirlerine telkin ederler. Bu isyanla-

r› aile içinde bafllar, okulda, arkadafl çevrelerinde devam eder.

Hiçbir kurala uymak istemez, her zaman sorun ç›karan, prob-

lemli kifliler olurlar. fieytan›n en önemli özelli¤inin isyan oldu-

¤unu, kendilerinin de isyanc› kimlikleriyle tan›nmalar› gerekti-

¤ini ifade ederler. 

fieytan, insan nefsindeki nefret, intikam, h›rs, öfke, fliddet

ve flehvet gibi duygular›, bu insanlara kendi yolunda hizmet et-

tirmek için kulland›r›r. Allah Meryem Suresi'nde, "Görmedin

mi, Biz gerçekten fleytanlar›, kafirlerin üzerine gönderdik, on-

lar› tahrik edip k›flk›rt›yorlar." (Meryem Suresi, 83) fleklinde

bildirmekte, fleytan›n Allah'›n zikrinden uzak olan inkarc›lar›

'sürekli k›flk›rt›p', kötülü¤e sevk etti¤ini haber vermektedir. Gü-

nümüz satanizminin kurucusu olarak kabul edilen Anton LaVey

de, Satanic Bible (fieytan ‹ncili) adl› kitab›nda satanizmin temel

prensiplerini aktar›rken, takipçilerine kötülü¤ü diledikleri gibi

yaflamalar› ve yaymalar› için telkinde bulunmaktad›r. Hatta

kendisi ile yap›lan bir röportajda LaVey, "Kanunlar›n kesin ola-

rak çi¤nenmek için yap›ld›¤›n› hissediyorum... Sokakta birini

soymakta hiçbir yanl›fll›k görmüyorum" demektedir.36 LaVey'in

bu sözlerini, kitab›n ilk bölümünde üzerinde durdu¤umuz Sos-

yal Darwinist yaklafl›mla aç›klamak mümkündür. Çünkü sata-

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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nizm materyalist ve Darwinist bir ö¤retidir ve bu düflünceye gö-

re fliddet, tabiat›n kendisinde vard›r, kaç›n›lmazd›r. Bu saçma

inan›fla göre insan›n do¤as›nda zaten var olan fliddet, s›n›rs›zca

yaflanmal›, insan kendine hiçbir s›n›rlama getirmemelidir. Bu

fliddeti engellemek ya da önlemeye çal›flmak insan›n do¤as›na

ayk›r›d›r ve bunu engellemek mümkün de¤ildir. ‹flte bu nedenle

de insan ve toplum düflman› olan satanizm insanl›¤a büyük bir

kaos ve sonucunda da fliddetli bir y›k›m getirir.
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Üstelik do¤ada satanistlerin öne sürdükleri gibi sürekli bir

çat›flma yoktur. Canl›lar›n yavrular›n›n hayatta kalmalar›n› sa¤-

layabilmek veya kendi topluluklar›n›n bireylerini koruyabilmek

için gösterdikleri fedakarl›klar ola¤anüstüdür. Bu fedakarl›klar

ço¤u zaman satanistler ve Darwinistler taraf›ndan göz ard› edil-

mektedir. Satanistlerin çat›flmay› zaruretmifl gibi göstermeleri

büyük bir yaland›r. ‹nsanlar ve toplumlar varl›klar›n› çat›flarak

de¤il, dayan›flma ile, hep birlikte davranarak sürdürürler. Çat›fl-

ma ve fliddet ise o toplumun sonu demektir. 

4. Satanizm, Sosyal Darwinist düflüncenin bir gere¤i olarak,

zay›flara, ihtiyaç içinde olanlara ve yafll›lara sayg› ve merhamet

duymaz. Onlar› ortadan kald›r›lmas› gereken 'parazitler' olarak

de¤erlendirir. Sevgi, flefkat, merhamet ve fedakarl›k gibi haslet-

leri bir zay›fl›k olarak nitelendirir. Bu güzel özelliklerin din ah-

lak›n› akla getirmesi satanistlerde çok büyük bir rahats›zl›k mey-

dana getirir. Satanistlere göre, insan yaflam›n› sürdürebilmek ve

ayakta kalabilmek için her türlü kötülü¤e baflvurabilir. Satanizm

tüm bunlar› meflru görür. Bunun gerekçesi, daha önce de üzerin-
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de durdu¤umuz gibi, Darwinist görüflün bir neticesi olarak 'ha-

yat›n vahfli bir arena' oldu¤u ve sadece güçlü olanlar›n yaflaya-

bilece¤i yönündeki yanl›fl anlay›flt›r. Satanizmdeki sald›rgan ve

zalim karakterin özünde de bu anlay›fl yatmaktad›r. Bu nedenle

de satanizm toplum yarar›n› ve insanl›¤›n faydas›n› kesinlikle

hesaplamaz, bireysellik üzerine kuruludur. "E¤er bir fley sana

fayda sa¤l›yorsa bunu yap, e¤er sana de¤il baflkas›na fayda sa¤-

l›yorsa bunun için çaba sarf etme" yaklafl›m›n› savunur. Bu yak-

lafl›m›n sonucu ise bencil, insafs›z, insaniyetsiz, zalim ve ac›ma-

s›z kiflilerden oluflan bir toplumdur. Anton LaVey'in afla¤›daki

sözlerle dile getirdi¤i ideal toplum düzeni, satanizmin savundu-

¤u ac›mas›zl›¤› vurgulamas› aç›s›ndan oldukça dikkat çekicidir:

‹deal olarak hiçbir kural›n ve düzenin olmamas› laz›m ki

onun sayesinde av olanlar av olacaklar›n› bilecekler ve avc›lar

da avc› olacaklar›n› bilecekler. ‹flte tüm mesele bu. ‹nsanlar›n,

yani bu dünyan›n insan hayvanlar›n›n biraz daha fazla bilin-

ce sahip olmalar›, insanl›¤›n bir parça geliflebilmesinde ya da

bir parça ilerlemesinde büyük bir rol oynayaca¤›n› düflünüyo-

rum....37

LaVey'e göre bir tür hayvanlar güruhu olan toplumda, hiç-

bir kural ve hiçbir düzen olmamal›d›r. Toplumu 'avlananlar' ve

'av olanlar' olarak iki s›n›fa ay›ran LaVey'in öngördü¤ü bu hayat

stilinde, toplum içindeki her türlü iliflkiyi de avlanmak kavram›

belirleyecektir, t›pk› vahfli bir arenada yaflan›yormufl gibi...

Hiçbir kural›n tan›nmad›¤› bu toplumda düzenin nas›l sa¤-

lanaca¤› ise satanizmin vahfli yüzünü gösteren bir baflka örnek-

tir. Türkiye'de faaliyet gösteren satanist bir klan lideri, sataniz-

min bu konudaki yorumunu flöyle aç›klamaktad›r:

.. Bu kural (ne istiyorsan onu yap kural›), 18. yüzy›l bafl›ndan

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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beri yavafllam›fl olan insan evrimini h›zland›rabilir. Çünkü ta-

mam›yla özgür b›rak›lan insan ac›y› tatt›¤› takdirde, herhangi

bir bask› olmadan kendi kendini k›s›tlayacakt›r.38

Asl›nda satanistlerin söz konusu kural ve kanun düflman-

l›klar› çok ak›ls›zcad›r, çünkü kurals›z ve kanunsuz bir toplum

onlar›n da aleyhine olacakt›r. Toplumlar›n varl›¤›n› devam ettir-

meleri için zorunlu olan huzur ve istikrar devletin varl›¤› ve
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devletin koydu¤u kanunlar›n uygulanmas› ile sa¤lan›r. Din

ahlak› da devlete itaati gerektirir. ‹nsanlar›n di¤erlerine karfl›

ac›maks›z›n suç iflledikleri bir toplum yap›s›nda, bu yap›y›

ak›ls›zca savunan satanistler de "av" haline gelecek ve ac› çe-

keceklerdir. 

Tarih bunun örnekleri ile doludur. Terörü ve kan dökme-

yi savunan herkes, sonunda o terörün ve fliddetin hedefi ha-

line gelir. Frans›z Devrimi'nde on binlerce insan› giyotine

gönderen Jakoben liderlerin hepsinin, sonunda kendi bafllar›-

n› da giyotine teslim etmeleri gibi... Satanistler de, savunduk-

lar› bu mant›ks›z görüfllerle, hem dünyaya hem de kendileri-

ne y›k›m getirecek bir felaketi körüklemektedirler. 

5. Kibir ve büyüklenme satanizmde teflvik edilen ve mut-

laka sahip olunmas› gereken özelliklerdir. Bu nedenle de sa-

tanistler kendileriyle ayn› görüflü paylaflmayan tüm insanlar›

saf ve aptal olarak nitelendirir, en zeki, en mant›kl›, en uyan›k

ve en baflar›l› olarak kendilerini görürler. Halbuki arzu ettik-

leri bu büyüklük tutkusuna, "... onlar›n gö¤üslerinde kendi-

sine ulaflamayacaklar› bir büyüklük (iste¤in)den baflkas›
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yoktur." (Mü'min Suresi, 56) ayetinde de buyuruldu¤u gibi,

hiçbir zaman ulaflmalar› mümkün de¤ildir. Bu tip bat›l ak›m-

lara uyarak büyüklü¤e ulaflacaklar›n› sananlar daha en bafl-

tan kaybetmeyi ve hor k›l›nmay› kabul etmifllerdir. ‹zzeti, iti-

bar› bu sapk›n ö¤retide arayanlar çok büyük bir yan›lg› için-

dedirler. Çünkü gerçek izzet ve onur ancak Allah Kat›ndad›r. 

Allah'a samimi bir kalple kendilerini teslim eden, iman

yolunun tek kurtulufl oldu¤unu bilen, hayatlar›n›n her an›n›

en güzel ahlak› göstererek geçirme konusunda kararl› olanlar

bu izzet ve flerefe sahip olan müminlerdir. Allah iman edenle-

ri Kuran'da flöyle müjdelemektedir: 

‹man edip salih amellerde bulunanlar ise; iflte onlar da,

yarat›lm›fllar›n en hay›rl›lar›d›r. Rableri Kat›nda onlar›n

ödülleri, içinde ebedi kal›c›lar olmak üzere alt›ndan ›r-

maklar akan Adn Cennetleridir. Allah, onlardan raz› ol-

mufltur, kendileri de O'ndan raz› (hoflnut, memnun) kal-

m›fllard›r. ‹flte bu, Rabbinden 'içi titreyerek korku duyan

kimse' içindir. (Beyyine Suresi, 7-8)

119



Satanizmin insan› 

götürdü¤ü korkunç son
Satanizm dendi¤i zaman insan akl›na gelen fleyler, fleytani

ayinler, fleytana adanan hayvanlar›n katledildi¤i törenler, kara

büyü ve kan içme gibi insan tahayyülünü zorlayan sapk›nl›klar-

d›r. fieytani ayinler satanizmin ayr›lmaz bir parças›d›r. Her ne

kadar fleytani ritüelleri belli bafll› maddeler alt›nda toplamak

mümkünse de, her ülkedeki satanist gruplar kendi anlay›fllar›na

göre farkl› ayinler düzenlerler. Satanistlerin kendi kitaplar›nda,

dergilerinde, internet sitelerinde, satanist müzik gruplar›n›n flar-

k› sözlerinde bu ritüelleri tüm aç›kl›¤›yla görmek mümkündür. 

Yeni satanist olan bir kifliye bu törenler yavafl yavafl ö¤reti-

lir. Tek bafllar›na iken dahi fleytanla ba¤lant›ya geçmek için ayin-

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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ler yapmalar› tavsiye edilir. Satanist sitelerden birinde yeni sata-

nist olan bir kifliye, "Karanl›k güçlerin seninle ba¤lant›ya geçtik-

lerini düflündü¤ün anda korkma ve pani¤e kap›lma... Karanl›k

güçlere onlar›n hak ettikleri sayg› ve dekor ile yaklafl, ayinler bu-

nun içindir; onlarla bir iliflki kurabilmek için..." gibi insanlar›

sapt›rmaya yönelik ö¤ütlerde bulunulmaktad›r.39 Satanist ayin

ise flu flekilde tarif edilmektedir:

... Etkili bir ayin yapabilmek için LaVey'in kitab›nda belirtilen

tüm malzemeleri bulman flart de¤il. Belki k›l›çlar, ayin kadeh-

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

lir veya bunlar› temin edebilece¤in bir ma¤aza bulamayabilir-

sin. Ama yine de ayin yapabilirsin... (Siyah) mumu yak ve

önüne otur... Mumun ›fl›¤›na bakarak, "Haz›r›m Karanl›klar›n

Efendisi, gücünü içimde hissediyorum ve hayat›m› flereflen-

Harun Yahya (Adnan Oktar)

121



dirmeni istiyorum. Ben fleytan›n taraftarlar›ndan biriyim.

Yaflas›n fieytan", diye ona seslen... Bu fleytan› hayat›na sokma-

n›n basit bir yoludur.40

Satanistlerin ayinlerde kan dökmeye özel bir önem verme-

leri ise, fleytan›n insanl›k üzerindeki plan›n›n sembolik bir ifade-

sidir. fieytan, büyük bir nefretle bakt›¤› insan soyuna elinden

geldi¤ince ac› çektirmek istemektedir. Bu nedenle dünyada kan

dökülmesini kendisine bir amaç olarak belirlemifltir. Ve satanist-

ler de fleytan›n bu emrine uymakta, kan dökmeyi aç›k bir ritüel

fleklinde uygulamaktad›rlar. 

Satanist ayinlerin ana malzemeleri baltalar, k›l›çlar, iplerdir.

Kan rengi olan k›rm›z› ve karanl›k güçleri sembolize eden siyah

renkleri ise bu ayinlerin ayr›lmaz birer parças›d›rlar. Satanistle-

rin tüyler ürperten ayinlerinden biri de hayvanlar›n ve daha ile-

ri aflamada insanlar›n öldürülerek, fleytana adanmalar›d›r. Sata-
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en önemli özelliklerindendir. Her türlü
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nist ayinlerde kedi, keçi gibi hayvanlar›n katledilmesi çok al›fl›l-

d›k bir olayd›r. Daha sonra bu hayvanlar›n kan› kadehlere dol-

durulup içilir. Çünkü satanistler, bu

kanla elde edilen enerjinin ritüelleri

yöneten ve bu ritüellere kat›lan kiflile-

rin gücünü art›raca¤›n› düflünürler. Ki-

min katledilece¤ine nas›l karar verile-

ce¤i ise oldukça 'basit'tir: Herhangi bir

sataniste karfl› onun hofllanmayaca¤›

bir fley yapm›fl, onu rahats›z etmifl olan

kimse bu ritüellerde katledilmek için

idealdir.41
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Satanistlerin tüyler ürperten ayin-
lerinde hayvanlar hatta insanlar
vahflice katledilir. Çünkü satanist-
ler öldürmeyi fleytana ba¤l›l›¤›n
flart› olarak görürler. Bas›na yans›-
yan haberler satanistlerin içinde
bulunduklar› bu karanl›k ruh halini
aç›kça yans›tmaktad›r.



Öldürmeyi ve katletmeyi fleytana ba¤l›l›¤›n flart› olarak gö-

ren bir satanistin yapt›¤› aç›klamalar ise, satanizmin insanlar›

nas›l bir ahlak›n içine sürükledi¤ini aç›kça göstermektedir:

... fieytana olan ba¤l›l›¤›m›z için 4-5 kere keçi öldürdüm... ‹n-

san öldürmeye gelince, öncelikle öldürülecek insan›n bizzat

fleytan ad›na kendinin kurban edilmesini istemesi laz›md›r.

Ancak bu flartlar alt›nda ben birisini öldürürüm.42
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Yan sayfada görülen bu gibi haberler satanizmin insanlar› nas›l kor-
kunç bir sona götürdü¤ünü göstermesi aç›s›ndan ibret vericidir. 



Satanist ayinlerin en dehflet verici yönlerinden biri de, bu

ayinlerde yaln›z hayvanlar›n de¤il insanlar›n da canlar›-

na kastedilmesidir. Bu törenler s›ras›nda tecavüze u¤-

rayan genç k›zlar oldu¤u, ritüeller için gerekli kan›n

bulunmas› amac›yla insanlar›n dahi öldürüldü¤ü

bilinen olaylardand›r. 

Ço¤u zaman da satanizmin vahfleti kifli-

nin kendi can›na k›ymas›na kadar ileri bir

safhaya varabilmektedir. Satanizmin insan-

lar üzerinde oluflturdu¤u manevi boflluk

ve ruhsal dengesizlikler, kiflinin bu ak›l

d›fl› ö¤retiler u¤runa intihar etmesine se-

bebiyet vermektedir. 
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Ayinlerin en dehflet
verici anlar›ndan bi-
risi de, satanistlerin
kendilerini kesip
kendi kanlar›n› içtik-
leri anlard›r. 
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Satanizmin kiflinin
üzerinde oluflturdu-
¤u ruhsal dengesiz-
likler, sapk›n ayin-
ler s›ras›nda
doru¤a ç›kar. 
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Bu resimlerde bir satanist ayinin ön haz›rl›klar› ve daha sonra da ayin s›ras›nda yafla-
nan vahflet görülmektedir. Kendilerini as›p, çeflitli yerlerini kesen tarikat üyeleri daha
sonra da ac›mas›zca katlettikleri keçinin kan›n› üzerlerine döküp içmektedirler. 
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Nas›l ki satanistler yaflam hakk›nda pek çok yan›lg›ya sa-

hiplerse, ölüme ve ölümden sonras›na dair görüflleri de pek çok

sapk›nl›k içermektedir. Kimi satanistlere göre intihar, dünyada

özlemini duyduklar› cehennem hayat›na bir an önce kavuflma-

d›r, kimilerine göre ise sözde cesaretlerini ve baflkald›r›lar›n› is-

patlad›klar› bir tür 'gövde gösterisi'. Oysa ölüm, baz› satanistle-

rin sand›¤› gibi, inkar edenler için bir kurtulufl de¤il, çok daha

zorlu ve s›k›nt›l›, üstelik sonsuz bir yaflam›n bafllang›c›d›r. Ayn›

flekilde intihar› bir tür 'baflkald›r›' olarak görenler de büyük bir

hataya düflmüfllerdir. Üstelik Allah bir insan›n kendi can›na k›y-

maya kalk›flmas›n› kesinlikle yasaklam›flt›r. 

‹flte tüm bunlar fleytan›n insan› ulaflt›rmak istedi¤i korkunç

sonun örneklerindendir. Satanizme kendini kapt›ran insan, ay-

nen fleytan›n istedi¤i gibi, her türlü insani meziyetini kaybetmifl,

vahfli, sald›rgan, hayvan benzeri bir hal alm›flt›r. Dünya hayat›n-

daki tüm geçici süslerin, fleytan›n vaatlerinin bir deneme oldu-

¤unu fark edememifl ve bu yanl›fl zanlar›n›n karfl›l›¤›n› en fazla-

s›yla alm›fllard›r. Allah Sebe Suresi'nde bu durumu bizlere flöyle

aç›klar:

Andolsun, ‹blis, kendileri hakk›nda zann›n› do¤rulam›fl ol-

du, böylelikle iman eden bir grup d›fl›nda, ona uymufl oldu-

lar. Oysa onun, kendilerine karfl› hiçbir zorlay›c›-gücü yok-

tu; ancak Biz ahirete iman edeni, ondan kuflku içinde olan-

dan ay›rt etmek için (ona bu imkan› verdik). Senin Rabbin,

herfleyin üzerinde gözetici-koruyucudur. (Sebe Suresi, 20-21)

Üstelik bu sadece dünya hayat›ndaki sonlar›d›r. Allah'›n

zikrinden yüz çevirmeleri, ‹lahi dinlere karfl› savafl açmalar›, in-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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sanlar› fleytana kulluk etmeye ça¤›rmalar›n›n karfl›l›¤›n› Rabbi-

miz'in Kat›nda ac›kl› bir azapla alacaklard›r. Allah Kuran'da bu ko-

nuyla ilgili olarak flu flekilde bildirir:

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

düflman edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ateflin

halk›ndan olma¤a ça¤›r›r. (Fat›r Suresi, 6)

Andolsun Allah'a, senden önceki ümmetlere de (elçiler) gön-

derdik, fakat fleytan onlara yap›p ettiklerini süslü göstermifltir;

bugün de onlar›n velisi odur ve onlar için ac› bir azab vard›r.

(Nahl Suresi, 63)

Onlara; "Allah'›n indirdiklerine uyun" denildi¤inde, derler ki;

"Hay›r, biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z." fia-

yet fleytan, onlar› ç›lg›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da

m› (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 21)

‹nsanlardan kimi, Allah hakk›nda bilgisi olmaks›-

z›n tart›fl›r durur ve her azg›n-kaypak fleytan›n›n

pefline düfler. Ona yaz›lm›flt›r: "Kim onu veli edi-

nirse, flüphesiz o (fleytan) onu flafl›rt›p-sapt›r›r ve

onu ç›lg›n ateflin azab›na yöneltir." (Hac Suresi,

3-4)

Kuran'›n Ifl›¤› Satanizmi Yok Etti
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Ancak cehennem azab›yla karfl›laflt›klar›nda satanistler bir flafl-

k›nl›k daha yaflayacaklard›r. Dünya hayat›nda peflinden gittikleri,

telkinlerine kulak verip emirlerine itaat ettikleri, kendilerine bir ve-

li ve dost olarak gördükleri fleytan onlardan uzaklaflm›fl ve onlar›

yapayaln›z b›rakm›flt›r. fieytan›n bu tavr›na flahit olan inkarc›lar çok

büyük bir piflmanl›k yaflayacak, ancak onlar için art›k bir dönüfl ol-

mayacakt›r. O gün onlar›n tevbeleri kabul edilmeyecek, tüm yap›p

ettiklerinin karfl›l›¤›n› eksiksiz olarak alacaklard›r. Allah bu insan-

lar›n durumunu ayetlerde flu flekilde bildirir:

O gün, zulmeden, ellerini (h›nçla) ›s›rarak (flöyle) der: "Ah kefl-

ke, elçiyle birlikte bir yol edinmifl olsayd›m, vah yaz›klar bana,

ne olurdu da filan› dost edinmeseydim. Çünkü o, gerçekten ba-

na geldikten sonra beni zikirden (Kuran'dan) sapt›r-

m›fl oldu. fieytan da insan› 'yapayaln›z ve yar-

d›ms›z" b›rakand›r." (Furkan Suresi, 27-29)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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itap boyunca ele ald›¤›m›z bilgi-

ler bir yandan satanizmin ne ka-

dar tehlikeli ve dehflet verici bir

dünya görüflüne sahip oldu¤unu

gözler önüne sererken, bir yan-

dan da bu ak›m›n fikri dayanak-

lar›n› bizlere göstermifl oldu. Bütün bu bilgiler ›fl›-

¤›nda var›lacak en önemli sonuçlardan biri, sata-

nizmin manevi de¤erlerin unutuldu¤u, din ahlak›-

n›n göz ard› edildi¤i, Allah korkusunun ve sevgi-

sinin gere¤i gibi bilinip yaflanmad›¤› bir toplumsal

ortamda büyüyüp geliflti¤idir. Bir di¤er önemli so-

nuç da, satanizmin tek bafl›na adli tedbirlerle sona

erdirilemeyecek bir ak›m oldu¤u, böyle bir girifli-

min tam tersine satanizmin daha da güçlenmesine

neden olabilece¤idir.

Öyleyse satanizme karfl› yürütülecek

mücadeleyi flu temel noktalarda

toplamak mümkün olacakt›r:

1. Bu mücadelenin en

önemli yönü, fikri alanda

olmal›d›r. Fikren yenilen

bir ideoloji, taraftarla-

r›n›n say›s› ne kadar
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çok olursa olsun, ne kadar çok yere yay›lm›fl olursa olsun yenil-

giye mahkum olmufltur. Bu nedenle satanizmin savundu¤u fik-

rin mant›ks›zl›klar›n›n, sapk›nl›klar›n›n, yan›lg›lar›n›n deflifre

edilmesi son derece önemlidir. Süslü sloganlar›n, yald›zl› propa-

gandalar›n içi bofl sözlerden ibaret oldu¤unun gösterilmesi, hem

satanizmin yeni taraftarlar kazanmas›n› engelleyecek, hem de

mevcut taraftarlar›n büyük bir aldan›fla kap›ld›klar›n› görmele-

rini sa¤layacakt›r.

2. Fikri mücadelenin en önemli aflamas›, satanizmi ayakta

tutan ideolojik temellerin çökertilmesi olmal›d›r. Tutunacak nok-

tas› kalmayan, temelleri y›k›lm›fl bir ideolojinin ayakta kalama-

yaca¤› aç›kt›r. Kitab›n çeflitli bölümlerinde de gördü¤ümüz

gibi satanizmi ayakta tutan iki önemli unsurdan biri

materyalizm bir di¤eri de Darwinizm'dir. Darwi-

nizm bilimsel olarak çökmüfl, yanl›fll›¤› pek çok

delil ile ispatlanm›fl bir ideolojidir. Ne var ki, te-

orinin baz› çevreler taraf›ndan hala sanki bi-

limsel bir teoriymifl gibi savunuluyor olma-

s›, büyük bir aldatmaca oldu¤unun deflifre

edilmemesi satanizm gibi sapk›n ak›mla-

r›n da varl›¤›n› devam ettirmesine im-

kan sa¤lamaktad›r. Bu durumda ko-

nuyu inceleme imkan› bulamayan,
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kulaktan dolma bilgilerle hareket eden kimseler Darwinizm'i

hala geçerli bir ak›m sanabilir, dolay›s›yla satanizmin de makul

bir ç›k›fl noktas› oldu¤u yan›lg›s›na kap›labilirler. Böyle bir ya-

n›lg›n›n önüne geçmenin tek yolu ise Darwinizm'in iflas etmifl

bir ideoloji oldu¤unun insanlara duyurulmas›d›r. 

3. Bunlarla birlikte yürütülmesi gereken bir di¤er önemli ça-

l›flma da, insanlar›n içlerine düfltükleri manevi bofllu¤un gideril-

mesidir. Hayattaki varl›k amac›n› bilen, manen bilinçli bir insan

hiçbir sapk›n ak›m›n etkisi alt›nda kalmaz. Bunun için, baflta

gençler olmak üzere, insanlara Allah'›n varl›¤›n›n ve birli¤inin

delilleri ile anlat›lmas›, her insan›n yapt›¤› her tav›rdan Allah'a

karfl› sorumlu oldu¤unun ö¤retilmesi ve ahirette karfl›laflabile-

cekleri durumlara karfl› insanlar›n uyar›lmalar› gerekir. 

4. Tüm bunlar yap›l›rken gazete, dergi ve televizyon gibi

kitle iletiflim araçlar›n›n bu çal›flmalara destek vermeleri ve e¤i-

tim sisteminin de bu yönde düzenlenmesi son derece önemlidir.

Bas›n bu bat›l hareketi kamuoyuna duyururken, bu ak›m›n pro-

pagandas›n› yapmamaya özen göstermeli, satanizmin tüm sap-

k›nl›klar›n› deflifre ederek halk› bu yönde bilinçlendirmelidir.

E¤itim sistemi de ayn› flekilde, hem gençleri bu belaya karfl›

uyarmal› hem de böyle sapk›nl›klar›n etkisinde kalmayacak fle-

kilde bilinçli nesiller yetifltirmelidir. Yaflam›n kör tesadüflerin

139



eseri olmad›¤›n› bilerek, Allah'›n gücünü ve kudre-

tini tan›yarak, Kuran ahlak›n› ö¤renerek yetiflen bir

gencin bu tür bir belan›n içine sürüklenmeyece¤i aç›kt›r. 

Unutmamak gerekir ki baz› insanlar meraktan, baz›

insanlar macera olarak gördü¤ünden, baz›lar› da bir ara-

y›fl içinde olduklar›ndan bu sapk›n ak›m›n a¤›na düflmek-

tedirler. Ancak gerekçeleri ne olursa olsun bu insanlar›n

temelde manevi bir boflluk ve bilgisizlik içinde olduklar›

aç›kt›r. Bu durumda satanizmle yap›lacak fikri mücadele-

de, baflta iman edenler olmak üzere, herkese önemli bir

sorumluluk düflmektedir. ‹man edenler öncelikli olarak,

"Gerçek flu ki, fleytan sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz

de onu düflman edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›n-

ca yanan ateflin halk›ndan olmaya ça¤›r›r." (Fat›r Suresi,

6) ayetinde bildirilen gerçe¤i tüm insanlara duyurmal› ve

onlar› bu duruma karfl› uyarmal›d›rlar. Bununla birlikte

insanlar›n din ahlak›n› ö¤renmeleri ve Kuran ahlak›n›n

yay›lmas› için ciddi bir çaba harcamal›d›rlar. Çünkü

Allah'›n izni ile Kuran'›n ›fl›¤›, satanizm de dahil olmak

üzere tüm sapk›n ak›mlar› yok edecek, insanlara özlemini

duyduklar› güzel ve hay›rl› bir yaflam getirecektir. 
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Darwinizm, yani evrim te-

orisi, yarat›l›fl gerçe¤ini red-

detmek amac›yla ortaya at›l-

m›fl, ancak baflar›l› olama-

m›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z madde-

lerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori,

evrende ve canl›larda çok aç›k bir düzen bulun-

du¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar›

yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da ka-

n›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak

için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sade-

ce bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yo-

rumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen

yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyeme-

mektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en

büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dün-

yas›nda giderek daha yüksek sesle dile getiril-

mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan

araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yan-

l›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok
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bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyo-

loji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok sa-

y›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›la-

r›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün

bilimsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›fl ol-

du¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir. 

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er

pek çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve al-

maya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem ne-

deniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r. 

Darwin'i y›kan zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti ol-

mas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teori-

yi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Char-

les Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kita-

b›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini

Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e

göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde

küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafl-

l›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 tara-

f›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendire-



ce¤ini umuyordu. Bunu

kitab›nda s›k s›k belirt-

miflti. Ancak geliflen bi-

lim, Darwin'in umutla-

r›n›n tam aksine, teori-

nin temel iddialar›n› bi-

rer birer dayanaks›z b›-

rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bi-

lim karfl›s›ndaki yenilgi-

si, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

1) Teori, hayat›n

yeryüzünde ilk kez na-

s›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sür-

dü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefltirici bir etki-

ye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece-

¤iz.

Afl›lamayan ilk basamak:

hayat›n kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 mil-

yar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da mil-

yonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten

bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil ka-

y›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r.

Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk ba-

sama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l

ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdaha-

leyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve

düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak

meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde te-

sadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. An-

cak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

Cans›z maddeler hayat 

oluflturamaz
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz et-

memiflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bi-

lim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir yap›-

ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Or-

taça¤'dan beri inan›lan "spontane je-

nerasyon" adl› teoriye göre, cans›z

maddelerin tesadüfen biraraya ge-

lip, canl› bir varl›k oluflturabilecek-

lerine inan›l›yordu. Bu dönemde bö-

ceklerin yemek art›klar›ndan, farele-

rin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir

düflünceydi. Bunu ispatlamak için de il-
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ginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤-

day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin olu-

flaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeye-

bildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sinek-

lerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yor-

lard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dün-

yas›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 de-

neyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z mad-

delerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gö-

mülmüfltür.43

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin kar-

mafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabi-

lece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. yüzy›ldaki sonuçsuz

çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llar-

da ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen

meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar
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baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf›

yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hüc-

renin kökeni, evrim teorisinin tümünü

içine alan en karanl›k noktay› olufltur-

maktad›r."44

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler,

hayat›n kökeni konusunu çözüme ka-

vuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar.

Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kim-

yac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda

düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde

oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltire-

rek 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 ger-

çek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda or-

taya ç›kacakt›.45

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kul-

land›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.46

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyun-

ca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›.

San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü eokimyac› Jeffrey Bada,

evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede

bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde

sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z:

Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?47
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Canl›lar›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 ürünler-

den daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl labo-

ratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir

hücre üretilememektedir.
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili res-
mi görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n ken-
dili¤inden oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla
bu iddialar›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 so-
nuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n
oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rast-

lant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel ya-

p› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali;

500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak

matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkan-

s›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi

saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹n-

san DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›l-

sa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤›

hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z

birtak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllene-

bilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler

do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efl-

lemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var ol-
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçekler-
den bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz de-

recedeki kompleks yap›s›d›r. Canl›
hücrelerinin çekirde¤inde yer alan

DNA molekülü, bunun bir örne¤i-
dir. DNA, dört ayr› molekülün fark-
l› diziliminden oluflan bir tür bilgi
bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda
canl›yla ilgili bütün fiziksel özel-
liklerin flifreleri yer al›r. ‹nsan
DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, or-
taya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansik-

lopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r.
Elbette böylesine ola¤anüstü bir bil-

gi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde
geçersiz k›lmaktad›r.



malar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryo-

sunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤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›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.48

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› im-

kans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›-

¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl›

reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin hayali 

mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teori-

nin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da

gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl

olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al

seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i

önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Köke-

ni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n ha-

yatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar ta-
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raf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen

geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü

bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri

evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dö-

nüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefl-

tirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve

Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤›

sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda

kalm›flt›.49

Lamarck'›n etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a

dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl
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Lamarck zürafalar›n cey-
lan benzeri hayvanlardan
türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya
çal›flan bu canl›lar›n za-
man içinde boyunlar› uza-
m›fl ve zürafalara dönüflü-
vermifllerdi. Mendel'in
1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›-
t›m kanunlar›, yaflam s›ra-
s›nda kazan›lan özellikle-
rin sonraki nesillere akta-
r›lmas›n›n mümkün olma-
d›¤›n› ispatlam›flt›r. Böyle-
ce Lamarck'›n zürafa ma-
sal› da tarihe kar›flm›flt›r.



olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda

geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesil-

den nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›-

k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türe-

mifllerdi, 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 za-

manla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.50

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bi-

limiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin son-

raki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece

do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir

mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve 

mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yay-

g›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do-

¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mu-

tasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler

ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyon-

larca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi

say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bo-

zukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmek-
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tedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r:

Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için

canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki an-

cak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöy-

le 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.51
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Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak,
faydal› mutasyon örne¤i oluflturmaya çal›flt›lar. Ancak ony›llarca
süren bu çabalar›n sonucunda elde edilen tek sonuç, sakat,
hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu. 
Solda, normal bir sine¤in kafas› ve en sa¤da mutasyona u¤ra-
m›fl di¤er bir sinek.
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Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi

gelifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n

zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim me-

kanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sa-

dece 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 selek-

siyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley

yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizma-

s›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na

göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil kay›tlar›: 

Ara formlardan eser yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu-

¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifl-

lerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dö-

nüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye

göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman di-

limini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sa-

y›s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men,

bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› ba-

l›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen

özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazan-

m›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl
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sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›-

d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu te-

orik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunla-

r›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca ol-

mas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil

kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bu-

nu 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 ka-

n›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.52

Darwin'in y›k›lan umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir

yan›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl
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Solda, 150-200 mil-
yon y›ll›k yusufçuk
fosili (Jurassic -
Recent dönem),
Hemen alt›nda ise
günümüzde yafla-
yan ve bu fosil ile
birebir ayn› özel-
liklere sahip olan
yusufçuk. 



formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalar-

da elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksi-

ne, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir

biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz.53

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir

geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›k-

maktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›,

bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir.

Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas›

olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek

aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrim-

ci 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 olma-

m›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerin-

den önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gel-

mifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya

ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl

olmalar› gerekir.54

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel

bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kö-

keni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.
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‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen hiçbir fosil kal›nt›s› yoktur. Aksine, fo-
sil kay›tlar› insanlar ile maymunlar aras›nda afl›lamaz bir s›n›r oldu¤unu
göstermektedir. Bu gerçek karfl›s›nda evrimciler, gerçek d›fl› birtak›m çi-
zim ve maketlere umut ba¤lam›fllard›r. Fosil kal›nt›lar›n›n üzerine diledikle-
ri maskeleri geçirir ve hayali yar› maymun-yar› insan yüzler olufltururlar. 



‹nsan›n evrimi masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri

konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klar-

dan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan

bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n

yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryo-

da 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

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler.

Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka

bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard

gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Austra-

lopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› ça-

l›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne

ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› gös-

termifltir.55

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 ev-

rim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu

farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlana-

mam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucula-
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r›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.56

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropo-

loglar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo

erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yafla-

d›klar›n› göstermektedir.57

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölü-

mü çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens ne-

andertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn›

ortamda yan yana bulunmufllard›r.58

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› id-

dias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üni-

versitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir

evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›k-

maz› 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.59

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali

birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani

s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evri-

mi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan iba-

rettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus

fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve

sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci
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olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan

gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilim-

sel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul

etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zucker-

man'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere da-

yanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan son-

ra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en

ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar›

ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu

ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kim-

se için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür.60

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne ina-

nan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir bi-

çimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda,

isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n›

bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özet-

leyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmek-

tedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar
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Evrimcilerin istedikleri tüm flartlar sa¤lansa bir canl› oluflabilir mi? Elbette ki ha-
y›r. Bunu daha iyi anlamak için flöyle bir deney yapal›m. Soldakine benzer bir vari-
le canl›lar›n oluflumu için gerekli olan bütün atomlar›, enzimleri, hormonlar›, prote-
inleri k›sacas› evrimcilerin istedikleri, gerekli gördükleri tüm elementleri koyal›m.
Olabilecek her türlü kimyasal ve fiziksel yöntemi kullanarak bu elementleri kar›flt›-
ral›m ve istedikleri kadar bekleyelim. Ne yap›l›rsa yap›ls›n, ne kadar beklenirse
beklensin bu varilden canl› tek bir varl›k bile ç›karamayacaklard›r. 



biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda

ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getir-

mifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fos-

for, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir

y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçiril-

sin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney"

tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü"

ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›n-

da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi

elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda

bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gör-

dükleri 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› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-

yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar baba-

dan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hat-

ta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir can-

l›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›-

yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa

yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafa-

lar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›,

yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›,

portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuz-

lar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sü-

lünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› tü-
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ründen hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›-

m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde ede-

mezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltu-

ramazlar. 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 profe-

sörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratma-

s›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ay-

k›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde bi-

raz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›k-

ça gösterir.

Göz ve kulaktaki teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di-

¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" soru-

suna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde reti-

naya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan

elektrik sin yallerine 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 görün-

tü 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 deni-

len yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›lafl-

mad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›k-

ta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
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Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüz-

y›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤laya-

mam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan elle-

rinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda

gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde

gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir

numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ek-

ran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulafl-

maya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurul-

makta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tut-

tu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu-

¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görün-

tü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemek-

tesiniz. 
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Gözü ve kula¤›, kamera ve ses kay›t cihazlar› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu or-
ganlar›m›z›n söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok
daha baflar›l›, çok daha kusursuz oldu¤unu görürüz.



Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapma-

ya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük

takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir

üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor

gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir

görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görün-

tü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan meka-

nizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri

size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu,

atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana

getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip ya-

pamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufltu-

ran alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü gö-

rüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum

kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçe-

si vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses tit-

reflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titre-

flimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Ay-

nen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma

merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gi-

bi 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 or-

kestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gü-

rültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin
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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 sürdürül-

mektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik

alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r.

Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühen-

dise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede

bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üret-

ti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutla-

ka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit olu-

flur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›-

z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin

ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula-

¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazit-

li alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu du-

rum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses

cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› ola-

mam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde,

çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin içinde gören ve 

duyan fluur kime aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfoni-

leri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uya-
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r›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya

biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤u-

na dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en

önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elekt-

rik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kim-

dir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve si-

nir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden

ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara

hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yarat-

m›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi

duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde dü-

flünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki

birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç

boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› dü-

flünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist bir inanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel

bulgularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Te-

orinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne

sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi

yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›k-

lar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bili-

me ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim

tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflün-



ce, 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›flmak-

tad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,

kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl oluflu-

dur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve

Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›k-

lama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir ev-

rimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim ada-

m›" 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.61

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤-

runa yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dog-

ma, maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu ne-

denle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r.

Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n,

zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balina-

lar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani

ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufl-

tu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r›
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bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir

aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya de-

vam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan

insanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün

bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›-

c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim teorisi dünya tarihinin

en etkili büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ide-

olojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kul-

lanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hura-

felerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia

oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi

dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, ak-

leden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin,

Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton

Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu

saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kültürlü,

e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihi-

nin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› ba-

fl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan,



gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri

görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur.

Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e

tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putla-

ra, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapma-

lar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte

bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah,

baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmekte-

dir. 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)

… Kalpleri 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 ol-

mas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150

y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak

kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n

imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddiala-

ra inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki
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insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya

gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip

kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her

türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks

sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n,

"büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan

baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz.

Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›-

laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücü-

lere önce onlar›n marifetlerini 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 bü-

yüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Mu-

sa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadey-

le "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verin-

ce) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduk-

lar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller ola-

rak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleye-

rek etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun



anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günü-

müzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son de-

rece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n›

adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam an-

lam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma

düfleceklerdir. Nitekim evrimi savunan ve yaklafl›k 60 yafl›na ka-

dar ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge böyle bir durumdan endiflelendi¤ini flöyle

itiraf etmektedir:

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.62

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte in-

sanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim

teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyü-

sü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dün-

yan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›fl-

t›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldat-

macaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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