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PKK terör örgütü komünist, Marksist, Stalinist ve Leninist bir örgüttür.

Bu terör örgütü on yıllardır “Kürt sorunu” aldatmacasıyla ortaya

çıkarak nihai amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Nihai amaç ise, komünist bir dünya

devleti kurmaktır. 

Darwinist ve komünist ilkelerle yetiştirilmiş olan bu terör örgütünün elemanları,

tıpkı Lenin’in vasiyet ettiği şekilde kahpece saldırarak komünizmin gereğini uygulu-

yorlar. “Yeter ki terörü bitirin, biz size toprak veririz” nidalarıyla ortaya çıkanlar ise

asıl tehlikenin farkında bile değiller: PKK, Güneydoğu’dan başlayarak, tüm Türkiye’ye

uzanan, oradan da dünyaya açılan bir komünist devlet peşinde...

İçiçe yaşadığımız bu komünizm tehlikesi, ne kınamalarla, ne aciz psikolojik telkinlerle,

ne de daha fazla çatışma ile sona erecektir. Adam öldürmeyi makul gösteren fikri

temel durdukça, terör ortadan kalkmayacaktır. O fikri temel, Darwinizm’dir.

Dolayısıyla terörü bitirmek için tek yol fikri temeli yok etmek, yani anti-Darwinist,

anti-komünist bilimsel faaliyet yapmaktır. Bilimsel çalışma sonucunda komünist

ideoloji varlığını, inancını, amacını kısa süre içinde kaybedecektir. 

PKK’ya bizim sözümüz şudur: BİZİM BU VATANDAN VERECEK TEK BİR KARIŞ

TOPRAĞIMIZ YOKTUR. Amacımız; ANTİ-DARWİNİST, ANTİ-MATERYALİST ÇA-

LIŞMA İLE KOMÜNİST BELAYI SUSTURMAKTIR. 

PKK ile anlaşma isteyenler ise şu sözlere dikkat etsinler: Bizim PKK ile anlaşmamız

ancak şudur; BÖYLE BİR MİLLET ESİR YAŞAMAKTANSA MAHVOLSUN EV-

LADIR. Binaenaleyh, YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!.. (Mustafa Kemal Atatürk)

YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la -
nan Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 1980'li yıl -
lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok
eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te -
kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan-
lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok
önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni
dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Allah'ın var lı ğı, bir -
li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye

sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı
göz ler önü ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 76 ay rı di le çev ri len
300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip
edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı  Ku -
ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa
ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi
Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana,
imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bun-
ların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddiaları-
nın geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan
karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-
maktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı
toplam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 76 farklı dile
çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele
eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad
etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur.
Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah (sav)'in müh-
rünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların
içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son
kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya

olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışma-
larında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine reh-
ber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin
tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yönel-
tilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi
hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi
olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niye-
tinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın
tebliğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın
varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde

düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük
temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne

sermektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonez-
ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspan-
ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya,
Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar
dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle
okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca,
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İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygur-
ca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da
kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kul-
lanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş
bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın
iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları
okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslu-
bun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin
netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri
okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ate-
izmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri
mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-
lardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar,
Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-
maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca
Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve
yayınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görme-
lerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de,
çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karma-
şa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve kes-
kin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman
kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü
vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuş-
kusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve
Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça
görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektik-
leri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu
ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran
ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın gün-
den güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate
alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği
açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan
Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda
dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barı-
şa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir
vesile olacaktır.



Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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PPKK KALLEŞL İĞ İ

PKK ZULMÜ

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)



• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma-
sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya -
ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in -
sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la
bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö -
rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi
oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta-
bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki -
tap la rın da ima ni ko nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın
ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li
tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de
açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den
yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an -
la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta-
dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da
an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek-
te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi,
kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te-
yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür
ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve
okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki -
tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is -
te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı-
nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li
se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta -
şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha
bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin
bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay-
nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen
üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya-
maz sı nız. 
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Türkiye'nin Güneydoğusunda kirli bir oyun oynanıyor. Bu

oyunun amacı, önce Güneydoğu'yu, ardından Türkiye'yi ve en

son olarak da tüm dünyayı komünist yapabilmek. Şu anda "PKK

ile masaya oturalım" veya "Güneydoğu'da PKK'ya toprak vere-

lim" şeklinde çıkan çatlak sesler, bilerek veya bilmeyerek aynı

amaca hizmet ediyor: Komünist bir dünya devleti...

İnsanların çok büyük bir bölümü bu ciddi tehlikenin far-

kında bile değiller. Kendilerince, toprak verilirse, PKK ile masa-

ya oturulur, Öcalan ikna edilirse Türk topraklarında terörizmin

sona ereceğini sanıyorlar. Bölünme taraftarlarının bir kısmını

ise eski komünistler oluşturuyor. Bu kişilerin büyük bir çoğun-

luğu yıllar içinde çizgilerini değiştirmiş göründüler, dikkat çek-

memeye çalıştılar. Ancak komünizmin en ateşli savunucuları

olarak gizliden gizliye propagandalarını yürüttüler, hala da

yürütmeye devam ediyorlar. Onların "en iyi çözüm toprak ver-

mek" telkinleri sistematik olarak yaygınlaştırılmaya, bu sinsi

fikir, insanlara makul gösterilmeye çalışılıyor. Halkımıza, "tek

çözüm bu kaldı" hipnozu uygulanıyor. Bunu

yaparak, Kürt kardeşlerimizi de, bütün Türki-

ye'yi de kendilerince felakete sürüklemeyi plan-

lıyorlar. Bu tehlikeli oyunu yumuşak bir dille,

Türkiye'yi Bölmek 

İsteyenler 

Bu Satırları Dikkatli 

Okusunlar
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ince telkinlerle, "mağduruz, eziliyoruz, kurtuluşumuz bu" maskesi

altında göz göre göre oynuyorlar. 20. yüzyılda dünyaya acı, kargaşa ve

zulüm getiren komünizm felaketini ve vahşetini daha da vahşi bir

şekilde yaşatmaya çalışıyorlar. 

Bu kitabın amacı; komünist bir terör örgütü olan PKK'nın asıl

niyetini, Kürt kardeşlerimize yönelik oynanan oyunu ve ülkemizin

bölünmesinden yana olanların çarpık fikir yapılarını deşifre edebil-

mektir. Burada bilinmesi gereken bir nokta daha vardır. Bölücü terör

örgütü, Kürt milliyetçiliği üzerine kurulmuş terörist bir gruptan ibaret

değildir. PKK; KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİ KENDİ ÇIKARLARI

DOĞRULTUSUNDA KULLANAN DARWINİST, KOMÜNİST,

STALINİST VE LENINİST BİR YAPILANMADIR. 
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Bu gerçeğin farkında olmak, PKK hakkında bilinenler ve PKK'ya

yönelik alınması gereken tedbirler konusunda tamamen farklı bir bakış

açısı getirir. Ülkemizin güneydoğusunda yaşanan bu terör sorununu Tür-

kiye'yi parçalayarak çözebileceklerini sananlar ve "toprak verelim kurtu-

lalım" diyenler, bu kitabı okuduklarında ne kadar büyük bir bela ile karşı

karşıya olduklarını çok daha iyi anlayacaklardır. 

Bu büyük belanın detaylarını anlatmadan önce: 

PKK şunu bilmelidir!

Ülkemizin güneydoğusunda komünist bir ayaklanmaya asla müsaa-

de etmeyiz ve PKK'ya bir avuç toprak dahi kesinlikle vermeyiz. Musta-

fa Kemal Atatürk'ün açıkça belirttiği gibi "Komünizm, Türk dünyasının en

büyük düşmanıdır. Bu nedenle her görüldüğü yerde ezilmelidir" ilkesine uyar

ve komünizmin ülkemize girmesine asla izin vermeyiz. 



"Toprak verelim, kurtulalım" diyerek komünistlere yol
açmaya çalışanlar şunu bilmelidirler: 

Toprak verilmesi Türkiye'yi huzura erdirmez, tam tersine çok

büyük bir felaketin içine sürükler. Türk Milleti olarak bizim, şehit ver-

mede bir sorunumuz yoktur ve ayrıca bir parça toprak dahi verilmesi-

ne iznimiz de yoktur. Böyle bir ihtimal söz konusu bile değildir.

Halkımız da şunu bilmelidir: 

Bu Vatan'dan verilecek bir avuç toprak, necip Türk Milletinin

bütün haysiyetini, şerefini, onurunu, asaletini, gücünü, varlığını, namu-

PKK Kalleşliği PKK Zulmü
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PKK terör örgütü şunu bilmeli-
dir: Komünistlere verecek bir
karış dahi toprağımız yoktur!



sunu yok etmek demektir. BU, ASLA OLMAYACAKTIR. Bizim PKK

ile tek bir anlaşmamız vardır. Bu anlaşmanın temeli, Atatürk'ün şu

eşsiz sözleridir: 

"Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak
yaşamasıdır. Türk'ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok
yüksek ve büyüktür. BÖYLE BİR MİLLET ESİR YAŞAMAK-
TANSA MAHVOLSUN EVLADIR. Binaenaleyh, YA İSTİK-
LAL, YA ÖLÜM!" Kemal Atatürk 

Bölücü terör örgütü PKK ve ülkemizin

doğusunda yer edinmeye çalışan komü-

nizmi alttan alta destekleyenler,

öncelikle Vatan'ı asla böldür-

meyeceğimizi bilmelidirler.

Bilmeleri gereken ikinci

önemli nokta ise; ne Türki-

ye'de ne de dünyada komüniz-

me asla izin vermeyecek olduğu-

muzdur. Bu kitap ile halkımıza,

komünizmle tek etkili mücadele

metodu gösterilmektedir. Bu bir

ilmi mücadeledir ve anti-Darwi-

nist propaganda ile gerçekleştiri-

lecektir. ANTİ-DARWINİST

PROPAGANDA İSE, TÜM KOMÜ-

NİSTLERİN KORKULU RÜYASI-

DIR. İŞTE BU İLMİ MÜCADELE,

ALLAH'IN İZNİYLE, KOMÜNİZMİ

DÜNYADAN SİLİP YOK EDECEKTİR. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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TERÖRÜN BİTMESİ, ÖRGÜTÜN MARKSİST LENİNİST

İDEOLOJİYİ TAM ANLAMIYLA TERK ETMESİYLE 

MÜMKÜNDÜR

PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik olarak devletimiz ve

hükümetimizin kararlılıkla devam ettirdiği 'Çözüm Süreci' şu ana kadar

başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Sayın Başbakan Erdoğan'ın en baş-

tan itibaren ve özellikle de son dönemlerde konuşmalarında ısrarlı ve

kararlı bir şekilde "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgu-

sunu yapıyor olması ve bu vurguya yönelik itirazların gelmemesi mille-

timizin güvenini artıran çok önemli ve yerinde açıklamalardır. Sayın Baş-

bakanımızın ve hükümetimizin akılcı, ferasetli ve bölünmeye karşı dira-

yetli tutumu, aynı zamanda Başbakanımızın vicdanının da güzel bir

tecellisidir. Şu an itibarıyla PKK terör örgütünün geçtiğimiz dönemlere

nazaran gözle görülür bir şekilde eylemsizlik içinde olması da bu girişi-

min başarısına olan inancı arttırmaktadır.

Ancak bu dönemde Öcalan'ın basına yansıyan bazı sözlerinin

PKK'nın ve Öcalan’ın fikirlerinde bir değişim olmadığını da göstermesi

açısından önemlidir.

Kamuoyuna "İmralı Zabıtları" olarak yansıyan ve Abdullah Öca-

lan'la BDP milletvekilleri arasında geçen diyaloglarda Öcalan’ın terörü

kendince meşru gösteren, ülkeyi kan gölüne çevirmekten çekinmeyen

düşünce yapısından ve sapkın Stalinist felsefesinden vaz geçmediği açık-

ça görülmektedir.

Öcalan’ın bu zabıtlara geçen ifadeleri:

� "Hakikat komisyonu da kurulacak. Akil adamlar denetiminde ola-
cak. Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak. Bunları yap-
mazlarsa geri çekilme olmaz. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da
büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye
var, İran var. Şu an Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin, İran’da 40 bin
var."

PKK Kalleşliği PKK Zulmü
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� "Bunu yapmazlarsa daha da gelişkin bir gündemle karşılaşır-
lar."

� "Başarılı olursam, ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa
50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Ölen ölecek, ben karışmıyorum. Yal-
nız, herkes bilmeli ki, ‘Ne eskisi gibi yaşayacağız, ne de eskisi gibi savaşa-
cağız’."

� "Bizim sınıf ve halk savaşımızın ne kadar amansız olduğunu
bilmiyordu."

� "Kürtler mutlaka bir öz savunma gücü oluşturmalı."

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Öcalan, uygun zemin ve

şartlar bölücü terör örgütü PKK lehine olgunlaştığı taktirde teröre, bölge-

sel Stalinist ayaklanmaya ve bölünme için şiddette tekrardan geri dönme-

yi düşünmektedir.

Öcalan diğer yandan, Yargıtay'ın terör örgütü olarak kabul ettiği
KCK yapılanması kullanılarak, PKK'lı teröristlerin geri çekildiği bölge ve
alanlarda yeniden örgütsel yapılanmaya gidileceğini, PKK'nın boşalttığı
bölgelere daha çok sayıda yeni örgüt militanı yerleştirileceğini belirtmiş-

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Terörün bitmesi için kesin çözüm,
terörün fikri zeminin ortadan kalkma-
sıdır. Bu da anti Darwinist anti
materyalist bilimsel çalışmayla olur. 
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tir. Bununla birlikte Öcalan PKK güçlerinin zaten yurt dışında olduğu-
nu, gerektiğinde bu güçlerin ülke içine girerek bir iç savaş başlatacağı
düşüncesini de dile getirmektedir.

Öcalan sözleri içinde, KCK tarafından oluşturulduğu iddia edilen
sözde paralel devletin silahlı gücü olan 'öz savunma gücü'ne de özellik-
le vurgu yapmıştır. Öz savunma güçleri olarak adlandırılan ve sözde bir
PKK Devleti kurulmasına destek vermek amaçlı, bölge halkını savaşa
hazır hale getirmeye yönelik kurulmuş bu illegal yapılanmalar, Öcalan
tarafından özellikle üstünde durulması talimatıyla örgüte iletilmekte-
dir.

Özetlemek gerekirse;

1.   Halk ve sınıf savaşından, Türk solunu temsil ettiğinden, Dev
Genç çizgisini koruduğundan bahseden Öcalan, kendi hakkında
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu
"Marksist Leninist temelde bir devlet kurma" tespitindeki fikrin-
den vazgeçmediğini göstermekte,

2.   Silahlı bir ayaklanma için silahlı terörist güçlerin temin ve
tesisine çalışılması talimatını vermekte,

3.   Örgütün Marksist Leninist propagandasının daha da büyü-
tülerek tabana yayılmasını, örgüt militan sayısının çokça arttırıl-
masını emretmekte,

4.   Bölge insanının bir iç savaşa hazır olmasına yönelik hazır
edilmesini istemektedir.

Tüm bunların yanında, Abdullah Öcalan'ın federasyon ve özerklik
düşüncesinde de pek bir değişiklik olmadığı basında yer alan notlardan
anlaşılmaktadır:

"Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Şu
anda yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. İleride olabilir."

PKK Kalleşliği PKK Zulmü
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"Tavrımız şu olacaktır,
ana ilke olursa biz kullanı-
rız. Siz ister yasa çıkartın,
ister çıkartmayın. İspan-
ya’nın bütünlüğü içinde
milliyetler ve bölgelerin
demokratik hakları ve da-
yanışmaları garanti edilir.
Dün yine tartıştık. Tarihsel
ve kültürel kimlikler miras
zenginliğimizdir. Kendile-
rini özgürce ifade etmeliler,
ki bu örgütlenme ve yönet-
meyi de içerir ve yaşama-
ları bir haktır ve garanti
edilir."

Öcalan ve BDP'liler tarafından

İspanya örneğinin özellikle dile

getirilmesinin nedeni, İspanya'nın

Bask Bölgesine verilen özerkliğin

İspanyol anayasasında üniter yapıyı

bozmayacağının ve özerk yapı-

nın anayasal güvence altında

olduğunun belirtilmesi nedeniyle-

dir. Oysa İspanya'da durum hiç de

arzu edildiği gibi devam etmemek-

tedir.

İspanya'da şu an 17 tane özerk

topluluk ve 2 tane özerk şehir

bulunmaktadır. İspanya'nın kuzey

doğusunda yer alan ve yıllardır

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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kendilerince bağımsızlık mücadelesi veren Katalonya özerk bölgesi

ise, ekonominin zaten dibe vurduğu, işsizliğin yüzde 25'e ulaştığı bir

zamanda Madrid yönetiminden bağımsız bir ekonomik güce erişmek

ve bir takım yasal değişiklikler istemektedir. Katalan yöneticiler 'Eğer

statü değişikliğini İspanya hukuku içinde yapamadığımız takdirde,

bunu yerel Katalan hukuku içinde yapmanın yollarını araştıracağız'

diyerek bölünmenin sinyallerini vermiştir. Örgütledikleri 1,5 milyon

kişi de 11 Eylül 2012'de Barcelona sokaklarında bağımsızlık isteyerek

"Katalonya, yeni Avrupa devleti" şeklindeki sloganlarla gösteri yürüyü-

şü yapmıştır.

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinde bu konuya deği-

nen Fiona Ehlers, Hans Hoyng, Christoph Schult ve Helene Zuber

imzalı incelemede, “Borç krizi Avrupalı ayrılıkçıları güçlendiriyor” tespi-

tinde bulunulmuştur.

Şunu da unutmamak gerekir ki, PKK Marksist Leninist bir terör

örgütüdür ve propaganda ile güç kazanmıştır. Halen de dağa çıkarılan

gençler öncelikle, sözde akademilerde, aylarca fikri eğitime tabi tutul-

makta, Marksist Leninist ideolojiyi benimsedikten sonra, “bu ideoloji-

ye dayalı bağımsız bir Kürdistan kurmak” hedefiyle eline silahı almak-

tadır. Bölgede herhangi bir şekilde özerklik elde etmeleri durumunda,

Kürt halkı üzerinde ideolojilerinin gereği olan Marksist Leninist Stali-

nist bir baskı sistemi oluşturacakları da açıktır. İlk dönemle-

rinde maddi, askeri ve siyasi desteği merkezden alarak

güçlenmeyi hayal eden terör örgütü daha sonra bu

özerkliği bağımsız komünist Kürdistan devletine

taşımayı planlamaktadır. Bu plan sadece Kürt vatan-
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daşlarımız için değil tüm Ortadoğu için çok kanlı bir sürece dönüşe-

cek son derece tehlikeli bir plandır. Dolayısıyla bütün bu görüşme

süreci içinde bu tehlikelerin sürekli göz önünde bulundurulması

hayatidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inanç ve idealinde Türk İslam

Birliği'nin kurulması zarureti, Devletimiz için asla vazgeçilmeyecek

bir ülküdür. Bu ideal çerçevesinde parçalara ayrılmak, bölünmek bir

yana bütünleşmek, güçlenmek ve Avrupa Birliği

modelli büyük bir birlik kurarak büyü-

mek tek hedeftir. Bu hedefin gerçek-

leşmesiyle sadece Kürtler değil

Türkler, Lazlar, Abhazlar, Çerkes-

ler yani bu vatanın bütününü oluş-

turan Türk Milleti ve tüm bölge

insanı gerçek huzura, barışa, rahata

ve konfora ulaşacaktır.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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ÖCALAN’A TEBLİĞ YAPILIR MI?

Hz. İbrahim (as) Nemrut’a tebliğ yaptı. Nemrut’tur diye bırakma-

dı. Hz. Musa (as) Firavun’u Firavun diye bırakmadı. Allah'ın emrini

yerine getirdi, tebliğ yaptı.

Peygamberimiz (sav), Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi, kendi asrının

deccallerine tebliğ yaptı.

Hz. Mehdi (as) da kendi asrında yaşayan, sayıları 30’un üzerinde-

ki bütün deccalleri imana davet edecektir. Allah'ın Kuran’da bildirdiği

ve her Müslümanı sorumlu kıldığı tebliğ yapma;  “Emri bil Maruf

Nehyi anil Münker” yani “iyiliği emredip kötülükten sakındırma”

görevini yerine getirecektir.

Abdullah Öcalan’a da tebliğ yapılması, imana davet edilmesi,

Kuran ahlakının bir gereğidir. Abdullah Öcalan gibi asrın deccallerine

tebliğ yapılmaması olmaz. Mutlaka yapılacaktır, çünkü bu Kuran'ın

emri gereğidir. Tebliği kabul eder ya da etmez. Ama Kuran'ın hükmü

budur.
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Sayın Adnan Oktar’ın da, bir Mehdi öncüsü olarak, Abdullah Öca-

lan’a Yaratılış Atlası göndermesi, Öcalan ve PKK’yı komünizm inan-

cından vazgeçip İttihad-ı İslam’ı savunmaya, İslam'a, Kuran'a ve tevbe

etmeye çağırması da yine Kuran’ın bu emri gereğidir.

“Firavun’a, Nemrud’a nasıl tebliğ yapılır? Ebu Cehil’e, Ebu

Leheb’e tebliğ yapılır mı? Asrın deccallerine tebliğ yapılır mı”

demek Kuran'ın ruhuna aykırıdır.

Kuran bilgisi olmayan insanlar, Allah'ın bildirdiği Kuran'ın bu

yöntemini garip karşılıyorlar. Ancak doğru olan Kuran'a uymaktır. 

"İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azmış bulunuyor. Ona yumuşak

söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar."

(Taha Suresi, 43-44)

Sonra bunların (peygamberlerin) ardından Musa'yı ayetlerimizle

Firavun'a ve önde gelen çevresine gönderdik; onlar ona (ayetleri-

mize) haksızlık ettiler. İşte bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona

uğradıklarına bir bak.   (Araf Suresi, 103)

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV’DE 
YAYINLANAN YORUMLARI - 1

PPKK, silahlı eylemin netice verdiğini düşünüyor ve Türkiye’yi

rahatlıkla bölebileceğine inanıyor. Türkiye’yi asla böldürtmeyiz

ADNAN OKTAR: PKK, Güneydoğu’da iyi bir yapılanma yaptıklarını, geniş halk
kitlelerine ulaştıklarını düşünüyor. Seçimle de Marksist düşünceyi iktidara
getirebileceklerini yani seçimle Türkiye’yi bölebileceklerini düşünüyorlar. Bir
referandumla bölünme kararı alabileceklerine inanıyorlar şu an. Dolayısıyla

da Marksist, Stalinist bir partinin halk oyuyla rahatça iktidara
gelebileceğini düşünüyorlar. Yani silahlı eylemin

netice verdiğini, sonuçlandığını ve sonuçlanma-
sa da sonuçlandıracak şekilde tırmandırabile-
ceklerini ima ederek yol almaya gayret edi-
yorlar. Kürtler bizim canımız. Komünistlere tes-

lim etmeyiz ne vatanı, ne vatandaşları. Bunu
unutacaklar. Milim santim toprak verme-

yiz. (11 Ocak 2013; A9 TV)

PKK’nın kurulması, İddia Edilen

Ergenekon Terör Örgütü’nün bir

oyunudur 

ADNAN OKTAR: Bazı çevreler Öca-
lan'ı sözde “Türkiye’yi kurtaran

adam” gibi göstermeye çalışı-
yorlar. Güya bizleri belalardan,
terörden, anarşiden kurtaran
büyük bir kahraman. “Devlet
kurtaramaz sizi, Öcalan kurta-
rır; yani ordudan, polisten
daha güçlüdür. O kadar iyi-
dir ki, o kadar mübarektir ki
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sizin onun kıymetini iyi bilmeniz gerekir” imajını vermeye çalışıyorlar. Bu çok
korkunç bir şey.

Adam azılı katil. Gözü dönmüş bir katil, on binlerce askerimizin polisimizin
şehit olmasına sebep olmuş biri. Bunu bize niye anlatıyorlar anlamıyorum.
Nedir amaçları? Bir kere millet olarak bizim o adamla ilgili kanaatimiz hiçbir
şekilde değişmez. Müebbet hapistir cezası. Normalde asılacaktı, müebbet
hapse çevrildi. Eziyet edilsin, canı yakılsın demiyoruz, herkese ne yapılıyorsa
ona da aynısı olsun. Kuran okusun, ayet ezberlesin, bilgisini arttırsın, Allah'a
tevbe etsin, namazını kılsın, ahirete hazırlansın. Asıl ahirette cevabını vere-
cek. On binlerce şehidimizin hesabını ahirette verecek. Nasıl açıklayacaksa
asıl onu düşünsün. Gece gündüz alnı secdede olması lazım.

Dolayısıyla bu adamı böyle şirin sempatik göstermeye çalışan üsluplardan
kaçınsınlar. Hiçbir şekilde kanaatimiz değişmez millet olarak. Hiçbir şekilde
Türkiye’yi kimseye böldürtmeyiz. Ne Güneydoğu’yu veririz, ne Güneydo-
ğu’da komünistlere müsaade ederiz, ne halkımızın oradaki annelerimizin,
bacılarımızın komünist çeteler tarafından ezilmesine müsaade ederiz. Ne
oranın Pol Pot rejimi gibi gözü kanlı bir rejim olmasına müsaade ederiz. Ne de
oraya pasaportla gitmeye niyetimiz var, asla ve kesinlikle müsaade etmeyiz.

Biz Öcalan'ın da PKK’nın da ne olduğunu biliyoruz. Uzatmaya gerek yok. PKK
da bize kafalama yapmaya hiç kalkmasın. İşte “anlaşma olursa biz bilmem
nereye gideriz”. Gidersin orada kahve içer geri gelirsin laf mı şu? “Silah bıra-
kırız” diyor, silah bırakırsın on model daha ilerisiyle karşımıza çıkarsın. Ne ala-
kası var. Mühim olan kafandaki anormal düşüncenin gitmesi onun için de
Darwinizmin ve materyalizmin yok edilmesi gerekiyor.

Abdullah Öcalan komünist Marksist, Stalinist bir adamdır. Hiçbir şekilde fikir-
lerinden vaz geçmez, örgütü de vazgeçmez. Eğer Abdullah Öcalan örgütü-
nü dağıtmaya kalkarsa, o yapıyı bozmaya kalkarsa, zaten örgütü onu infaz
eder, eğer yakalarlarsa. Ve hiçbir şekilde onun liderliğini de kabul etmezler,
kaale dahi almazlar. On binlerce adam komünizmi getirmek için canını
verdi. On binlerce insan da hapse girdi. Abdullah Öcalan ne yapacak? Ne
diyecek? Diyecek ki, "Ya siz boş verin yaptınız mücadeleyi, hadi bakalım
dağılın." “Niye?” "O kadar, benim içimden öyle geldi" diyecek. Biz de güya
diyecekmişiz ki "Abdullah Öcalan ne büyük adammış. Türkiye'yi kurtardı;
terörden, anarşiden kurtardı."

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Medyada bazı kişiler Abdullah Öcalan'ı legalize etme peşindeler. Legal, şirin
adam haline getirecekler önce, sonra da diyecekler ki; "Bak bu sizi kurtaran
adam. Bunun hapiste ne işi var? Yani siz nimete ters bir tavır mı gösteriyorsu-
nuz? Sizi kurtarmadı mı bu? Kan revan içinde kalacaktınız. Anarşiden, terör-
den sizi kurtardı daha ne istiyorsunuz? Devletten daha güçlü. Sığının ona!
Değer verin saygı duyun, hürmet edin. Abdullah Öcalan büyüktür” diyecek-
ler. Kardeşim bizi çocuk yerine mi koyuyor bu insanlar ben anlamıyorum.
Çocuk bile böyle bir oyuna gelmez.

Bu oyunu oynayanlar akıllarını başlarına alsınlar. Böyle oyunlara kimse gel-
mez. Bu Abdullah Öcalan'ı legal adam haline getirme projesi, başka bir şey
değil. Bu oyuna karşı bizim milletimizin kandırılması mümkün değildir. Gidin
isterseniz bir sorun sokakta. Hiç kimse kabul etmez böyle bir oyunu.

Hükümetimiz de böyle bir şeye asla girmez. Sn. Tayyip Erdoğan son derece
uyanık bir insan. KCK operasyonları da, şunlar, bunlar zaten görülüyor. Yani
PKK'ya karşı tavrı çok net hükümetin. İçişleri Bakanımızın tavrı çok net. Sayın
Başbakanımız’ın PKK'ya karşı asla taviz veren bir üslubu yok. O yüzden Baş-
bakanımız’ın bu konudaki tavrını ben düzgün ve güzel görüyorum.

Ama bazı basın mensupları kendilerince Abdullah Öcalan’ı legal hale getir-
meye, sempatik göstermeye çalıştıklarını zannediyorlar. Boşa uğraşıyorlar.
Kaç aydan beri, kaç yıldan beri uğraşıyorlar bunun için. Ağız yokluyorlar,
yok kardeşim! Böyle bir şey olmaz.

Ben milletimizin görüşünü bildiriyorum. Gidin sokakta kime sorarsanız sorun.
Yani benim milletim yiğit, delikanlı millettir. Kendine yapılanı unutmaz. On
binlerce şehidimiz  toprak altında şu an. Anneler her gün gidiyor şehit çocuk-
larının mezarına. Hepsinin üzerine bayrak dikili, her gün su döküyorlar, o
çiçekleri düzeltiyorlar mezarların üzerinde benim canım annelerim. Ayet
okuyorlar, Kur'an okuyorlar.

Bu yüzden yani öyle bir imaj veriyorlar ki haşa sanki boş yere onlar şehit
oldular, polisler boşu boşuna şehit oldu. Kardeşim biz bu Anadolu’yu kolay
elde etmedik, kolay bir başarı olmadı.  Değil mi? Yani zorlukla yaptık. Emek-
le oldu, imanla oldu, Kur'an'la oldu. İmanla, Kur'an'la aldığımız yerleri, üç beş
tane çapulcuya vermeyiz. Güneydoğudaki annelerimizi bacılarımızı, kar-
deşlerimizi, dedelerimizi komünist çetelerin ellerine teslim etmeyiz. (02 Ocak
2013; A9 TV)
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SSilah bırakma ancak fikirle olur. Fikir değişmediği sürece, silahın

şekli değişir, ama hiçbir şekilde bırakılmaz

DİDEM ÜRER: Oslo görüşmelerinde PKK adına masaya oturan örgüt yönetici-
lerinden terörist Nuriye Kesebir sizin PKK’nın silaha bakış açısına dair teşhisi-
nizi tam doğrulayan bir açıklama yaptı. Şöyle söyledi: “Silahımız başımıza
bela değildir, öz savunma aracımızdır, silah bırakıp başka ülkeye gidin
demek bizi tanımamaktır, alay etmektir. O kadar geniş coğrafyaya yayılmış
gerillaya kim söz geçirebilir? Bu silah hangi amaç için alınmışsa, o amacın
gerçekleşmesi sonucunda bırakılır. Çözüm olursa, o zaman silah bırakmayı
tartışırız. O da bırakma değil, nasıl bir pozisyona geçeceğiz konusu olur, o
pozisyonda ‘özerklik’tir. Bu oluşuncaya kadar silahları bırakmayız” dedi.

ADNAN OKTAR:  Şimdi tabi, buradaki konuşması gerçek bakış açılarını tam
yansıtıyor. Kendi aralarında samimi gördükleri konuşma budur. Silahı adam
niye bıraksın, bak “silahın şekli değişir” diyor. Yani silah yine durur. Silahı
bırakmaz adam, niye bıraksın. Silah bırakma ancak fikirle olur.

PKK, İttihad-ı İslam’ı kabul ettiğinde, onların arasında o güzel fikir yayıldığın-
da, İttihad-ı İslam fırtına gibi etrafa yayılır. Onlar için de hayırlı olur, milletimiz
için de hayırlı olur.

İttihad-ı İslam’ı savunduklarında ne olmuş olur; İran onların oluyor boydan
boya, Ürdün onların oluyor, İzmir onların oluyor. Her yere gelir giderler. Her
yerde yaşarlar. Güneydoğu’lu kardeşlerimiz için söylüyorum. Ama öbür türlü
PKK onları Mardin’in dağlarına sıkıştıracak. Onları Siirt’in dağlarına sıkıştıra-
caksın. O soğuk iklime, sert iklime onları teslim edeceksin, etraflarını sara-
caksın, Kuzey Kore’den komünistler gelecek, Çin komünistleri gelecek, füze
bataryaları yerleştirilecek, gelişmiş silahlar gelecek, 60 yaşındaki dedeleri
bile silah altına alacaklar. Annelerimizi silah altına alacaklar ve muazzam bir
komünist ordu kurulacak. Biz millet olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz,
ülkemizi asla böldürtmeyiz, Güneydoğu’lu kardeşlerimizi komünist çetelerin
eline teslim etmeyiz. 
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GGüneydoğu’daki bazı Kürtlerin PKK’ya destek vermesinin sebebi

de, İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü’nden çektikleri acılardan

bu yolla kurtulacaklarını sanmalarıdır. Halbuki onların aradığı asıl

özgürlük ve kurtuluş İttihad-ı İslam’dadır

ADNAN OKTAR: Güneydoğu'daki insanlarımızın bir özelliği de baskı istemez-
ler. Her insan özgür olmak ister. (Bazılarının) PKK'yı desteklemelerinin sebebi;
geçen gün de söyledim, aslında sırf tehdit değil. Yani PKK’nın tehdidi değil.
Belki diyorlar, “Allah esirgesin ayrı bir yapı olursa, özerk bir yapı ya da fede-

rasyon olursa, bize karşı büyüklük taslayan kimse
olmaz, bize tepeden bakan kimse olmaz.” Yani

inanç olarak öyle düşünüyorlar. “İbadetlerimi-
zi rahat yaparız, istediğimiz gibi giyiniriz, baş

örtümüz de rahat olur, istersek sarık da
takarız, istediğimiz gibi İslam'ı yaşarız”
kafasındalar, epey bir bölümünün düşün-
celeri bu. “Yahut istediğimiz gibi ticareti-
mizi yaparız, vergi de vermeyiz” diyorlar.
Fakat en çok da “Bizim üstümüzde, bizim
gururumuzu kıran kimse olmaz” düşünce-

sindeler.

Kardeşlerimizin bu düşünceye gel-
mesinin sebebi ne; daha önceki
uygulamalar. İddia edilen Erge-
nekon Terör Örgütü mensupları
ve o kafadaki adamlar, Güney-
doğu'daki kardeşlerimizi sürekli
aşağıladılar, adam yerine koy-
madılar, üst perdeden konuştu-
lar. Son derece ukala ve
züppe bir tavır gösterdiler.
Yani onları beğenmediklerini,
istemediklerini her yönden
hissettirdiler. Kendilerinin
çok daha akıllı ve üstün
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olduğunu iddia eden bir tavır içinde oldular. Ayrıca onların Kürt olmasının
kendilerince aşağılayıcı bir neden olduğunu onlara vurgulamaya çalıştılar.

Yani “Biz Türk’üz, dolayısıyla üstün bir kavimiz” dediler, ama genetik olarak,
ahlak olarak değil. “Genetik olarak biz sizden üstünüz. Sizin efendileriniziz,
yani size efendi olarak bizi görevlendirdiler. Efendilerinize boyun eğin”
kafasıyla ortaya çıktılar. O canlarım da hakikaten, uzun bir süre, yıllarca
sabrettiler. Dövüldüler, sövüldüler, hakaret işittiler. Kürt olmaktan bir kısmı
da utandı. Yani Kürt mesela ama söyleyemiyor. Hatta “Nerelisin?” diyorsun
mesela “Abi Ağrılıyım” diyor, Allah esirgesin, buz gibi bir hava esiyor. Adam
tedirgin bir şekilde “Kürt müsün?” diyor, “Kürt'üm” diyor, adamın beyni gidi-
yor, mahvoluyor adam yani. Dünyanın en kötü suçunu işlemiş biri gibi
adam için. O canım da hakikaten onun ezikliğini hissediyor Gördüm
gözümle, kaç kişiye sordum. “Güneydoğulu’yum” diyor “Kürt'üm” diyemi-
yor bir türlü. Allah vermesin, gözümle gördüm.

Bu alçaklar, bu karaktersizler benim canlarımı öyle bir ezmişler ki, onları
bunalıma sokmuşlar. Bu korkunç durumu, bu yapılan ahlaksızlığı süratle
telafi edecek yoğun tedbir alınması gerekiyor. Kardeşim sen alelade bir
insansın, Allah'ın bir kulusun. Eğer ahlakın bozuk olursa, sırf Türk olman sana
ne kazandırır ki.

İşte bazı kişilere göre, tam işler yolunda giderken, İttihad-ı İslam bir anda
ortaya çıktı. Kendilerince tam neticeye varacaklarken, birden çok güçlü bir
İttihad-ı İslam inancı ortaya kondu. Adamlar panik oldular. Allah korusun
tam Türkiye bölünecekken, (kendilerince) tam netice alacaklarken, tam
Güneydoğu'yu komünist yapacaklarken birden İttihad-ı İslam diye bir ülkü
ile ortaya çıkıldı. Şimdi “Türk-İslam Birliği” diyoruz, İttihad-ı İslam, Türk-İslam
Birliği eğer aynı şekilde bir ırkçılık düşüncesi olarak ortaya çıkmış olsaydı,
Türk ırkının üstünlüğü olarak çıksaydı, bu zaten yenilmiş bir ideoloji olurdu.
Çünkü bu ideolojinin yenilmiş olduğunu bütün dünya görüyor, herkes fark
etti onu. Türk ırkının üstünlüğü fikrine karşı bütün dünya birleşir, ezer onu
zaten, hiç kimse kabul etmez. Herkes biliyor onu. Öyle bir iddia da olmuyor,
olamaz da.

Geriye o zaman bir tek İttihad-ı İslam kalıyor. İttihad-ı İslam da Mehdiyet ile
muazzam canlanacak, (fikri) atağa geçecek inşaAllah. Çünkü İttihad-ı
İslam, 1.5 milyar taraftarı olan, çok net netice alınacağı belli olan bir yapı-
dır. (17 Ocak 2013; A9 TV)
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PPKK, ‘Güneydoğu’yu bize verin’ şartıyla geçici olarak kan 

akmasın, sulh olsun diyor

DİDEM ÜRER: Paris’ten cenazeleri getirilen üç PKK’lı için Türkiye’deki ilk tören
dün -Hocam bildiğiniz gibi- 200 bine yakın insanın katılımıyla Diyarbakır’da
düzenlendi. Törende olaylar çıkabileceği uyarısı yapılmıştı ve çok geniş çaplı
önlem alınmıştı. Ancak belki de ilk defa bu kadar kalabalık bir BDP’li toplu-
luğu sessiz sedasız, hiç olay çıkarmadan ve Öcalan posteri açmadan bir
eylem gerçekleştirmiş. Gazetelerde bu haber BDP’lilerin ve PKK’lıların barış
konusunda samimiyet testinden geçtiği ve barıştan ve çözümden yana
olduklarını gösterdikleri şeklinde yorumlandı.

ADNAN OKTAR:  Yine aynı şeyi söylüyorlar. Ben buradaki üslubu anlayamı-
yorum. Adamlar başından beri, “kan akmasın, barışla bu işi halledelim”
diyorlar. Bir şey dedikleri yok ki adamların. Zaten bunu diyorlar. Otuz yıldan
beri bunu söylüyorlar. Bu bilinmeyen bir şey değil. “Bizim çok sade, kolay bir
isteğimiz var” diyorlar. BDP değil de PKK. “Bu bölge var ya; Mardin, Diyarba-
kır, Siirt; bu bölge bize ait bir yer. Biz burada müsaadenizle devlet kurmak isti-
yoruz. Bizi uğraştırmayın. Kan dökülüyor, konu çıkıyor. Bize bir kolaylık yapın,
bir iyilik yapın. Biz gayet terbiyeli de dururuz, dürüst de oluruz, efendilik de
yaparız, bayrak da çıkartmayız. Ne diyorsanız yaparız. Ama şu bizim dediği-
mizi bir yapın” diyorlar. Yapmazsak ne olur? “Yeri göğü birbirine katarız”
diyorlar. Adamlar durup durup aynı konuyu anlatıyorlar. “Barış ne güzel şey;
sulh, sulh, sulha kavuştuk. Barış…” diyorlar. Barışı biz bilmiyor muyuz? Sulh
zaten Müslüman’ın özelliğidir. Kim istiyor savaşı? Sanki ilk defa biz kan diye
tutturduk, “kan istiyoruz” diye yalvarıyor millet sanki. Birden bire birileri çıkı-
yor; sulh, barış… “Ne güzel” diyoruz, sanki öyle diyeceğiz yani. “Biz bunu
nasıl akıl edemedik, ilk defa aklımıza geldi” diyeceğiz. Adamlar zaten bunu
diyor, anlaşılmayacak bir şey yok. “Barışalım” diyor. Mesela Stalin ne diyor-
du? “Bize bu bölgeyi güzellikle teslim edin” diyor. Teslim edersen zaten Sta-
lin gelip alnından öpüyor, bir şey dediği yok. Ama teslim etmezsen yerle bir
ediyor adam. Konu bu. PKK da; “Biz sizden nezaketiyle istirham ediyoruz;
Abdullah Öcalan’ı çıkartın, devlet başkanı olsun, burada müstakil bir devlet
olsun. Komşu devlet olarak, komünist devlet olarak yaşamak istiyoruz” diyor-
lar. “Bunda rahatsız olacağınız bir şey mi var, anlayamadık” diyorlar. Konu
bu. Durup durup; sulh, sulh, sulh, barış… Zaten hepimiz istiyoruz, kimse savaş
istemez zaten. Bana savaş isteyen bir kişi getirin. Kimse istemez zaten. (18
Oca2013; A9 TV)
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ÖÖcalan ve PKK tevbe edip İslam’a ve Kuran’a dönsün, İttihad-ı İslam’ı

savunsun, böyle olursa bölgede zenginlik, sosyal adalet ve bayram hava-

sı her yeri sarar.

ADNAN OKTAR: PKK’nın yapacağını ben söyleyeyim mi; Abdullah Öcalan’ın
da yapacağı en güzel hareket nedir biliyor musunuz? Tövbe etsin, İslam’a,
Kuran’a dönsün, Kuran’ı çok iyi okusun. PKK’lı gençlerde öyle, Kuran’ı çok iyi
okusunlar, İttihad-ı İslam’a dönsünler, İttihad-ı İslam’ı savunsunlar. Bütün
bölge kurtulur. Herkes kurtulur. Afganistan’ı, Pakistan’ı, Kürtler, Lazlar, Çer-
kezler, hepsi bir ferahlık içine girerler. Muazzam bir ekonomik zenginlik,
muazzam bir sosyal adalet, müthiş bir mimari, müthiş bir sanat, müthiş bir
estetik, muazzam bir neşe, müthiş bir kardeşlik duygusu, muazzam bir bay-
ram havası, her yeri sarar. Benim sözümü dinlesinler. Onun dışında kurtuluş
yok. Öbür türlü zaten batak onlar. Yani Allah ona müsaade etmez. Kendini
şirin göstermek istiyorsa, Allah'ın rızasına yönelsin. İnsanlardan ona bir şey
çıkmaz. İnsanlardan bir şey beklemesin, medet beklemesin. Allah’a yönel-
sin, Allah’a dua etsin, tövbe etsin,  Kuran okusun, ayet ezberlesin, hakkı haki-
kati görsün, diğer PKK’lılar onlar da Kuran’a, İslam’a dönsünler, İttihad-ı
İslam’ı dünyada yaygınlaştıralım; bütün insanlık mutluluğa, sevince, barışa
koşsun, savaşlar dursun, silahlar tamamen yeryüzünden kalksın, silah kalma-
sın. Silahın yerine sanayide kullanılacak çamaşır makineleri, buzdolapları
olabilir, fabrikalar kurulabilir. Bütün silaha ayrılacak çelik, maden, bakır ne
varsa fabrikalar, işçiler hepsi hayır için, iyilik için gayret etsinler. Bütün dün-
yayı zengin edelim, bütün dünya barış içinde olsun, herkes birbiriyle kardeş
olsun, hukuk tam olsun, adalet tam olsun. Şu an insanlar hukuktan yılgınlar.
Dünyanın birçok yerinde hukuka güvenmiyorlar. Adaletsiz bir dünya var.
Yargı, dünyanın birçok yerinde kalleş, ızdırap veriyor insanlara. Yani yargının
ana görevi insanları hapse atmak, canını yakmak, korkutmak gibi oldu. Hal-
buki yargının görevi insanları kurtarmak olması gerekiyor, hayra yöneltmek
olması gerekiyor. Ve insanlara iyilik yapmak içindir yargı. Kötülük yapmak
için değildir. Ama dünyanın birçok yerinde yargı, zulüm müessesi haline gel-
miştir, acı verme müessesi haline gelmiştir. İnsanları yargı dehşete düşürüyor.
Halbuki yargıdan insanlar faydalanıp yargıyı nimet olarak görmeleri gerekir.
İşte ahir zamanda olacak olan güzellik budur. İnsanlar yargıyı nimet olarak
göreceklerdir. (17 Ocak 2013; A9 TV)
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Türkiye'nin 
Güneydoğusunu 
Neden Bölmek 
İstiyorlar?



Uzun yıllardır ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir "Kürt

sorunu" terimi var. Kürt sorunu ifadesi yıllarca pek çok insanı

aldatmayı başardı. Öyle ki insanların bir kısmı, Kürt kardeşleri-

mizden kaynaklanan bir sorun ile karşı karşıya olduklarını zan-

nettiler. Sanki Kürt kardeşlerimiz bu vatanın bir evladı, Türkiye

Cumhuriyeti’nin bir ferdi değilmiş gibi, Türkler ve Kürtler ara-

sında suni bir husumet olduğuna inandılar. "Kürt sorunu" ismi

işte bu şekilde bir propaganda malzemesi haline getirildi. 

Oysa "Kürt sorunu" ifadesi tamamen bir aldatmacadan iba-

rettir, Türklerle Kürt kardeşlerimiz arasında ayrılık çıkarma ama-

cıyla konulmuş sahte bir isimdir. "Kürt Sorunu" ismi sürekli kul-

lanılınca, ortada Kürtler ile Türkler arasında gerçekten bir sorun

varmış gibi bir izlenim oluşturulmuş, suni bir husumet ortamı var

edilmiştir. Laz, Çerkez, Gürcü kısacası her soy, Türk toprakları

içinde "Türk" kimliği altında rahatlık ve huzur içinde yaşarken,

kendi geleneklerini uygular, kendi dillerini istedikleri

gibi kullanır ve "Türk" olarak nitelenirken; bir anda

Kürtlerin kendi dilleri, gelenekleri ve "Türklükle-

ri" sorgulanır hale getirilmiştir. Yıllarca aynı top-

raklarda Türk kimliği altında birlikte yaşayan Türk-

Suni bir terim 

"Kürt Sorunu" 



ler ve Kürtler arasında bu suni ayırım meydana getirilince, büyük bir

kesim gerçekten bir sorun olduğunu zannetmiş ve bugünkü bölünme

konuşmaları suni bir zemin bulmuştur. Oysa aslında "Kürt sorunu" adı

altında kirli ve tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. 

"Kürt sorunu" olarak adlandırılan ve birtakım çevreler tarafından

desteklenen bu suni sorun, bölgede oluşturulmaya çalışılan komü-

nist, Stalinist ve Leninist hakimiyetin ön hazırlığıdır. Bilindiği gibi

komünist rejimler kargaşa ve çatışma ortamında hayat bulurlar. Bir

komünist rejimi hakim edebilmek için de öncelikle devlet yönetimine

karşı bir hareket başlatılmalı ve bununla bir çatışma atmosferi oluştu-

rulmalıdır. Komünizm; çatışmayı, vahşeti, terörü gerekli kıldığından

(bu konuya ileriki sayfalarda detaylı olarak değinilecektir), kargaşa

sağlandığında ortam komünist rejimin yerleşmesi için uygun hale geti-
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Kürt sorununun

tek çözümü 

FEDERASYON mu? Terörden kurtulmak
için özerk bir devleti

düşünmeliyiz



rilmiş olacaktır. Komünist rejimlerin hakim olduğu Çin, Kamboçya,

Kuzey Kore gibi ülkelerin tümünde bu taktik kullanılmış; propaganda

yöntemleriyle halk galeyana getirilmiş, ardından oluşturulan vahşet

rejimleriyle bu ülkelerde milyonlarca insan katledilmiştir. Ülkemizin

güneydoğusunda oynanan oyun da işte böyle bir planın parçasıdır. 

Güneydoğu'daki sorunun Kürt milliyetçiliği ile ya da Kürtlerin

içinde bulundukları şartlarla hiçbir ilgisinin olmadığı, sözde "Kürt

sorunu" bahanesiyle nasıl bir kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığı

iyi anlaşılmalıdır. Hedeflenen komünist zulüm sistemini ve bu zulüm

sistemi içinde Kürt kardeşlerimizin nasıl harcanacağını daha iyi anla-

mak için de PKK'nın ideolojisini yakından incelemek gerekir. Bu sap-

kın ideoloji, Marksist, materyalist, Stalinist ve Leninist ideolojidir

ve temeli yalnızca ve yalnızca Darwinizm'e dayanır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Toplumsal barış 
"ver kurtul" mu?

Ülkemizin güneydoğu-
sunda komünist, Stalinist ve Leni-

nist bir hakimiyetin ön hazırlığı yapıl-
makta ve bunun için "kürt sorunu" adında

suni bir sorun üretilmektedir. Bazı medya kuru-
luşlarında görev alan gizli komünistler ise

sürekli bu yönde yayın politikası yürüterek vata-
nın bölünmesinin bu sözde sorunu bitireceği-

ni telkin etmektedirler. Oysa vatan topra-
ğından vermek demek, büyük felaket-

lerin başlangıcı demektir.



Darwinizm Nasıl Bir İdeolojidir? 

Darwinizm, yani evrim teorisi özetle, dünyada canlılığın tesadü-

fen başladığı ve doğadaki tüm canlı türlerinin yine tesadüfen birbirle-

rinden türedikleri -yani evrimleştikleri- şeklindeki hayali bir iddiayı

savunur. Bilimsel açıdan tamamen bir aldatmaca olan bu iddiaya göre

yeryüzündeki çeşitliliğin başlangıcı, çamurlu sularda kendi kendine

oluşmuş bir bakteridir ve canlılar bu hayali bakteriden türeyerek

bugünkü hallerini almışlardır. Yine bu mantık dışı iddiaya göre, insan

da maymun türlerinden türeyip gelişmiş ve insanlaşmıştır. Günümüz

bilimi karşısında tamamen geçerliliğini yitirmiş olan evrim teorisinin

PKK Kalleşliği PKK Zulmü
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Pkk; 

Darwınist, Marksist, Stalınist

ve Lenınist Bir Yapılanmadır



bu basit mantığına göre, bir şempanzenin insana dönüşebilmesi için,

biraz iki ayak üzerinde durma denemeleri yapması, biraz alet kullana-

bilmesi ve sıcaktan rahatsız olup tüylerini dökmesi yeterli olmuştur...

Elbette bu bir hikayedir. Evrim teorisi, tarihin en büyük bilim sah-

tekarlığıdır. Darwinistler, canlılığın başlangıcı olarak kabul ettikleri

hayali ilk bakterinin sahip olduğu proteinlerden tek bir tanesini bile

açıklayamamaktadırlar. Çünkü tek bir proteinin tesadüfen meydana

gelebilmesi imkansızdır.

Ayrıca türlerin birbirine dönüşümü de imkansızdır. Bir canlı, asla

ve asla kendi genlerinde kodlanmış özelliklerin dışında yeni özellikle-

re sahip olamaz. Yani genetik bilimi, evrimcile-

rin iddialarını kesinlikle reddetmektedir.

Evrim teorisini bilim karşısında çöküşe

uğratan temel noktaları kısaca özetlemek gere-

kirse: 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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� Canlılar mevcut genetik bilgilerinin dışına çıkamazlar, genle-

rinde olmayan yeni bir bilgiyi zaman içinde veya dış etkilerle kazana-

mazlar. 

� Mutasyonlar hiçbir zaman canlıda gelişmeye sebep olamaz,

mutlaka organizmaya zarar getirirler. Asla ve asla canlıya yeni bir bilgi

ekleyemezler. 

� Türden türe hayali değişimi belgeleyecek milyarlarca fosil kay-

dının bulunması, yani çok sayıda "ara formların" olması gerekirdi.

Fakat Darwinistlerin iddia ettiği türden türe geçişi gösteren tek bir

tane bile ara geçiş fosili YOKTUR. 

PKK Kalleşliği PKK Zulmü
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Fosil kayıtları son derece zengindir ve canlılığın
kökenini anlamak için yeterli sayıdadır.

Fosilleri incelediğimizde farklı canlı türle-
rinin, aralarında hayali evrimsel

"geçiş formları" olmadan, yer-
yüzünde bir anda ve farklı
yapılarıyla, ayrı ayrı ortaya
çıktıklarını görürüz. Bu da
tüm canlıları Yüce Allah'ın
yarattığının delillerinden

biridir. 

Bu kemikli turna balığı
fosili 152 milyon yaşın-
dadır ve değişmemiştir.

Bu gingko yaprağı fosili 290 - 248 mil-
yon yıllıktır ve günümüzdeki örnekle-
riyle tıpatıp aynıdır.

125 milyon yıllık
akrep fosili. 



� Bir tane ara form olmamasına rağmen canlıların milyonlarca yıl

hiç değişmeden -yani evrimleşmeden- kaldıklarını gösteren 350 mil-

yondan fazla fosil bulunmaktadır. 

� Asıl önemli nokta ise, –yukarıda belirttiğimiz gibi– DARWI-

NİSTLER TEK BİR PROTEİNİN KENDİ KENDİNE MEYDANA

GELİŞİNİ AÇIKLAYAMAMAKTADIRLAR. Bu büyük gerçek, evri-

mi tamamen ortadan kaldırmak için yeterlidir. 

Bütün bunlardan da anlaşılabileceği gibi, evrim teorisi bilimin

yalanladığı büyük bir sahtekarlıktır, daha canlılığın başlangıcını

açıklayamadan çökmüş bir teoridir.

(Evrim sahtekarlığı ve bu sahtekarlığı ortadan kaldıran bilimsel

gerçeklerle ilgili detaylı bilgi için bkz., Evrim Aldatmacası - Harun

Yahya, Yaratılış Atlası - Harun Yahya) 

Burada üzerinde duracağımız asıl konu, evrim teorisinin geçersiz-

liğinin bilimsel kanıtlarını sunmaktan çok, teorinin ideolojik yönünü

gözler önüne sermektir. Çünkü Darwinizm;

bütün materyalist, komünist ve faşist

ideolojilerin sözde temel zeminini

oluşturur. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)

43

Kara böcekgillerden olan bu böcek
100 milyon yaşındadır ve günümüzde
halen yaşamaktadır.

Çınar yağrağı fosili
54 - 37 milyon yıllık-
tır ve milyonlarca
yıldır hiçbir değişik-
liğe uğramamıştır.



Bir sahtekarlığı ayakta tutabilmek, bilimsel gelişmelere rağmen

insanlar tarafından desteklenmesini sağlamak son derece zordur. İşte

bunu başarabilmek için insanlar demagoji ve propaganda ile önce evrim

mantığına alıştırılırlar. Bunun için Darwinist diktatörlük işbaşındadır.

Darwinist diktatörlük, devletleri, hükümetleri, tüm ülkelerde basını,

üniversiteleri, okulları, bilim adamlarını ele geçirdikten sonra, onların

kanalıyla bu sahtekarlığı yaygınlaştırmıştır. Evrime karşı gelenler sustu-

rulmuş, okullarda tek yanlı evrim eğitimi verilmiş ve basında tek yanlı

evrim telkini yapılmış ve insanlar evrime inanmak veya inanır gözük-

mek zorunda bırakılmışlardır. Böylelikle evrim mantığı, reddedilemez

bir kavram olarak herkesin beynine aşılanmıştır. 

Darwinizm vahşete nasıl bir fikri temel verir? 

Buraya kadar anlattıklarımız, Darwinizm'in temel mantığıdır.

Bunun bilinmesi önemlidir, çünkü vahşetin, katliamların, terörün, nefre-

tin, çatışmaların sebebini bu ideoloji oluşturmaktadır. 

Darwinistler, insanı gelişmiş bir hayvan türü olarak görürler. Dola-

yısıyla bir Darwinistin sapkın görüşlerine göre insan, hayvanla eşdeğer-

dir. Bir Darwinist için hayvan ne kadarlık bir değere sahipse, insana da

o kadar değer ve önem verilmelidir. Bir başka deyişle bir Darwinist için

insanın "hiçbir önemi ve değeri yoktur". 

Darwinizme göre, doğada bir canlının gelişip güçlü ve avantajlı hale

gelebilmesi için güçlünün güçsüzü ezip yok ettiği bir ortamın varlığı
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şarttır yani doğada sürekli rekabet olmalıdır. Darwinistlerin bu hayali

mücadele ortamında, sözde her bir tür sadece diğer türü yok etmeye

çalışmakta ve dolayısıyla hayatta kalanları daima güçlüler oluştur-

maktadır. Bu mücadele, bir türün fertleri içinde, hatta bir ailenin fert-

leri içinde bile devam etmekte, her birey kendi bencil varlığı için çatış-

maya dahil olmaktadır. Darwinizm'in temelini işte bu sahte hikaye

oluşturur. 

Bu hikaye Darwinistlerin kendi teorilerinin ve hayat görüşlerinin

temelidir. Doğada var olduğuna inandıkları bu sözde çatışma sebebi

ile Darwinistler, sürekli olarak zayıf olanın yok edildiği vahşi bir doğa

tarif ederler. Onların yanlış inanışlarına göre insan da bir hayvan türü

olduğuna göre, aynı çatışma ve aynı elemenin insan topluluklarında

da var olması şarttır. Dolayısıyla bu sapkın mantıkta, güçsüzlerin elen-

mesi ancak çatışma, savaş, terör ile mümkün olabilecektir. 
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Elbette ki bu, kesin bir aldat-

macadır. Doğa, canlıların sadece

birbirleriyle kıyasıya rekabet

ettikleri bir savaş alanı değildir.

Canlılar hem kendi türlerine ve kendi yavrularına hem de farklı türle-

re karşı insanda hayranlık uyandıran şefkat, merhamet ve fedakarlık

örnekleri gösterirler. Bu gerçek, Darwinizm'e güçlü bir meydan oku-

madır. Kendi kolonisi için hayatını tehlikeye atan; yavrusu için aç kal-

mayı, hatta ölümü göze alan; kendi türünden olmayan yavruları dahi

koruyan bir canlının varlığı Darwinizm'in 'hayatta kalmak için güçsüz

olanı yok etmek gerekir" şeklindeki sapkın iddiasını yıkıma uğratmak

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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için yeterlidir. İşte bu nedenle Darwinistler canlılardaki bu hayranlık

uyandıran özelliklerden bahsetmekten şiddetle kaçınırlar. Çünkü

doğada vahşi bir mücadeleden çok şefkat, yardımlaşma ve merhame-

tin hakim olduğu tüm delilleriyle ortaya konulduğunda, Darwinizm

hayatın bir çatışma ve savaş ortamından ibaret olduğu iddiasına temel

oluşturamayacaktır. Bir başka deyişle kanlı komünist ve faşist ideoloji-

ler fikri temelini kaybedeceklerdir. 

İşte evrim teorisi bu temel mantığı ile insanlar ve toplumlar ara-

sında saldırı, isyan ve cinayete zemin hazırlar. Sosyal Darwinistler,

doğada var olduğuna inandıkları çatışmanın toplumlar ve halklar ara-

sında da olması gerektiğine, ancak bu şekilde seçilmiş ve ayrıcalıklı

türler ve nesiller yetişeceğine inanmışlardır. Diyalektik materyalizm

toplumlara bu şekilde uygulanmıştır. Buna göre bir tez ortaya atılır.

Bunun mutlaka bir anti-tezi olmak

zorundadır. Bu tez ve anti-tezler bir-

birleriyle çatışarak ortaya bir sen-
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tez çıkarırlar. Sentez bir süre sonra yeniden bir tez halini alır ve buna

karşı onun çelişeceği yeni bir anti-tez ortaya çıkarılarak çatışma devam

eder. Dolayısıyla bu inanışta toplumlar, çatışmanın yoğun olarak var

olması gereken alanlardır. Söz konusu çatışma "eleme"yi meydana

getirecek ve istenen sonuca, yani "senteze" ulaşılarak hayali bir şekilde

ilkelden gelişmişe doğru bir ilerleme sağlanmış olacaktır. 

20. yüzyılda ortaya çıkan faşist ve komünist diktatörlükler, sosyal

Darwinizm'in bu garip mantığını toplumlara olduğu gibi uygulamış-

lardır. Faşist ve komünist diktatörlerin her biri, toplum içinde bir

eleme sistemi uygularken Darwin'in fikirlerini esas aldıklarını açıkça

ifade etmişlerdir. 
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İşte Darwinist ideolojinin sebep olduğu

dehşet senaryolarına örnekler. Yanda,

birer vah şi hay van mu ame le si gö re rek

ka fes le re ka pa tı lan Kı zı lor du tut sak la rı.
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20. Yüzyıldaki Faşist ve Komünist Kanlı Diktatörlerin
Darwin'in Fikirlerini Esas Aldıklarına Dair İtirafları

Stalin: 

"Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için
onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini." 1

Mao: 

"Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve evrim teorisine dayan-
maktadır". 2

Engels ve Marx :

Engels'in Marx'a
yazdığı mektuptan:
"Şu anda kitabını
okumakta olduğum
Darwin, tek keli-
meyle muhteşem".3

Marx'ın 19 Aralık 1860
tarihinde Engels'e yaz-
dığı cevabı: "Bizim
görüşlerimizin doğal
tarih temelini içeren
kitap, işte budur". 4
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Marx: "Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf müca-
delesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor." 5

Marx, Das Kapital isimli kitabını Dar-
win'e ithaf ederek Almanca baskısında el
yazısı ile şunları yazmıştı: "Charles
Darwin'e, gerçek bir hayranı olan
Karl Marx'tan". 6

Engels: "Tabiat metafizik olarak değil,
diyalektik olarak işlemektedir. Bunun-
la ilgili olarak herkesten önce Charles
Darwin'in adı anılmalıdır." 7
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Dünyayı vahşete sürükle-
yen ve milyonlarca insanın
katledilmesine sebep olan
faşist ve komünist ideoloji-
ler, ideolojik temellerini
Darwinizm'den almışlardır.
Darwinist mantık insanların
beyinlerine yerleştirilmiş ve
kitle katliamları, soykırım-
lar ve zulüm insanlara tel-
kinle makul gösterilmiştir. 
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Engels: "Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını
keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasa-
sını keşfetti." 8

Leon Troçki :

"Darwin'in buluşu, tüm organik madde alanında diyalekti-
ğin en büyük zaferi oldu." 9

... İnsan nedir? Henüz bitmiş bir canlı değildir. Hala bece-
riksiz bir yaratıktır. Bir hayvan olarak insan planlı bir
şekilde değil, spontane bir şekilde evrimleşmiştir... İnsanın
yeni ve değişmiş bir versiyonunu üretmek -bu komünizmin
bir sonraki görevidir-... İnsan kendisini ham materyal ola-
rak görmeli, ya da yarı üretilmiş bir madde olarak. 10
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Adolf Hitler:

"Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geri-
ye maymun dansından başka bir şey kalmaz." 11

Mussolini:

Faşist lider Mussolini, İmparatorluğunun zayıflamasını,
"evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya
çalışmasına" bağlıyordu. 12

Doğanın diyalektik olarak işlediğini iddia eden söz konusu kanlı

liderler, sözleriyle de ifade ettikleri gibi, Darwin'in "doğadaki çatış-

ma" mantığını doğrudan toplumlara uygulamışlardır. Açıkça anlaşı-

labileceği gibi 20. yüzyılda komünist ve faşist diktatörlüklerin, tüm

dünyanın gözü önünde, pervasızca ve acımasızca kan dökmeleri-

nin tek sebebi Darwinizm'dir.  Bu kitapta özellikle odaklandığımız

konu komünizm olduğundan Darwinist ideolojinin komünizmi nasıl

şekillendirdiği ve nasıl beslediği konusuna daha fazla ağırlık veril-

mektedir. 

Darwinist ideolojiden güç bulan komünizmin ne kadar büyük

bir bela olduğunu anlamak için 20. yüzyıl komünist vahşeti-

ni kısaca hatırlamakta fayda vardır:

Irklar, soylar, milletler,
sınıflar arası üstünlük
ve bunun sonucunda
çatışma mantığı, evrim
teorisinin sahte iddia-
larına dayanılarak
hayata geçirildi. İnsan-
lar, milyonlarca insa-
nın soykırıma uğrama-
sına ve acımasızca
katledilmesine yalnız-
ca seyirci kaldılar. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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1917'de Rusya'da gerçekleşen kanlı Bolşevik Devrimi ile başlayan

komünist vahşet, önce yeni kurulan Sovyetler Birliği'nin geneline,

ardından Doğu Avrupa'ya, Çin'e, Kore'ye, Vietnam'a, Kamboçya'ya,

Latin Amerika ülkelerine, Küba'ya ve Afrika'ya yayılmıştır. 

20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşı sırasında ve sonrasın-

da, doğrudan veya savaşın dolaylı etkilerinden dolayı 350 milyon-

dan fazla insan yaşamını yitirmiştir. Bunların 120 milyonu sırf sivil-

lerdir. Ülkelerde yaşanan komünist vahşeti şöyle özetleyebiliriz:

Lenin, Dar wi nizm'e olan bağ lı lı ğı nın bir so nu cu ola rak, in -
san la rı bir hay van sü rü sü gi bi gö rü yor du. Do la yı sıy la yö ne-
ti mi al tın da ki in san la ra kar şı en za lim yön tem le ri kul lan-
mak tan ve teröre dayalı fikirlerini yaygınlaştırmaktan çe kin-
me di. 

20. Yüzyıl Nasıl Bir 

Komünist Vahşet Yaşadı? 



Sovyetler Birliği

Sovyetler Birli-

ği'nde Lenin liderliğin-

de büyüyen Komünist

Parti, silahlı mücadele

ve propaganda yön-

temlerini kullanarak

bir devrim gerçekleş-

tirdi. 

Lenin döneminde

gerek Kızıl Ordu bir-

likleri, gerekse de

Lenin'in kurdurttuğu

"Çeka" adlı gizli polis

örgütü, devrim karşıtı

kabul ettikleri bütün

toplum kesimlerine

yönelik büyük bir terör uyguladılar. Hatta militanlar, halka karşı özel

vahşet stilleri geliştirdiler.

Bolşevik militanlar, Çeka polisleri ve Kızıl Ordu birlikleri, Rus-

ya'nın dört bir yanındaki köyleri basarak, zaten çok zor koşullarda

yaşayan köylülerin yegane besin kaynağı olan mahsulleri silah

zoruyla toplamaya başladılar. Bu uygulamanın sonucunda ülkede

çok büyük bir kıtlık yaşandı. 

Stalin yapımı kıtlık nedeniyle 6 milyon insan açlıktan öldü, yüz-

binlerce çocuk bu felaketin hedefi oldu. 

Kollektifleştirmeye karşı direnenler kurşuna dizildi, diğerleri

çocuklar, kadınlar ve yaşlılarla birlikte sürgüne gönderildi. Bu

insanlardan pek çoğu ağır sürgün şartlarına dayanamayıp yaşamını

yitirdi. 
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Resimde görülen ve Kasım 1917'de St.
Pe ters burg'da si lah la rıy la poz ve ren Bol şe vik

dev rim ci ler Lenin'in kirli ve korkunç vahşet
döneminin birer simgesiydiler.



Lenin ve Stalin dönemindeki

komünist vahşetin bilançosu: 

� Yargılamadan hapsedilen on

binlerce rehinenin kurşuna di-

zilmesi ve 1918-1922 yılları ara-

sında ayaklanan yüz binlerce iş-

çi ve köylünün katledilmesi; 

� 5 milyon insanın ölümüne yol

açan 1922 açlığı; 

� 1920'de Don bölgesinde yaşayan

Kazakların ortadan kaldırılması

ve sürgüne gönderilmesi; 

� 1918-1930 yılları arasında on bin-

lerce insanın toplama kampla-

rında öldürülmesi; 

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

58

1921 ve 1922 yıl la rın da, Le nin'in oluş tur-
du ğu ka sıt lı kıt lık so nu cun da, Sov yet sı -
nır la rı için de tam 29 mil yon in san aç lık la
pen çe leş ti. Bun la rın 5 mil yo nu ise bu
sebeple ya şa mı nı yi tir di. Lenin ve Stalin
dönemindeki komünist vahşetin bilanço-
su gerçekten de çok ağırdır.



� 1937-1938 yıllarında yaşanan Bü-

yük Temizlik sırasında 690.000'e

yakın insanın öldürülmesi; 

�1932-1933 yıllarında 6 milyon Uk-

raynalının kasıtlı olarak meydana

getirilen açlıktan dolayı ölmesi;

(Bu kıtlığın sebebi, Sovyet toprak-

larında yeterince tahıl yetişmemesi

değil, komünist partisinin tahılın

dağıtımına izin vermemesi idi. Ya-

ni bu olay, özel olarak gerçekleşti-

rilmiş bir kitle katliamıydı.)

�Önce 1939-1941 yılları arasında, ar-

dından da 1944-1945 yıllarında yüz

binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Bal-

tıklı, Moldavyalı ve Besarabyalı-

nın sürgüne gönderilmesi; 

�1941'de Volga Almanlarının sürgü-

ne gönderilmesi; 

�1944'te Kırım Tatarlarının sürgüne

gönderilmesi ve ölüme terk edil-

meleri; 

�1944'te İnguşların sürgüne gönde-

rilmesi ve ölüme terk edilmeleri.

�Sovyetler döneminde Polonya, Ma-

caristan, Çekoslovakya, Romanya,

Bulgaristan, Arnavutluk, Doğu Al-

manya gibi Avrupa ülkeleri, Sta-

lin'in kanlı rejiminin pençesine

düşmüşlerdir. 
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Çin 

Çin, 1949 yılında Mao Tse Tung önderliğindeki komünist gerilla-

lar tarafından ele geçirildi. Bu ise Çin için; cinayetler, kitle katliamları,

işkenceler, kıtlıklar, yoksullaşma, yozlaşma ve kendi içine kapalı,

donuk bir korku toplumu demekti. 

Komünizm hakkında en ufak bir

olumsuz tavrı görülen milyonlarca

insan, herhangi bir suçları olmadığı

halde komünizme muhalif sayılarak

tutuklandı, hapsedildi ve büyük kentle-

rin meydanlarında düzenlenen idam

törenleri ile öldürüldü. 

O dönemde Mao'nun direktifleriyle

6 ila 10 milyon arasında kişinin doğru-

dan öldürüldüğü hesaplanmıştır. Yakla-

şık 20 milyon "karşı devrimci" olarak

nitelendirilen kişi de, ömürlerinin

önemli bir bölümünü cezaevlerinde hayvan mua-

melesi görerek geçirmiştir. 

Tiananmen Meydanı'nda Haziran 1989'daki

katliam da (1000 civarında ölü) Çin'de yakın geç-

mişte yaşanan vahşetin bir örneğidir.
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Çin ko mü niz mi, Sta lin Rus ya sı'nın des te ğiy le
ge liş ti ve ik ti da ra gel di. An cak Kı zıl Çin'in halka
yaşattığı vahşet, Sta lin'i bi le göl ge de bı ra ka cak
kadar şiddetli oldu.



Tarım alanındaki komünist

uygulamalar da Çin halkına sa-

dece büyük bir kıtlık ve işkence

getirdi. Uygulamalara direnen

insanlar aç bırakılarak cezalan-

dırıldı. Bazı köylerde açlıktan

kaynaklanan ölümlerin oranı

yüzde 50'yi geçmişti. O dönemde

kıtlık sonucunda ölen insan sayı-

sının 40 milyon kadar olduğu

tahmin edilmektedir.

Tibet'in Çin'e direnişini yıllar

boyu yöneten Dalai Lama, Çin ko-

münizminin halkına uyguladığı

vahşeti şöyle anlatır: 

(Tibetliler) yalnız kurşun-
lanmakla kalmadı; öldüre-
siye dövüldüler, çarmıha
gerildiler, canlı canlı yakıl-
dılar, boğuldular, parça-
landılar, açlıktan öldürül-
düler, boğazlandılar, asıl-
dılar, haşlandılar, canlı
olarak toprağa gömüldüler,
kollarından bacaklarından
gerilerek parçalandılar ya
da kafaları koparıldı.13
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Poli tik idam lar, Kı zıl Çin re ji mi nin
ola ğan ey lem le rin den bi ri dir. Pek
çok in san, "Mao'nun yo lun dan git-
me mek" suç la ma sın dan dolayı so -
kak or ta sın da in faz edil miş tir.
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Kızıl Çin, dünyanın en büyük
komünist vahşetinin yaşandığı
dehşet ve katliam mekanı haline
gelmişti. Komünist yayınlar ise,
bu vahşeti örtbas edebilecekmiş
gibi aldatıcı komünist propagan-
dalara evsahipliği yaptı. Ellerin-
de çiçeklerle komünist rejime
destek veren mutlu halk; kızıl
kitaplarıyla neşe içindeki köylü,
asker ve işçilerin gülen yüzleri;
huzur içindeki köylüler ile içiçe
olan, köylünün ve işçinin sorun-
larını dinleyen mutlu bir Mao
portresi, büyük bir yalanı dün-
yaya yaygınlaştırabilmek amaç-
lıydı. Bu mutluluk tablolarının
ardındaki gerçek ise kuşkusuz
ki çok acı vericiydi.



Adnan Oktar (Harun Yahya)

63

Komünist yayınlardaki mutlu halk propa-
gandası dev bir yalandır. Mao dönemi, Çin
halkının büyük bir bölümünün açlık ve kıt-
lıktan dolayı hayatını kaybettiği, "burjuva"
olarak nitelendirilen profesörlerin, sanatçı-
ların, devlet adamlarının ve yazarlarının
halk önünde aşağılanarak, boyunlarına
hakaret dolu yaftalar asılarak idam edildiği
gerçek bir vahşet dönemidir.

Komünizm gerçeği, komünist yayınlardaki
sahte çizimlerden çok başkadır. İnsanlar
sebepsiz yere toplu halde katledilmişler,
her bulundukları yerde idam edilmişlerdir.



Uygur Türkleri, Mao'nun iktidara geldiği 1949 yılından itibaren

sistemli bir soykırımla karşılaştılar. Çin, Uygur Özerk bölgesinde

hiçbir önlem almadan nükleer denemeler yaptı. 1964 yılından bu

yana 46 nükleer deneme gerçekleştirildi. Bu nükleer denemelerin

sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranı olağanüstü dere-

cede arttı, pek çok çocuk sakat veya ölü olarak doğdu.

Uygurların 1 taneden fazla çocuk sahibi olmalarının yasaklandı-

ğı Doğu Türkistan'da, bu yasağa uymayanların çocukları anne rah-

minde kürtajla katledildi. 1953 yılından bu yana sürdürülen asimi-

lasyon politikası sonucunda Uygur Özerk Bölgesi'nde %75 olan

Müslüman nüfus oranı günümüzde %35'lere kadar düşmüştür.

Bugün 25 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı Müslüman, hala Çin

baskısı altındadır.

Tarihçilerden ve öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından

hazırlanan ve komünizm adı altında işlenen suçların biraraya top-

landığı Le Livre Noir du Communisme (Komünizmin Kara Kitabı) isim-

li kitapta, Çin'deki komünizmin vahşi uygulamaları şöyle tarif edil-

miştir: 

Hepsi ölüme mahkum edilen devrim karşıtları, bütün halkın
davet edildiği açık duruşmalarda, Kızıl muhafızlar tarafından
parçalanıyorlardı. Halk ise bu esnada "öldür, öldür!" diye
bağırıyordu. Kızıl Muhafızlar bazen parçaları kızartıp yiyor ya
da hala canlı olan mahkumun gözleri önünde ailesine yediri-
yordu; herkes "eski mülk sahibi"nin karaciğerinin ve kalbinin
yendiği ziyafetlere ve konuşmacının yeni kesilmiş kafalardan
yapılmış bir kazık dizisi önünde konuştuğu toplantılara davet-
liydi. Çin'de yamyamlığa varacak kadar şiddetlenen nefret ve
vahşet hakimdi. 14
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Kamboçya

Nisan 1975 yılında Pol Pot adlı bir Mao'cu önderliğinde Komünist

Kızıl Kmerler başa geldi ve bütün şehirleri ve kasabaları tahliye ettiler. 

Kızıl Kmerler rejimi, tarihte komünist cinnetin doruk noktası ola-

rak değerlendirilmektedir. 

Pol Pot yönetiminde dünyanın en büyük katliamlarından biri

gerçekleşmiştir. Yalnızca 1975-1979 yılları arasında, nüfusu 9 milyon

olan ülkede, yaklaşık 3.3 milyon kişi, kafasına kurşun sıkılarak, kafa-

tası baltayla parçalanarak, başından torba geçirip boğularak veya

açlığa mahkum edilerek öldürülmüştür.

Pol Pot idaresindeki parti, ülke için yapılması gereken tek komü-

nist görevin, pirinç tarlalarında ölesiye çalışmak olduğuna karar vermiş

ve tüm Kamboçya nüfusunu tarlalarda çalışmaya zorlamıştır. Şehirler-

de yaşayan on binlerce insan -devlet

adamları, bürokratlar, öğretmenler,

aydınlar- köylere sürülmüş ve oluş-

turulan kollektif çiftliklerde çok ağır

şartlarda çalıştırılmıştır.

Çalışma sırasında kaytarmak,

toplanan ürünlerden bir parça bile

olsun izinsiz olarak yemek veya

herhangi bir dini ibadet yapmak,

"devrime isyan" sayılmış ve bu

bahanelerle neredeyse her dakika

bir insan öldürülmeye başlanmış-

tır. Her aileden en az bir kişi, bu

katliamlarda hayatını kaybetmiştir. 
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Kızıl Kmerlerin acımasız li de-
ri, 3 mil yon Kam boç ya lı'nın

ka ti li Pol Pot.



Pol Pot rejiminde öldürülecek

insanlar önce kafalarına kurşun

sıkılarak infaz edilmektedir.

Ama sonra bunun "mermi isra-

fı" olduğuna karar verilmiş ve

daha vahşi yöntemler kullanıl-

mıştır.

Kızıl Kmer rejimi, Viet-

nam'ın 1979'da Kamboçya'yı

işgal etmesiyle sona ermiştir.

Vietnamlılar, bir önceki reji-

min vahşetini dünyaya sergi-

lemek için "ölüm tarlaları"

olarak anılan pirinç tarlaları-

nı kazarak cesetleri çıkarmış

ve bunları sergilemişlerdir.
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Komünist Kızıl Kmerler, katlettikle-
ri in san la rın ba zı la rı nı nu ma ra la ya -
rak re sim le ri ni çek miş ler dir. Fo toğ-
raf lar, idam edil me den ön ce gö rün-
tü len miş Kam boç ya lı la ra ait tir. 
Kı zıl Kmer le rin ölüm tar lala rın da,
bin ler ce top lu me zar bu lun muş tur.
Yan da ki ke mik ler, baş la rı na plas tik
tor ba ge çi ri le rek bo ğu lan Kam boç-
ya lı la ra ait tir. Kamboçya, tarihin en
büyük komünist vahşetini yaşa-
mıştır. 



Kuzey Kore

Asya'daki kızıl vahşet sadece

Çin ve Kamboçya ile sınırlı kal-

mamış, Kuzey Kore'deki komü-

nist rejimler de kendi halklarına

karşı acımasız bir terör uygula-

mışlardır. Ülkede, Mao'nun

uygulamalarından daha da

acımasız olan Juche doktrini

uygulanmaktadır. 

Komünist tarım politikala-

rı yüzünden büyük bir verim-

sizlik, kıtlık ve toplu ölümler

olmuştur. 1990'lı yıllarda Ku-

zey Kore'de tahminlere göre

yaklaşık 2 milyon insan açlık-

tan hayatını kaybetmiştir hat-

ta bu sayının 4 milyona kadar

ulaştığı belirtilmektedir. Hal-

kın durumu böyleyken aske-

riyeye yapılan harcamalar ve

balistik füzelere harcanan

paralar da ülke kaynaklarını

tüketmeye devam etmektedir. 
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As ya'da ki kı zıl vah şet sa de ce Çin
ve Kam boç ya ile de sı nır lı kal ma-
mış, Ku zey Ko re ve Vi et nam'da ki
ko mü nist re jim ler de ken di halk la-
rı na kar şı acı ma sız bir te rör uy gu la-
mış lar dır. On yıl lar ca Kim Il Sung'un
dik ta sı al tın da yö ne ti len Ku zey Ko re
re ji mi nin kat let ti ği in san sa yı sı nın 1.5
mil yon ol du ğu he sap lan mak ta dır. 
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İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonra-
sında komünist vahşet pek çok ülkede
yaygınlaştırıldı. Komünizmin pençesine
düşen ülkelerde katliamlar, idamlar, kıtlık
ve açlık milyonlarca insanın hayatına
maloldu. Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve
Güney Amerika'ya kadar yayılan komü-
nist vahşetin bilançosu çok büyüktü.
Tarihte yaşanan bu gerçek bizlere, komü-
nizmin asıl hedefinin dünya hakimiyeti
olduğunu bir kez daha göstermektedir. 
20. yüzyıla dehşet getirmiş olan bu sap-
kın ideoloji bugün hala canlı durum-
dadır. Ve şu anda hedef, 20.
yüzyılın başarısız olarak nite-
lendirilen komünist girişi-
minin yerine, bütün dün-
yaya hakim olacak daha
kapsamlı bir komünist
hakimiyet kurabilmektir. 
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Komünist ülkelerde yaşanan bu vahşet bilançosu hiçbir komü-

nist tarafından dönemin bir hatası olarak kabul edilmez. Vahşet,

komünizmin gereğidir. 3.3 milyon insanı katleden Pol Pot, 1998

yılında ölüm döşeğinde "yaptıklarımdan dolayı vicdanım rahat"

açıklamasını yaparken bu düşüncededir. Komünist kanlı liderler

gerçekleştirdikleri vahşet ve katliamlar ile her zaman gurur duy-

muşlardır. Çünkü onlar öldürerek, yakıp yıkarak, kıtlık meydana

getirerek, devletin hazinelerini yok ederek kendilerince komünist

ideolojiye hizmet ettiklerini düşünürler. Çünkü beyinlerinde, bütün

bunları kendilerine makul gösteren bir Darwinist ideoloji vardır.

Bunu komünistlerin kendi sözlerinden anlamak mümkündür: 
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KKomünist Kanlı Liderler

Uyguladıkları Vahşet ile

Komünist ideolojinin Gereğini

Yaptıklarına İnandılar 
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Kamboçya, komünist kanlı
lider Pol Pot önderliğinde
büyük bir katliama maruz
kalmıştır. Zor şartlarda
pirinç tarlalarında çalıştırı-
lan halk sürekli dehşeti
yaşamış, yazarlar, profesör-
ler, sanatçılar ve bilim
adamları bu ölüm tarlaların-
da katledilmiştir. Kamboçya
nüfusunun 3/4'ünün katle-
dildiği dönem, kanlı komü-
nist Pol Pot dönemidir. 



Lenin :

"POLİSLERİ, ASKERLERİ, DEV-

LET MEMURLARINI ÖLDÜRMEK,

DEVLET KURUMLARINDA YAN-

GINLAR ÇIKARTMAK... DEVLE-

TİN HAZİNELERİNDEN PARALA-

RI ALMAK... Devrimci komünist

güçler yenilmez silahlı bir güç ola-

rak ortaya çıkmalı, İNSANLARI

ÖLDÜREREK, BOMBALAYARAK,

BİNALARI HAVAYA UÇURARAK

KORKU YAYMAK ve bu şekilde top-

lumun üzerinde komünist diktatör-

lüğü teşkil etmek iktidara ulaşma-

mızın önemli unsurlarındandır." 15
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"Propagandacılar her grubu basit bomba for-

mülleriyle donatmalılar. Onlara işin mahiyeti

hakkında açıklamalar yapmalı ve gerisini onlara

bırakmalılar. Gruplar askeri eğitimlerine,

derhal operasyonlara katılarak başlamalılar.

BAZILARI BİR CASUSUN ÖLDÜRÜL-

ME İŞİNİ VEYA BİR POLİS KARAKO-

LUNU BASMA GÖREVİNİ ÜSTLENME-

Lİ. BİR KISMI İSE BANKA SOYMALI." 16
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Türkiye, 19.10.2011
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Yeni Akit, 30.06.2011

Zaman, 29.09.2011

Sabah, 07.07.2010

PKK; LENINİST, STALINİST, MARKSİST GERİLLA 
TAKTİKLERİNİ BİREBİR UYGULAMAKTADIR



"TERÖRÜ PRENSİP OLARAK HİÇ REDDETMEDİK

VE HİÇBİR ZAMAN DA REDDETMEYİZ." 17

"Bazı kimseler BİZİ ZALİMLİĞİMİZ SEBEBİYLE

AYIPLADIKLARI ZAMAN, bu kişilerin en basit Mark-

sist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret et-

mekteyiz." 18

"BİZ POLİTİK ÖLDÜRMELERE KESİNLİKLE

KARŞI DEĞİLİZ. Sadece geniş halk kitleleriyle doğ-

rudan bağlantılı olan BİREYSEL TERÖRİST HARE-

KETLER DEĞER TAŞIRLAR." 19

"Sosyal-demokratların gururla ve böbürlenerek, "biz,

anarşist, hırsız, soyguncu değiliz, biz bunların çok

üstündeyiz, gerilla savaşını kabul etmiyoruz" dedik-

lerini görünce kendime soruyorum: BU ADAM-

LAR NE SÖYLEDİKLERİNİN FARKINDALAR

MI? Ülkenin her yerinde kara-yüzler hükümeti

ile halk arasında silahlı çatışmalar ve çarpış-

malar oluyor. DEVRİMİN GELİŞMESİ-

NİN BUGÜNKÜ AŞAMASINDA, BU,

KESİNLİKLE KAÇINILMAZ BİR

OLGUDUR." 20
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"Eğer kitleler kendiliğinden

ayağa kalkmazsa hiçbir şey

başaramayız. SPEKÜLA-

TÖRLERE KARŞI TERÖR

UYGULAMADIĞIMIZ,

HEMEN ORACIKTA KA-

FALARINA BİR KURŞUN

SIKMADIĞIMIZ SÜRE-

CE HİÇBİR YERE VARA-

MAYIZ."21

Abdullah Öcalan, öğretmeni Lenin gibi

komünist parti bayrakları eşliğinde kitle-

lere komünist propaganda yapaken

Zaman, 24.11.2011

Sabah, 14.01.2011

Bugün, 18.08.2010
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"Proletarya egemenliğindeki devlet, burjuvaziyi ez-

mek için kullanılan bir makinedir. Diktatörlük doğ-

rudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlan-

mamış iktidardır. Proletaryanın devrimci diktatör-

lüğü, PROLETERYANIN BURJUVA SINIFI-

NA UYGULADIĞI ŞİDDET SAYESİNDE

AYAKTA DURAN BİR İKTİDARDIR, HİÇ-

BİR YASAYLA DA KISITLANAMAZ." 22

"BİZİM İLGİLENMEKTE OLDUĞUMUZ OL-

GU, SİLAHLI MÜCADELEDİR; bu mücadele, bi-

reyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmekte-

dir. Bir kesimi devrimci örgütlere ait iken, öteki ke-

simler (Rusya'nın belirli kesimlerinde çoğunluğu)

herhangi bir devrimci örgüte bağlı değildirler. Si-

lahlı mücadele, birbirlerinden kesinkes ayrılması ge-

reken, farklı iki amaca yöneliktir; önce, BU MÜCA-

DELE KİŞİLERE, LİDERLERE VE ORDU VE

POLİSTEKİ GÖREVLİLERE SUİKAST

YAPMAYI AMAÇLAR, İKİNCİ OLA-

RAK, HEM HÜKÜMETE AİT, HEM DE

ÖZEL KİŞİLERE AİT PARA KAY-

NAKLARINA ELKOYAR..."23
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"Ezilen sınıfın kurtuluşu, SADECE ŞİDDETE

DAYALI DEVRİM OLMADAN DEĞİL, bila-

kis egemen sınıf tarafından yaratılan devlet

iktidarı yok edilmeden de olanaksızdır." 24

"Proletarya, MUTLAKIYETİN DİRENİŞİNİ

ŞİDDET YOLUYLA KIRMAK ve burjuvazi-

nin yalpalayan tavrını etkisiz hale getirmek

için, KÖYLÜ YIĞINLARIYLA İTTİFAK

KURARAK demokratik devrimi sonuna

kadar götürmelidir. Proletarya, burjuvazinin

direnişini ŞİDDET YOLUYLA KIRMAK

VE KÖYLÜLÜĞÜN VE KÜÇÜK-BUR-

JUVAZİNİN YALPALAYAN TAVRI-

NI ETKİSİZ HALE GETİRMEK

İÇİN, nüfusun yan-proleter unsur-

larıyla ittifak kurarak devrimi

başarmalıdır."25
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KOMÜNİZM, TERÖR İLE AYAKTA KALIR
Komünizm terör ile beslenir. Komünizmde terör ve kan dökme dışında hiçbir yol
yoktur.  20. yüzyılın kanlı komünist liderleri kendi ideolojilerini yayarken, terörün,
sinsi saldırıların, propagandanın ve gerilla taktiklerinin bir şart ve komünizmin
gereği olduğunu sürekli dile getirmiş ve uygulamışlardır. Dolayısıyla, günümüzde
komünist PKK terör örgütünün şehirlere girerek, sivilleri şehit ederek, işçiye ve
polise saldırarak gerçekleştirdiği terör eylemlerini kınamak veya bunları "alçakça"
veya "hain pusu" gibi başlıklarla yermek, bu komünist terör örgütüne yalnızca
amacına ulaştığı hissini verecektir. PKK, şu anda tam olarak Leninist, Stalinist
ideolojinin gereğini uygulamaktadır. 

Taraf, 30.10.2011

Yeni Akit, 05.06.2011

Taraf, 30.10.2011

Sabah, 16.07.2012

Vatan, 10.11.2011
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Komünist terör, halkın
arasına girip dehşet saç-
mayı, korku salmayı ve
çocuk-kadın demeden
mümkün olduğu kadar
çok kişiyi katletmeyi
amaçlar. PKK, terör
eylemleri ile komünizmin
bu gereğini yerine getir-
mektedir. Komünist zih-
niyet ortadan kalkmadık-
ça, terör de ortadan kalk-
mayacaktır. 

Aydınlık, 21.05.2012

Zaman, 28.09.2011

Star, 12.11.2011

Türkiye, 19.07.2012

Cihan Haber, 12.07.2012

Yeni Akit, 09.02.2011

Bugün, 19.10.2011



Mao :

"Bir devrim, bir ziyaret partisi ya da bir makale yaz-

mak ya da bir resim çizmek ya da nakış işlemek

değildir; o kadar kibar ve zarif, acele etmeden ve

nazik, o kadar ılımlı, kontrollü ve yüksek ruhlu

OLMAMALIDIR. DEVRİM, BİR İSYAN VE

AYAKLANMA, BİR SINIFIN DİĞERİNİ DEVİRDİ-

Ğİ BİR ŞİDDET HAREKETİDİR." 26

Leon Trotsky :

"... Ülkede iktidarın kimde olacağı sorunu, yani burjuva-

zinin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu, anayasa maddele-

rine değil, ŞİDDETİN HER BİÇİMİNE BAŞVURA-

RAK ÇÖZÜLECEKTİR... KIZIL TERÖR, ÖLMEYE

MAHKUM VE BUNA KATLANAMAYAN BİR SINI-

FA KARŞI KULLANILAN BİR SİLAHTIR." 27

" ... İhtilal, ihtilalci sınıftan emrindeki bütün

yöntemlerle gayesine varmasını talep eder;

EĞER GEREKİRSE SİLAHLI BİR

AYAKLANMA İLE, EĞER MEC-

BUR OLURSA TERÖ-

RİZMLE." 28
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Josef Stalin :
"ŞİDDETE DAYALI BİR DEVRİM OLMA-
DAN, PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ

OLMADAN, eski, burjuva koşulların böyle kökten
bir şekilde dönüştürülmesi gerçekleştirilebilir mi? 29

Böyle bir devrimin BARIŞÇIL OLARAK, bur-
juvazinin egemenliğine uyarlanmış olan burju-
va demokrasisi çerçevesi içinde yapılabile-
ceğine inanmak, YA AKLINI OYNAT-
MIŞ VE NORMAL İNSANİ KAV-

RAMLARI YİTİRMİŞ OLMAK, ya da
PROLETER DEVRİMDEN KÜS-
TAHÇA VE AÇIKÇA VAZGEÇ-
MEK DEMEKTİR." 30
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Che Guevara :

"Bu uzun süreli bir savaş demektir. Ve, bir kez daha yinele-

yelim, acımasız bir savaştır. SAVAŞ GELİP ÇATTI-

ĞINDA, KİMSE ONU YUMUŞATIRIM DİYE KEN-

DİNİ ALDATMASIN ve kimse, halkı uğruna katlana-

bileceği savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, SAVA-

ŞI KIZIŞTIRMAKTA DURAKSAMASIN. BU,

HEMEN HEMEN TEK ZAFER UMUDUDUR." 31

"SAVAŞAN, KAYBEDEBİLİR. SAVAŞMAYAN, ÇOK-

TAN KAYBETMİŞTİR." 

"Benim Marksistliğim kök saldı ve saf hale geldi. BEN

SİLAHLI MÜCADELEYE KESİN İNANIYORUM VE

İNANÇLARIMDA KATIYIM."32

"Oligarşilerin tüm baskı gücü, TÜM DEMAGOJİ VE

VAHŞİLİĞİYLE onların amaçlarının hizmetinde

olacaktır. İlk saatte bizim görevimiz hayatta

kalmaktır; daha sonra SİLAHLI PROPAGAN-

DA YÜRÜTEN GERİLLA ÖRNEĞİNİ İZLE-

MEK OLACAKTIR: GERİLLALARIN

YENİLMEZLİĞİ DERSİ SAHİPSİZ

KİTLELER ARASINDA KÖK

SALACAK; ulusal ruhun elektrik-

lendirici gücü, daha şiddetli baskı-

lara karşı koymak için daha zorlu
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görevlere hazırlayacak; mücadelenin bir unsuru olarak nefret, düş-

manın nefreti, bizi, insanın doğal sınırlarını aşan ve onun

ötesine geçecek; İNSANI ETKİN, ŞİDDETLİ, SEÇİCİ VE

SOĞUK BİR ÖLÜM MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜRMEYE

ZORLAYACAKTIR. Bizim askerlerimiz böyle olmak zorun-

dadır; düşmandan nefret etmeyen bir halk vahşi bir düş-

manı yenemez."33

"Savaş, düşman onu nereye götürüyorsa oraya kadar götürül-

melidir: ONUN EVİNE, EĞLENCE YERLERİNE; TOPYE-

KUN SAVAŞ. DÜŞMANA KIŞLALARININ DIŞINDA

VE HATTA İÇİNDE BİLE RAHAT EDEBİLECEĞİ BİR

AN, BARIŞÇIL BİR AN BİLE BIRAKILMAMALI; NERE-

DE BULUNUYORSA ONA SALDIRMALI, GEÇECEĞİ

HER YERDE ONA KÖŞEYE SIKIŞTIRILMIŞ BİR HAY-

VAN DUYGUSU VERİLMELİDİR. O zaman, ONUN

MORALİ BOZULMAYA BAŞLAYACAKTIR. O, git-

tikçe daha fazla hayvanlaşacaktır, ama böylece biz onun

çöküntüsünün belirtilerini daha açık göreceğizdir."

34
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Pol Pot :

"Biz Marksistiz. BİZ DEVLETİN

ORTADAN KALDIRILMASI KONU-

SUNU LENİN'DEN ÖĞRENDİK.

MARKSİST-LENINİSTLER DEVLET

İKTİDARINI ELE GEÇİRMENİN VE

DEVLETİ ORTADAN KALDIRMANIN

YOLLARINI ARAMALIDIRLAR. Para

devletin bir parçasıdır. Dolayısıyla onu

ortadan kaldırdık. Ve bundan sonra da

eğer herhangi bir şeyi daha ortadan kaldır-

mamız gerekirse kaldıracağız. 35
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İşte komünist vahşet budur. Komü-

nist kanlı liderlerin sözlerinden

özetle komünist ideoloji: 

- barışçıl tek bir an bırakma-
mayı amaçlayan, 

- insanı etkin, şiddetli ve soğuk bir ölüm makinesine
dönüştüren, 

- terörü prensip olarak mutlaka uygulayan,

- devrime karşı gelenlerin hemen oracıkta kafalarına
kurşun sıkılması gerektiğini savunan,

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Herkesin seyirci kaldığı 20. yüzyıl vahşeti, şu
anda temel zihniyetini yitirmemiştir. Komünist
tehdit var oldukça, terör ve katliamlar da devam
edecektir. Dolayısıyla ortadan kaldırılması gere-
ken fikrin savunucuları değil, fikrin ta kendisi-
dir. 



- proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet saye-
sinde ayakta duran,

- yasayla kısıtlanamayan,

- liderlere, orduya ve polise suikast
yapmayı mecbur gören,

- onların para kaynaklarına el koyan,

- "ölmeye mahkum" bir sınıfa karşı
kızıl terör uygulanmasını şart
koşan,

- hedefe ulaşmanın tek
yolunun silahlı ayaklan-

ma ve terör olduğunu
savunan, 

- barışçıl yollarla
hedefe ulaşmayı
düşünenleri "aklı-
nı oynatmış" ya da
komünist ilkeler-

den vazgeçmiş
olarak nitelen-

diren,
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- askerlerin, kışlaların içinde ve dışında rahat edebile-
cekleri bir an dahi bırakılmamasını mecbur kılan,

- devleti tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen 

bir vahşet sistemidir. Bunlar sadece sözde kalmamış, komünist

kanlı liderler, yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz açıklamalarında

tarif ettikleri bu vahşeti tüm dünyanın gözü önünde uygulamışlardır.

Bu vahşet senaryosu, hayali bir senaryo değildir. Kendisi dahil tüm

insanları gelişmiş birer hayvan türü olarak algılayan ve doğadaki

sözde çatışmanın bir gereklilik olarak toplumlarda da uygulanması

gerektiğine inanan insanlar bu vahşeti yukarıdaki tariflerinden daha

da abartılı bir şekilde hayata geçirmişlerdir. İdeolojileri onları, yaptık-

larının doğru ve gerekli olduğuna inandırmıştır. Bu sapkın ideoloji,

onların beyinlerinde bir inanç ve bir amaç var etmiştir. Batıl bir din

haline getirdikleri bu inanç uğruna kitleleri katletmekten bir an bile

çekinmemişlerdir. İnsanların büyük bir çoğunluğu için büyük bir

korku ve dehşet nedeni olan komünist vahşet, bir komünist için yaşa-

mın gereğidir ve mutlaka uygulanmalıdır. 

İşte Darwinist zihniyetin ortam sağladığı ve geliştirdiği komü-

nizm böyle vahşi bir ideolojidir. Bu nedenle bir komünistin beyninde-

ki bu batıl inanç sistemini darmadağın etmeden onu geniş kitleleri kat-

letmekten alıkoymak mümkün değildir. Darwinizm'in bilimsel olarak

geçersizliğini görmesi dışında, bir komünisti yaptığı vahşetin mantık-

sızlığına ikna edecek neredeyse başka hiçbir yöntem yoktur. Burada

geçmişteki komünist katliamlara yer vermemizin sebebi, taviz verildi-

ği takdirde, ülkemizin güneydoğusunda uygulanmak istenen komü-

nist vahşetin de bundan farklı olmayacağını gösterebilmektir.

Çünkü terörist ve komünist PKK yapılanması, aynı fikri zeminden,

yani Darwinizm'den güç alır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde detay-

lı olarak değinilecektir. 
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Komünizm, Darwinizm'i temel aldığı için, Darwinist ideolojinin

insanlara ve toplumlara getirdiği tüm kirli ahlak özelliklerini de pay-

laşır. Komünizm, dehşet ve vahşetin temelini Darwinizm'den aldığı

gibi; dinsizliğin, devleti, aileyi ve güzel ahlakı kötü görmenin temelini

de Darwinizm'den almıştır. Tesadüfleri sahte ilah edinen ve açıkça

Allah'ın Yüce varlığını inkar etmek amacıyla (Allah'ı tenzih ederiz)

ortaya atılmış bir teori olan evrim teorisi, Marx'ın deyimiyle komüniz-

min "doğal tarih temeli" olduğundan, her iki ideoloji de aynı amaca

hizmet eder. Tesadüflerin yaratıcı güç (Allah'ı tenzih ederiz)

olduğuna inanan bir Darwinist'in Allah'a iman etme-

si elbette mümkün değildir. İşte komünist bu

sapkın inançlar bütününü alır ve hiç

çekinmeden uygular. 
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Kanlı Komünist Liderler,

Din, Devlet ve Aileyi 

Reddederler



"İnsanın tesadüfen var olmuş ve başıboş yaşayan bir hayvan"

olduğunu savunan sapkın komünist ideoloji, komünizmi yaygınlaştır-

dığı tüm bölgelerde dinsizliği de yaygınlaştırmaya çalışacaktır. Komü-

nist bir toplum, bir dini kabul etmediği gibi, manevi değer-

leri, aileyi, güzel ahlakı ve devletin varlığını da kabul

etmemektedir. Dolayısıyla daha ileride daha detaylı açık-

lanacağı gibi komünist zihniyete sahip bir insanı vicdana,

güzel ahlaka, aile sıcaklığına, merhamete, sevgiye ve

bağışlayıcı olmaya çağırmak veya onu yaptıklarından

dolayı "kınamak" hiçbir sonuç getirmeyecek bomboş bir

çabadır. 

Komünizmin nasıl dinsiz ve maneviyattan uzak bir

ortam meydana getirmeyi hedeflediğini, komüniz-

min kanlı liderlerinin sözlerinden anlamak

mümkündür: 
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Kanlı Komünist Liderlerin 

Din Ahlakına ve Dini Değerlere

Karşı Olduklarını Gösteren Sözleri 

(Allah'ı tenzih ederiz) 

Lenin :

Din bir çeşit manevi baskıdır.36

Dini düşünceler, Tanrı inancı, hatta Tanrıyı soyut olarak düşün-
mek bile benlikte gizlenmiş bir alçaklıktır. 37

Tanrıya inanmak, cahil ataların kültüründen kalma bir kalıntı-
dır. 38

Dine karşı gerçekçi bir ideolojik mücadele başlatmak görevimiz
olmalıdır. 39

Ateist olmak her komünist için bir kuraldır. 40

Bir vatandaşın dininin resmi dokümanlarda bahsi bile ortadan
kaldırılmalıdır. Kiliseye herhangi bir devlet desteği sağlanmama-
lıdır ve devlet, dini toplumlara herhangi bir hakediş vermemeli-
dir. 41
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Marksizm'in filozofik temeli, Marx ve Engels tarafından sürekli
tekrarlandığı gibi, diyalektik materyalizmdir. Tamamen ateist ve
tüm dinlere düşman olan bir materyalizm... 42

"Din afyondur" – Marks'ın bu görüşü Marksizm'in dine olan
bakışının kilit taşıdır.43

Marksizm materyalizmdir. Bu nedenle de dine acımasızca düşman-
dır. 44

Bizim programımızın ateizmi içine alması mecburidir. 

"Her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak da baş gayele-
rimizden biridir. Komünizm nizamının en büyük düşmanı
Allah'tır. Allah'a olan imanı çürütmek için bütün kuvvetimizle
çalışmalıyız... Marx ile Engels'in bir kaç defa beyan ettikleri şekil-
de, Marksizmin felsefî temelini diyalektik materyalizm teşkil eder...
Bu materyalizm ateisttir, bütün dinlerin amansız düşmanıdır." 45

Karl Marx :

Dinin tenkiti tamamlandı ve dinin tenkiti tüm tenkitlerin ön koşu-
ludur.46

İnsanların mutluluğunun ilk koşulu, dinin ortadan kaldırılması-
dır.  47
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Dini insan yaratır, din insanı yaratmaz... Bu devlet ve bu toplum,
dünyanın içe dönük bir bilinci olan dini üretmiştir, çünkü onlar içe
dönük bir dünyadır. 48

Komünizm baki gerçekleri lağveder, tüm dinleri ve ahlaki kuralları
ortadan kaldırır. 49

Josef Stalin :

İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in "Tanrı bizimle" sözüne
cevap. "Şeytan bizimle ve beraber kazanacağız." 50

"Biz dine karşı propaganda yapıyoruz ve propaganda yapmakta
devam edeceğiz. Parti dine karşı tarafsız kalamaz. Bütün dinlere
karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktadır." 

Nikita Kruschev : (Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri, 1953) 

İnsanlar arasında esaslı, etkili ve ustalıkla organize edilmiş, ilmi,
ateist bir propaganda, nihayet onları dini yorumlardan kurtarma-
ya yardım edecektir. 51

"Komünizm dine karşı olan muhalefetini değiştirmemiştir. Bizler
dinlerin uyuşturucu tesirlerini yok etmek için elimizden gelen
bütün gayretleri sarf ediyoruz." 52
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PKK'NIN DİN AHLAKINA BAKIŞ AÇISI, 
LENINİST, STALINİST, MARKSİST, KOMÜNİST 

KANLI LİDERLERLE BİREBİR AYNIDIR
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Vakit, 18.08.2010

Zaman, 07.06.2011

Yeni Akit, 08.05.2011

Tercüman, 02.11.2007

Vakit, 08.09.2010
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Kanlı Komünist Liderlerin Devlet'in

Gereksizliği ile İlgili Sözleri 

Komünizm, Allah'a, Allah'ın hak dinlerine ve Kutsal kitaplarına,

din ahlakına böylesine sapkın bir bakış açısı olan dev bir tehlikedir.

Komünizm, dine ve manevi değerlere düşman olduğu gibi, devletin

varlığına da inanmaz. Komünist düşünce, kendi ürettiği bir "ezilen

halklar" kavramını kullanır. Komünist düşünce, burjuvazi tarafından

ezilmekte olan halkların sözde kurtarıcısı gibi gösterir kendisini. Onla-

rın hezeyanlarına göre devlet yalnızca geçici olarak var olmalı, ardın-

dan devletin tüm kaynakları komünist sisteme ait olmalıdır. Zaten tüm

dünya hakimiyetini esas alan komünizmde sınırların ortadan kalkma-

sı ve dolayısıyla devletlerin ortadan kalkması esastır. Bir ülke tanımla-

ması yapılacaksa komünizmin hedefi, komünist bir dünya devletidir. 

Komünist liderlerin bu konudaki sözleri oldukça açıktır: 

Lenin'in Sverdlov Üniversitesi’nde verdiği bir dersten;

Lenin :

"Devlet öğretisi, TOPLUMSAL AYRICALIĞI, SÖMÜRÜNÜN
VARLIĞINI, KAPİTALİZMİN VARLIĞINI HAKLI KILMAYA
HİZMET EDER."

"DEVLET, TOPLUMUN SINIFLARA BÖLÜNMESİNİN
BAŞGÖSTERDİĞİ YERDE VE ZAMANDA, SÖMÜRENLER-
LE SÖMÜRÜLENLERİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANDA
görülmektedir."
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"...yönetmek için başkalarının iradesini kuvvet yoluyla -hapisha-
neler, özel insan müfrezeleri, ordu, vb.- ile baskı altına almak için
özel bir baskı aygıtına gereksinim duydukları zaman, ORADA
DEVLET ORTAYA ÇIKAR."

"DEVLET, BİR SINIFIN BİR BAŞKA SINIF ÜZERİNDE EGE-
MENLİĞİNİ SÜRDÜRMESİNİN BİR MAKİNESİDİR."

"Öyleyse biz, BU MAKİNEYİ (DEVLETİ) SERMAYENİN İK-
TİDARINI ALAŞAĞI
EDECEK SINIFIN ELLE-
RİNE VERECEĞİZ. Biz,
devletin genel eşitlik de-
mek olduğu yolundaki bü-
tün o eski önyargıları red-
dedeceğiz - çünkü bu, bir
göz boyamacadır: sömü-
rü olduğu sürece eşitlik
olamaz. ... O ZAMAN
DEVLET DE OLMA-
YACAK, SÖMÜRÜ
DE. Bizim Komünist
Partisinin görüşü bu-
dur."

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Komünist ideoloji devlete,
devlete ait kurumlara kar-
şıdır. Bu fikri, yaptıkları
propaganda posterlerinde
sık sık kullanmışlar, kitle-
lere yaymaya çalışmışlar-
dır.



Kanlı Komünist Liderlerin Aile Kavramının

Ortadan Kaldırılması Gerektiği İle İlgili Sözleri 

Yine aynı şekilde aile, bir komünist için asla var olmaması gereken

bir kavramdır. Ailevi ilişkiler komünistler tarafından feodal ilişkiler

olarak değerlendirilir (koruyan-korunan ilişkisine dayanan yerel-hiye-

rarşik örgütlenme). Geniş bir topluluğun yerine küçük bir çekirdek bir-

liğin tesis edilmesidir. Aile kavramı devreye girdiğinde komünistler,

kişinin öncelik değerlerini yitirdiğini, hizmet ettiği geniş topluluğu

bırakarak, çekirdek ailenin çıkarlarını kolladığını iddia ederler. Bu

nedenle komünizme göre, Engels'in yazılarında belirttiği gibi aile

kurumu tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Komünizmde aile kavramı

şu sözlerle ifade edilir: 

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

96



"Hangi nedenden dolayı olursa olsun evlilik yapan, aile
kuran ya da ailenin bir parçası olan devrimci unsurlar,
nedenleri ne olursa olsun, büyük bir tutarsızlık içerisin-
dedirler." 53
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Örneğin Pol Pot, aile kavramını komünist hedefler önünde bir

engel olarak gördüğünden ilk görev olarak aileleri birbirlerinden ayır-

mıştır. İnsanları komünler şeklinde yaşamaya zorlayarak, aile bireyle-

rini birbirlerinden uzaklaştırmış ve aile kavramını ortadan kaldırmaya

çalışmıştır. 

Aynı uygulama Stalin tarafından Rusya'da da yapılmıştır. Köylü-

lerin ellerinden önce toprakları alınmış, sonra geri verilen küçük alan-

lar, özellikle dağınık ve birbirinden çok uzak yerlerden seçilmiştir.

Bunun sonucu olarak bir aile çok küçük parçalardan oluşan tarlalarını

sürebilmek için ayrı yerlerde yaşamak zorunda kalmıştır. Komünist

partinin birçok toplantısında ise "aile bağları ve aile kavramları yaşa-

dığı sürece devrim güçsüz kalacaktır" şeklinde açıklamalar yapılmış ve

bu yönde telkinler verilmiştir.

İşte bir komünistin sosyal hayata yönelik karanlık ve vahşet dolu

bakış açısı böyledir. Bir komünist için, güzel ahlaka ve manevi değer-

lere dair herhangi bir söz son derece anlamsızdır. 
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Stalin'in hedefi
olan "bütün din-
lere karşı din
aleyhtarı propa-
ganda yapmak",
bugün her komü-
nist cephe tara-
fından savunulan
ve uygulanan bir
yöntemdir.
Komünizmin
hayali, çocukların
öldürüldüğü,
insanların peri-
şan hale getirildi-
ği, aile kurumu-
nun ortadan kalk-
tığı, dinsiz, man-
eviyatsız, amaç-
sız toplumlar
meydana getire-
bilmektir. 
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PKK'NIN AİLE KAVRAMINA BAKIŞ AÇISI, LENINİST, 

STALINİST, MARKSİST, KOMÜNİST KANLI LİDERLERLE

BİREBİR AYNI OLDUĞUNDAN "EVİNİZE DÖNÜN"
ÇAĞRISI YAPMAK ANLAMSIZDIR

Yeni Akit, 08.06.2011

Türkiye, 01.01.2011

Vatan, 11.11.2011

Türkiye, 01.01.2011

Sabah, 18.09.2010
Zaman, 26.04.2011

Bugün, 28.09.2011



Komünist, devlet kavramını kabul etmediği için devletin kanunla-

rını hiçe sayacaktır. Aile kavramı ile onu ikna etmek mümkün olmaya-

cak; bir terörist "ailenin yanına dön", "annenin çorbasını iç" gibi duy-

gusal yaklaşımlardan hiçbir zaman etkilenmeyecektir. Çünkü bir

komünist için din, güzel ahlak, devlet ve aile kavramı yoktur. Dola-

yısıyla bir komünisti durdurabilmek için ne devletin yasaları, ne

güzel ahlak çağrıları, ne de ailesi etkili olmayacaktır. Komünistin

durdurulabilmesi için, ondaki bu kavramları değersiz hale getirmiş

olan fikir sisteminin yok edilmesi gerekir. O da Darwinist, materyalist,

Stalinist ve komünist fikir sistemidir.
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Zaman, 01.10.2011

Bugün, 26.09.2011
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SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV’DE 
YAYINLANAN YORUMLARI - 2

ÖÖcalan Marksist olmaktan pişman olmaz, Marksist düşünceden

vazgeçmez, yaptıklarından asla pişman olmaz

DİDEM ÜRER: Ahmet Taşgetiren Hocamız, Öcalan’ın müthiş bir devrim geçir-
diğini, demokratik üniterlilikte karar kıldığını ve bunun Öcalan’ın kendi itirafı
olduğunu söylemiş. Öcalan’ın bu zihniyetindeki devrim nedeniyle hem
bağımsız devletten, hem de demokratik özerklikten de vazgeçtiğini, ancak
şimdi sıranın özür dilemeye geldiğini söylemiş ve şöyle devam etmiş Ahmet
Taşgetiren Hocamız: “Öcalan zihni devrim geçirdi ama, geçirene kadar kırk
bin insanı ateşe sürükledi. Ben bu tip insanların aradan yıllar geçtikten sonra
ve onların öncülüğüyle binlerce insan can verdikten sonra uyanış yaşama-
ları karşısında illet oluyorum” demiş.

ADNAN OKTAR: Anti Darwinist, anti materyalist eğitim verilmesi, bilgilendirme
gerekir. Abdullah Öcalan da Marksist düşünceden vazgeçmez. Sadece
cezaevinde çok sıkıldığı için, rahatsız olduğu için kendince insanların hoşu-
na gidecek güzel mesajlar vereceğini düşünüyordur, sempati toplayacağını
düşünüyordur, bir rahatlık istiyordur. Abdullah Öcalan dahil böyle yoğun
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Marksist eğitim almış hiçbir insan Marksizm’den vazgeç-
mez ve asla da pişman olmaz yaptıklarından. Marksist
olmaktan pişman olması gerekiyor. Ondan piş-
man olması için de iman etmesi gerekir. İman
etmesi için de Darwinist-materyalist olmaması
gerekiyor. Çok zor. (17 Ocak 2013, A9 TV)

PPKK, İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü’nün azgın katil

ordusudur. En çekindiği şey ise halkın aydınlanmasıdır.

ADNAN OKTAR: PKK’lı komünistler, İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü ile
beraber hareket ediyorlar. İddia edilen Ergenekon Terör Örgütü, PKK denilen
o menhus, o şeytani örgütün kurucusudur. İddia Edilen Ergenekon Terör
Örgütü taa 1970’lerde bunu planlamıştı. PKK’yı 1980’lerde ortaya sürdü.
PKK’yı eli kanlı maşa olarak hep kullandı. Askerlerimizi şehit ettiler. Polisleri-
mizi şehit ettiler. Buna yine devam ediyorlar. Şu an kendilerince toparlanma
ve dinlenme aşamasında girdiler.

Onun azgın, katiller ordusu olan PKK’nın, en çekindiği şey aydınlanmadır;
halkın aydınlanması. Onun için okullara saldırır. Sergilere saldırır. Kitabevleri-
ne saldırır. Kitapları yakar. Böylece halkın doğruları, gerçekleri öğrenmesini
kendilerince engellemeye çalışırlar. Fakat bunda başarılı olmaları mümkün
değil.  Son günlerde halkın özellikle Darwinizmin ve materyalizmin geçersiz-
liğini anlamalarından paniğe kapıldılar. Çünkü Darwinizm’in yıkılışı; PKK’nın
bütün felsefi sisteminin yıkılışı demektir. Onun için PKK kendince uyanıklık
yapıp kiralık katillerini, İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü’nün artıklarını,
insanların aydınlanacağı yerlere saldırgan olarak gönderiyorlar. Kitabevleri-
ni bastırıyor, arabaları yakmaya kalkıyorlar. Olmadık rezillikler yapıyorlar.
Böylece kendilerince halkın aydınlanmasını durduracaklarını sanıyorlar. Hal-
buki tam tersine, katlamalı, coşkulu, heyecanlı bir artışla Allah’a çok şükür
bu yöndeki faaliyetler devam ediyor. Birken on oluyor, onken yüz oluyor,
yüzken bin oluyor MaşaAllah. (2 Ocak 2013; A9 TV)
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FFikren yenilmeden PKK silah bırakmaz. Milli yapımıza zarar

verecek her türlü fikre karşı, karşı propaganda yapılması gerekir.

DİDEM ÜRER: İngiliz Gazetesi The Guardian, İmralı sürecine dikkat çekti ve
“PKK’nın silah bırakmasına sayılı günler kaldığını” öne sürdü. Gazetede,
“süreç başarılı olursa PKK silahlarını Erbil’de Mesut Barzani’ye teslim edecek”
diye yazdı.

ADNAN OKTAR: Hadi bakalım, bıraksınlar bir görelim, inşaAllah. Fikren
yenme olmadıktan sonra silahı bırakma falan, bundan bir şey çıkmaz. Çünkü
zaten, o fikri mücadeleye devam ediyor onlar. Yani silahlı mücadeleden çok
daha etkili bir şeydir komünistlerin yaptığı bu mücadele. Fikri mücadeleye
devam ediyor onlar. Fikirle anlatmaya, propagandaya devam ediyorlar.
Yani şu BDP’li milletvekilleriyle bir sarıldılar ya PKK’lılar birbirlerine, mesela o
bile muazzam bir propaganda. Yoğun olarak propaganda yapılıyor. Ve
bilimsel propaganda da yapılıyor, sanatsal propaganda yapılıyor, bütün
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Bu 54 - 37 milyon yıllık Mene balığı fosili mil-
yonlarca yıldır hiç değişmemiştir Günümüzde
halen yaşamaktadır. Fosiller bize, ‘evrim yok,
Yaratılış vardır’ demektedir.



Avrupa’da devam ediyor bu. Yunanistan’da, Suriye’de, Rusya’da her yerde
bilimsel propaganda, Marksist propaganda, Darwinist-materyalist propagan-
da devam ediyor. Türkiye’nin de yaptığı, Darwinizmi-materyalizmi gençlere
anlatmak. Başka bir şey yapmıyor Türkiye. Karşı propaganda yapmıyor. Ağzı-
na dahi almıyor, söylemek dahi istemiyorlar. “Karşı propaganda gerekir, bilim-
sel propaganda gerekir” diye bunu ağızlarına almıyorlar, söylemiyorlar.
“PKK’ya karşı, karşı bilimsel propaganda gerekir” diye hiç duyuyor musunuz?
Çok çok çok örtülü bazen çok çok kapalı işte “Tabii ki onlara karşı da bir sos-
yal bazı cevaplar gerekir” bilmem ne öyle, karmakarışık, bir türlü net açıkla-
ma gelmiyor. Halbuki net açıklama gelmesi lazım, devletin bununla ilgili birimi
olması lazım. Karşıt propaganda. Bununla ilgili bir genel müdürlük de olabilir.
Yani Türkiye aleyhtarı milli yapımızı bozacak her türlü fikre karşı, karşı propa-
ganda faaliyeti yapılması lazım. Yapılmıyorsa, bir acayiplik vardır. (9 Şubat
2013, A9 TV)
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Yaratılış Atlası eşsiz fosil resimleri, itiraz edilmesi
mümkün olmayan bilimsel delilleri ile evrim teori-
sine öldürücü bir darbe vuruyor. Bu bilgileri oku-
yan, gören, öğrenen bir kimsenin Darwinizm’in ve
materyalizmin aldatmacalarına kanması mümkün

değildir. Yaratılış Atlası’nın oldu-
ğu yerde materyalizm fikren bit-
miş demektir.



““PKK deccalin dinidir ve İslam’ın tam zıttıdır. Şu anda bu iki zıt

dinin mücadelesi var.”

DİDEM ÜRER: “PKK ve KCK faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle haklarında
dava açılan sanıklardan biri, öğrencileri, nasıl bir ideolojik eğitimle örgüte
kazandırdıkları yönünde bir açıklamada bulundu. İllerde PKK’ya ait eğitim
dernekleri olduğunu, Doğu ve Güneydoğu’dan gelen öğrencilere bu der-
neklerde terör örgütünün propagandasının yapıldığını, teorik eğitimleri
tamamlandıktan sonra da dağda pratik eğitim verildiğini anlattı.”

ADNAN OKTAR: Yani öyle bomboş adam değiller. Kültürlüler, çok okumuş
adamlar. Marks’ı, Stalin’i Lenin’i, bütün Marksist gerilla liderlerinin hayatlarını,
materyalist felsefeyi incelemiş insanlar ve inanmışlar. Çünkü bu bir din, dec-
calin dini, deccaliyet dini. Deccal, Darwin olarak ortaya çıktı ama, tabi o
sapkın dinin de mezhepleri vardır, imamları vardır. Mesela Marks vardır,
Lenin vardır, Stalin vardır. O dinin ritüelleri vardır, ibadethaneleri vardır. Mese-
la gösteri yürüyüşleri yapıyorlar, o onların ibadeti oluyor, ona ait bayrakları
oluyor, ona ait resimleri oluyor, o bir ibadet uygulaması olmuş oluyor.

O dinin kuralları oluyor, mesela İslam’da adam öldürmek haramken, o dinde
adam öldürmek helal ve faydalı. Tahribat İslam’da haramken, o dinde helal
ve faydalı. Aile  kutsalken, o dinde aile kutsal değil, aile yok. Ahlak İslam’da
kutsalken, o dinde ahlak hiç kabul edilmiyor, insan yapısı bir kurum olarak
kabul ediliyor. İslam’da özel mülkiyet varken, o dinde özel mülkiyet yok, mal
herkesindir inancı var. Dolayısıyla İslam’ın dediği her şeyin zıttıdır o din,
tamamen zıttıdır. Yani şeytani bir din olduğu için, şeytana uygun ritüelleri var-
dır. Adam da yakayı şeytana kaptırdığı için, ayette Cenab-ı Allah, “Şeytan
onu artık bir kabuk gibi bağlar” diyor: “Biz onlara birtakım yakın-kimseleri
'kabuk gibi üzerlerine kaplattık,' onlar da, önlerinde ve arkalarında olanları
kendilerine süslü gösterdiler...” (Fussilet Suresi, 25) Adam artık o kafaya gir-
dikten sonra, haberi olmuyor, şeytan onu tamamen kaplıyor kabuk gibi bağ-
lıyor artık beyni dönüyor, dine, İslam’a, Kuran’a kapalı hale geliyor.

Ayette, “Gözleri vardır görmez, kulakları vardır işitmez” diyor Cenab-ı Allah.
“Kalpleri de kördür” diyor Allah: “Andolsun, cehennem için cinlerden ve
insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kav-
rayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla
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işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil
olanlardır.” (Araf Suresi, 179)

Onun için PKK’nın eğitimine giren, o dinin bir mensubu olan insan, artık şey-
tanın dinine girdiği için adeta deliye dönüyor. Mesela o dinde haşa kendini
öldürmek de helal, başkasını öldürmek de helal. İslam’da kendini öldürmek
de haramdır, başkasını öldürmek de haramdır. Zıt dinler, iki zıt din. Şu an iki
zıt dinin mücadelesi var. Ama Güneydoğu’lu kardeşlerimiz, deccalin etrafla-
rını muhasara altına aldığının farkında değiller. Deccal onlara hoş yaklaşıyor,
kendi kafalarına göre yaklaşıyor. Mesela, “size yemek dağları vereceğim, su
dağları vereceğim, çorba dağları vereceğim, et dağları vereceğim, size
cennet vaat ediyorum” diyor deccal:

“DECCAL’İN BERABERİNDE EKMEK VE ET DAĞLARI, SU NEHİRLERİ OLACAK...”
(Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul Al – Hüseyni El Berzenci, Pamuk
Yayınları, Trc. Naim Erdoğan s. 214)

”DECCAL’İN BERABERİNDE ÇORBADAN BİR DAĞ, SOĞUMAYAN SICAK ET,
AKAN BİR NEHİR, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı
MEVCUTTUR... İnsanlara işte bu cennetimdir, bu da cehennemimdir... İŞTE
YEMEK, İŞTE İÇECEKLERİ DİYECEK...” (Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul
Al – Hüseyni El Berzenci, Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan s. 214)

Ve deccal çok süratli hareket ediyor ve onların gözünü boyuyor. Yani dinden
bahsederek, kendini sözde mürşit gibi göstererek de yaklaşıyor. Hatta hadis-
lerde var, “Deccal ilk çıktığında kendini bir mürşit gibi gösterir” diyor Pey-
gamberimiz (sav):

Deccal) Çıktığı zaman ... herkes ONU SAHİCİ BİR MÜRŞİT SANIP peşine takıla-
cak, sonra Küfe'ye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, DERKEN
PEYGAMBERLİK İDDİA EDECEK... Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrıla-
caklar... Daha sonra ULUHİYET (ilahlık) DAVASINDA bulunacak... Haşa "Ben
Allah'ım" diyecek... (Taberani bunu Sahabi olan b. Mu'temer'den böyle riva-
yet etmiştir.) (Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul Al – Hüseyni El Ber-
zenci, Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan s. 212)

O (Deccal) önce: "BEN BİR PEYGAMBERİM", diyecektir. Halbuki benden sonra
hiçbir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak: "BEN RABBİNİ-
ZİM", diyecektir. Halbuki siz ölünceye kadar Rabbinizi göremezsiniz...
( Sünen-i İbni Mace, 4077)
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Bakıyorsun, “Güneydoğu’da toplu Cuma namazları kılalım” diyor PKK. Bak
“Deccal ilk çıktığında mürşit olarak çıkar” diyor. “Sonra, halk onu fark ettik-
çe, ondan uzaklaşmaya başlar” diyor. “Deccal bilhassa köylü olan, köylü
kökenli olan, fakat cehaletin içinde olan insanları daha çabuk etkileyecek”
diyor. “Çocukları daha çabuk etkileyecek, kadınları daha çabuk etkileye-
cek” diyor deccal. Güneydoğu’da da baktığımızda, genellikle deccaliyetin
hedefinin bu kardeşlerimiz olduğunu görüyoruz.” (17 Ocak 2013; A9 TV)

FFedere devlet’ sistemi, bazı yabancı güçlerin Türkiye’yi bölüp 

yeniden dizayn etmek ve böylece daha kolay yönetebilmek için 

istedikleri bir düzen

ADNAN OKTAR:  “Kürt meselesi” suni olarak ortaya atılmış bir dava. Bazı ülke-
ler kendilerince Güneydoğu’yu ayırmak, Türkiye’yi kendi kafalarına göre
dizayn etmek istiyorlar. Karadeniz bölgesini ayırmak istiyor, İç Anadolu’yu
ayırmak istiyor. Paramparça etti mi o zaman kolay yönetilecek. Konu bu.
Başka bir şey değil.

O zaman, güya böldükleri her bir küçük devletin ayrı ordusu olacak. Kara-
deniz’in ayrı ordusu olacak, Güneydoğu’nun ayrı ordusu olacak; yani küçük
küçük ordular. Küçük küçük devletler. Zaten Rusya oradan bir bastırsa girse
tanklarla, 5 dakikalık işi var. Çünkü müstakil devlet olmuş olacak her biri.
Küçük küçük olunca, tek bir millet olduğu zamanki gibi direnemeyecek.

Federe devlet, küçük bir devlet. Müstakil devlet olacak ondan sonra. Yani
federe devletten kasıtları, müstakil devlet. Yani bir çok devletten oluşsun isti-
yorlar, devletlere ayrılsın, parçalansın istiyorlar. Avrupa’nın, diğerlerinin,
kolay yönetmek için istedikleri bir düşünce bu. Küçük devletler kolay yöne-
tiliyor. Çünkü onlara kolay kafa tutulabiliyor. Kolay korkutuyorlar, o yüzden
küçük olmasını istiyorlar. Büyük olunca kendilerince yönetmek yani yönlen-
dirmek çok zor oluyor. Yapamıyorlar, yönlendiremiyorlar.

Mesela Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında, Türkiye’ye “bize müsaade edin,
buradan geçelim, her şeyini kullanalım Türkiye’nin, hava sahasını da açın”
dediler, Türkiye kabul etmedi. Ama mesela orada küçük bir devlet olmuş
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olsa, sormasına dahi gerek yok. “Selamun aleyküm biz geldik” derler, adam
direk geçer. Sormasına bile gerek olmaz. Ama büyük bir devlet, büyük mil-
let olunca adam soruyor. (23 Şubat 2013; A9 TV)

SSayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Güneydoğu’nun 

kontrolünün PKK’nın eline geçmesine izin vermez.

DİDEM ÜRER: Hocam, Sayın Devlet Bahçeli PKK’yla ilgili yeni bir açıklama
yaptı. Mücadeleyle kazanılan Türk vatanının, müzakereyle devredilmek ve
ulufe gibi dağıtılmak istendiğini savundu. Ve şunları söyledi: “Varlığımızda ve
birliğimizde hak sahibi olmayan bir zihniyet, bölücülüğün bitpazarında, ehl-i
salibin yüzyıllardır açık duran müzayede ortamında Türkiye’yi elden çıkar-
maya karar vermiştir. Başbakan siyasetle müzakere derken neyi anlatmakta
ve neyi ima etmektedir?” dedi.

ADNAN OKTAR: Yok, yok. Başbakan’dan öyle bir şey çıkmaz. Yani toprak
vermek, Güneydoğu’da kontrolü PKK’nın eline vermek, böyle bir şey müm-
kün değil. Türk Milleti’nin tamamı kabul etmez böyle bir şeyi. Olur mu? Bu
vatan için benim canlarım o mübarek canlarını Cenab-ı Allah’a şehadetle
teslim ettiler. Olur, olmaz değil; 70 milyon ne kadar insan varsa, hepimiz şehit
olduğumuzda gelsin alsınlar, nereyi alıyorlarsa alsınlar. Onun dışında yok.
Öyle bir şey olmaz. Yani onun için ben son derece sakinim. Öyle bir densiz-
liği hiç kimse ne teklif edebilir, ne düşünebilir, ne de bunu bize teklif etme
edepsizliğini gösterebilir. Bunu hiç kimse yapamaz, inşaAllah. Bölünme tekli-
fini hiç kimse bize getiremez. Başbakan son derece uyanık bir insan. Tayyip
Hocam yamandır. Öyle oyuna gelecek bir insan değil, vatanını milletini
seven bir insan. Dolayısıyla öyle bir teklif hiçbir zaman için olmaz ve olma-
yacak da, inşaAllah.
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Güneydoğu'da
Nihai Hedef,
Bağımsız Bir

Komünist Devlet
Kurabilmektir



20. yüzyılı kana bulayan komünist liderlerin kendi ifadelerinden

deliller vererek, sapkın ideolojilerinin ve çarpık bakış açılarının tam

olarak anlaşılması çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin

güneydoğusundaki terörist hareket de komünizm kaynaklıdır. Kanlı

komünist liderlerin dehşet verici bakış açıları ve milyonlarca insana

yaşattıkları vahşet yakından görüldüğünde, bölücü terör örgütü

PKK'nın nasıl sapkın bir fikir sistemine sahip olduğunu daha iyi anla-

mak mümkün olabilmektedir. PKK terör örgütünün genel stratejisi,

uygulamaları ve PKK lideri bebek katili Abdullah Öcalan'ın ifadeleri

bizlere bu konuda oldukça kapsamlı bir fikir vermektedir: 

1. PKK Darwinisttir

20. yüzyıl kanlı komünist liderlerinin tümü

Darwinisttir ve daha önce detaylı olarak belirttiği-

miz gibi her biri Darwinizm'e ve Darwin'e olan

hayranlıklarını açıkça dile getirmişlerdir. 

PKK'nın İdeolojisi, 20.

Yüzyılın Kanlı Komünist

İdeolojilerinden

Farksızdır

- Allah'ı tenzih ederiz - 
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PKK her komünist
yapılanma gibi
Darwinisttir, din-
sizdir. PKK'nın
kanlı lideri komü-
nist Abdullah Öca-
lan da ateist ve
Darwinist bakış
açısını açıkça
ifade etmektedir.
Ülkemizin güney-
doğusundaki terör
ve bazı kişilerin
özerklik talepleri,
Darwinist, komü-
nist, dinsiz bir
devlet kurabilmek
içindir. 



Aynı şekilde PKK terör örgütünün kanlı lideri bebek katili

Abdullah Öcalan da, evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'e

ve onun sahte teorisine olan hayranlığını sıklıkla dile getir-

mektedir. Buna örnekler aşağıdaki gibidir: 

Diyalektiğin bu kuralında olan, tez ve antitezin sentezde
varlıklarını daha zengin bir oluşum içinde sürdürdüğü
biçimindedir. TÜM EVRİM BU KURALI DOĞRULA-
MAKTADIR. (Bölücü örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın
2004 yılında yayınlanan, "Bir Halkı Savunmak" isimli

kitabının "Doğal Toplum" bölümünden alıntı)

"Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim
süreci, insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice
sürdürülmektedir. İnsan türünün Homo Sapiens türünde
günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıç-
rama, iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı ver-
miştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi
gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu..."

Tümüyle doğa ile olma, parsel parsel olmuş doğadan bütünleşmiş
doğaya dönüştür. Bu da demokratik ve sosyalist topluma varıştır.
Bu denli iç içelik söz konusudur. İnsanı üreten EVRİM
ZİNCİRİNE saygıdır. (Abdullah Öcalan, "Bir Halkı Savun-
mak" isimli kitabın "Ortadoğu'da Günce Durum ve Olası Geliş-
meler" bölümünden alıntı)

Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe ürünleri daha da artacak, art-
tıkça tür olarak daha hızlı gelişecek ve PRİMATLARLA arada-
ki mesafe açılacaktır. EVRİMİN DOĞAL KURALLARI
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gelişmeyi belirlemektedir. (Abdullah Öcalan,"Bir Halkı
Savunmak" isimli kitabın "Doğal Toplum" bölümünden alıntı)

Toplumsallık insan türünün varlık koşuludur. Kendinden önce-
ki PRİMAT (insana en yakın familya) türünden kopup
insanlaşması, toplumsallaşma düzeyiyle at başı gittiği sosyal
bilimin en yakın bir gerçeğidir. (Abdullah Öcalan, "Bir Halkı
Savunmak" isimli kitabın "Toplumsal Gerçeklik ve Birey" bölü-
münden alıntı)

2. PKK Dinsizdir 

20. yüzyıl kanlı komünist liderlerinin tümü ateisttir ve komünist

bir toplumda dinin yeri olmadığını telkin ederek insanları dinsizliğe

sürüklemişlerdir. 

Aynı şekilde PKK'nın kanlı lideri komünist Abdullah Öcalan

da ateisttir ve Darwinist bakış açısını paylaşan PKK'nın tümü aynı

fikir sistemine sahiptir. Öcalan'ın izahlarından PKK terör örgütü

mensuplarının dine karşı nasıl bir bakış açısına sahip olduklarını

anlamak mümkündür: 

[Allah'ı ve Peygamberimiz (sav)'i tenzih ederiz] 

Allah bir nevi Ortaçağ'ın feodal manifestosudur, temel
yasası ve bildirgesidir. (Abdullah Öcalan, Sümer Rahip Dev-
letinden Demokratik Uygarlığa, Cilt 1, Aralık 2001, s. 313)

Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideoloji-
den kopmalıdır. Ben çok uğraştım sonunda Tanrıdan koptum.
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Tanrıyı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam
kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist
ahlakı koyacağız."

"Tarih içindeki gelişimine baktığımızda, ALLAH tapımıyla birli-
ğe ve güce ulaşılmak istendiği çok açık görülmektedir. Öyle sev-
gili kulun cennete gitmesi gibi kavramlar, işin fantezi kıs-
mıdır, edebi kısmıdır."

"Tek Tanrılı din ideolojileri, baştan sona siyaset ideoloji-
leridir. Dini söylem, ALLAH, peygamber ve melek gibi kavram-
lar dönemin siyasi literatürüdür. (Abdullah Öcalan, Sümer
Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa, Cilt 1, Aralık 2001, s.
204)

Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile
savaşı verdim, bu savaştan başarı ile çıktıktan sonra yarı
Tanrı oldum. (Abdullah Öcalan, Özgür Yaşamla Diyaloglar,
Ekim 2002, s. 257) 

Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur. (Abdul-
lah Öcalan, Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa,
Cilt 1, Aralık 2001, s. 354) 

Muhammed'in Allah'ı, ana kabilelerin birleşerek güçlenme-
si ihtiyacını ifade eder. Bedevi kabilelerinin ortak tasavvuru-
dur, birleşmiş Arap kabile gücüdür. Her topluluk kendini güç-
lendirdiği oranda, kendi Allah'ını yeniden tasarlamaktan
geri durmamıştır. Tarihsel ve toplumsal gerçeklik budur.
Günümüzün Allah'ı ise bilimin özüdür.
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Kur'an-ı Kerim: "İdeolojik kimlik düzeyinde gerçekleştiri-
len, Sümer mitolojisinin üçüncü büyük versiyonu, dönüşüm
geçirmiş biçimidir". 

3. PKK, Aileye ve Devlete Karşıdır

Komünizm'in kanlı liderlerinin tümü aileye ve devlete karşı

olmuşlardır. Diktatörlükleri sırasında aile ve devlet kurumlarını yık-

mak için çaba göstermişlerdir. 

Aynı şekilde bebek katili Öcalan da ailenin ortadan kaldırılma-

sı gereken bir kurum olduğunu savunmaktadır. Terörist Öcalan'ın

bu konuyla ilgili sözleri şu şekildedir: 

Terörist Öcalan, İmralı Mahkemesi'ne verdiği 81 sayfalık savunmasın-

da çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor:

Tepkim, feodal aile bağlarınaydı. Denebilir ki, ilk isyanım bir
çocuğun beklentilerine cevap vermekten çok uzak aile ve köy
yapısına karşı gelişti... Erken yaşlarda aile ile önemli bir
kavga ile ... koptum.

"Kürdistan'da Kadın ve Aile" isimli kitabından:

Aynı biçimde tüm Batı Avrupa da bu alanda derin bir bunalımın
içinde bulunmaktadır. Aile kurumu adeta başlarına bela
olmuş gibidir. (s. 27-28)

Siyasetin yoğunlaşmış ifadesi olan askeri savaşlar, barış politika-
ları, kültürel savaşlar gibi aile ortamında yürütülen savaşlar
da bu genel savaşımın önemli bir parçasını oluşturuyor.

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

116



Savaşı sadece orduların karşılıklı vuruşması olarak anla-
mayacaksak insan toplumundaki savaşın en büyüklerinden
birisinin zihinsel savaşım olduğu, yine aile bünyesindeki
savaşımın da göz ardı edilmemesi gerektiği çok açıktır. (s. 30)

Aile kurumunun tehlikelerini, tarihe karışabilir mi diye tartışı-
yorlar. Sallantılı bir çekirdek aile durumu ortaya çıkmıştır.
Kapitalizmin ortadan kalkmasıyla birlikte bu anlayışın
kendisi de ortadan kalkacaktır. (s. 44)
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Komünist
ideoloji,
ailenin,
devletin ve
en önemlisi
dinin varlı-
ğına karşı-
dır. Bebek
katili Öca-
lan'ın dine, devlete ve
aileye karşı çıkan ifa-
deleri, PKK terör örgü-
tünün komünist bir
yapılanma olduğunu
teyid eder niteliktedir. 



(Aile) Müthiş köleleştirici, insanı kendi başına yok oluşa
götürecek bir ilişkidir... Bugün Kürdistan'ın her köyünde ve
kentindeki kokuşmuş aile ilişkilerini kabul etmiyor ve bun-
lardan ürküyoruz. (s. 47)

Aile bünyesindeki karmaşıklığı, sorunların had safhadaki duru-
munu objektif olarak görmekte yarar var. Yüzyıllardan beri ken-
diliğinden gelişen bir olgu olmayan aile kurumuna siyasal bir
yaklaşım göstermek zorunludur. Bazı güçler tarafından sağı-
na soluna koltuk değnekleri yerleştirilerek güçlendirilmeye
çalışılan, çok tehlikeli, ideolojik, politik, ahlaki, kültürel
ve ekonomik gericiliği yaşatan tehlikeli bir kurumdur aile.
(s. 48)

Aile bizi en çok zorlayan bir kurumdur. Aileyi dokunulmaz,
hep saygı gösterilmesi gereken bir kurum olarak görmek yerine
sömürgecilikle yakın bağlar içinde ve onun ideolojik poli-
tikasının ülke içindeki sağlam dayanağı ve yine insanımı-
zı çaresiz kılan, geleceğinden yoksun bırakan, sorumsuzluğu
en çok yaşayan ve mutlaka devrimci bir eleştiriyle birlikte, dev-
rimci sürece tabi tutulması gereken bir kurumdur. Ulusal kur-
tuluş sürecimizde aile engelini her yönüyle görmek gerekir.
Bu önünde sivriltilen, Ağrı Dağı gibi yükseltilmek istenen
bir engeldir. (s. 50)

Bizde bir kargaşa olan aile, düşüncenin gömüldüğü, iradenin
yapboz tahtasına çevrildiği, insanımızın paramparça edil-
diği, dağıtıldığı bir şeytan üçgenidir. Onun için devrimcileş-
tirilmesi gereken kurumların başında aileyi ele alıyoruz. Bir dev-
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rimci bu konuda görevini özenle ele almak durumundadır. Elle
tutulur yanı olmayan bu gerici - aile ilişkisini basit bir gurur
sorunu olarak ele alamayız. Bu ilişkinin sorumlusu değiliz, ama
bunu devrimcileştirme sorumluluğumuz vardır. (s. 52-53)

Düşmanın düşürdüğü, aile cenderesinde sıkıştırdığı insanı-
mızı güçlü bir ihtilalciye dönüştürmenin hesabıyla uğraşıyoruz.
Bugün hepiniz aile saflarında olsaydınız, kötürüm bir
erkek veya kadın olmaktan kurtulamazdınız.

İçindeki bireylere –kadın, erkek ve çocuklar– kaostan başka
hiçbir şey yaşatmadığı halde aile, yine de bireylerin beyinleri-
ni en çok meşgul eden kurum olmaktadır. Öyle ki bu, sadece top-
lum açısından değil, partimiz saflarındaki birey açısından da bir
gerçektir. Birçok arkadaş, düşüncelerinin ana merkezini
ailecilik işgal ettiği için iflah olmamaktadır. Bütün bunlar
dikkate alındığında ailecilikle mücadele ve onun çözümlen-
mesi, bizde, sömürgeciliğin çözümlenmesine eş değer bir
önem göstermektedir. En az sömürgeciliğin çelişkilerini bulup
ortaya çıkarmak ve onunla mücadele etmek kadar, bu kurumu da
ortaya koymak, üzerinde düşünce geliştirmek ve onunla müca-
dele etmek gerekir. (s. 57)

Engels'in ailenin kökeni ve yapısı ile ilgili eleştirisi ve
değerlendirmesi ünlüdür. Bu, bizim için de özenle ele alın-
ması gereken bir tanım ve teorik çerçevedir. Bizde sorunun
ağırlaştığı köklü hastalıkların kaynağı olduğu bir gerçek-
tir. (s. 67)
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Eğer her aile bu altından çıkılmaz mevcut ilişkileri
devrimci ilişkilere dönüştürse, Türkiye Cumhuriyeti
iki gün bile dayanamayarak yıkılır. Aileler birleşseler
ve böyle bir eğitimi kendi içlerinde hakim kılsalar, Türkiye
Cumhuriyeti tutunamaz. Bizde aile dışarıya karşı kapalı
olduğundan devrimde gizli bir örgüt gibi çalışabilir. Bu
gizli örgütü biz neden kullanamıyoruz bu da ayrı bir sorun.
(s. 74)

Bizim aileden akıl öğrenecek durumumuz yok, aileden
siyaset öğrenilemez. Oyuna getirilmiş bir kurumun
şefi durumundaki babalarımız birer zavallıdır; anala-
rın durumu ise daha da vahimdir. (s. 75)

4. PKK Komünist Terörü Şart Koşar 

20. Yüzyılın kanlı komünistlerinin tümü, komünizmin ayak-

ta kalabilmesi için silahlı mücadelenin ve terörün şart olduğunu

ifade etmiş ve bu düşüncelerini de hayata geçirmişlerdir. Aynı

şekilde komünist örgüt PKK'nın lideri

Abdullah Öcalan da ayakta kalabil-

mek için silahlı mücadelenin ve silah-

lı propagandanın şart olduğunu,
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20. Yüzyılın kanlı komünist liderleri,
komünizmi silahlı mücadele ve terörle
yaygınlaştırmışlardır.   Komünizmin bir
gereği olarak PKK terör örgütü de aynı
silahlı mücadele yöntemlerini kullanmak-
ta, aynı sinsi terörist ataklarla kahpece
saldırılarda bulunmaktadır. 
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komünizmin gereği olarak bunun mutlaka uygulanması gerektiğini

sözlerinde açıkça ifade etmiştir: 

"...SİLAHLI MÜCADELE, HALK AYAKLANMASI VE
ÖRGÜTLENME SON DERECE İÇ İÇE GELİŞEN, BİRBİRLE-
RİNİ ZORUNLU KILAN ÖZELLİĞE SAHİPTİRLER..."
(Abdullah Öcalan, Seçme Yazılar, 1. cilt, s. 195)

"...Biz ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine
ulaştırmak için ise SİLAHLI PROPAGANDA İLE BAŞLANMA-
SI GEREKTİĞİNİ, ajitasyon, propaganda ve örgütlenme görevleri-
nin başarılmasının temel aracının SİLAHLI PROPAGANDA
OLACAĞINI, devrimci yapının yaratılmasında temel iskele
görevini SİLAHLI PROPAGANDANIN GÖRECEĞİNİ
BELİRTİYORUZ... (Abdullah Öcalan, Seçme Yazılar, 1. cilt, s.
213)

...Bu konuda Ho Shi Minh, l944'lerden önceki Vietnam koşulların-
da; '... Ne bir gerilla savaşını ve ne de bir halk ayaklanmasını başla-
tabiliriz. Ama bunları hazırlamak için SİLAHLI PROPAGAN-
DA UYGULAMAYA İHTİ-
YACIMIZ VARDIR' der.
(Sözde) Kürdis-
tan koşulla-
rında bu daha
da açık ve
dayatıcı bir
g e r ç e k t i r . . . "
(Abdullah Öca-
lan, Seçme
Yazılar, 1. cilt,
s. 213)
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PKK, terörü benimsemiştir çünkü komünist bir yapılanmadır. Her komünist
yapılanma gibi tek yöntemi kan dökmek, dehşet saçmak, toplumlara felaket
ve korku getirmektir. 
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PKK bölücü terör örgütü-
nün bayrağının üzerinde-
ki orak-çekiç sembolleri,
PKK parti kongrelerinde
göze çarpan diğer komü-
nist figürler ve Marx,
Lenin ve diğer komünist
liderlerin portreleri,
PKK'nın açıkça komünist
bir terör örgütü olduğunu
belgelemektedir. 
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Bölücü terör örgütünün komünist bir yapılanma olduğunu anla-
yabilmek için PKK'nın resmi sitesinde PKK parti programında
geçen Darwinist ve komünist ifadelere de dikkat vermek gere-
kir:

Toplumsallık insan türünün var olma biçimidir. İnsan türünün
hayvansı atalarından kopup insanlaşması ile toplumsallaşma
düzeyi at başı gider. Toplumsal yaşam dışında yalnız birey
yaşamı yoktur.
Toplumsal değişim ve gelişmede de, evrensel sistemin dili olan
diyalektik ikilemlerin sürekli zenginleşerek veya yoksunlaşarak
akışı işler.
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PKK parti kongresinden bölücü terör örgütü
lideri, bebek katili Abdullah Öcalan'ın resimle-
ri. PKK terör örgütünün komünist olmadığını
iddia edenler bu resimlere dikkatlice bakmalı-
dırlar. Üzerinde orak çekiç amblemi olan kızıl
PKK bayrağının yanı başında Lenin ve
Engels'in resimleri dikkat çekmektedir. 
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PKK terör örgütünün komünist bir bölü-
cü örgüt olduğunun bilinmesi önemlidir.
Çünkü PKK'nın gerçek yüzünün farkında
olmayanlar, onların hedefinin ne kadar
tehlikeli boyutlarda olduğunu anlayama-
maktadırlar. Komünist zihniyetleri sür-
dükçe terörden asla vazgeçmeyecekleri-
ni, toprak verildiği taktirde tüm Türkiye'yi
ele geçirmek amacıyla daha yoğun silahlı
mücadele başlatıp, daha güçleneceklerini
ve komünist bir dünya devletine doğu
ilerleyeceklerini fark edememektedirler.
O yüzden bu terör örgütünün asıl hedefi-
nin ve temel mantığının iyi bilinmesi ve
bu temel mantığın yok edilmesi için çaba
gösterilmesi şarttır. Terörü şart koşan
komünizmin ana fikri Darwinizm'den gelir
ve Darwinizm sahtekarlığının ilmi çalışma
ile komünist beyinlerden yok edilmesi
şarttır. 
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PKK terör örgütü, komünist bir
yapılanma olduğu için, eğitime
önce komünizmin fikri temelini
anlatarak başlar. Küçük yaşlardan
itibaren dağa çıkan her genç Darwi-
nist materyalist eğitime tabi tutulur.
Terörün sahte bilimsel mantığı ona
bir ideoloji olarak öğretilir. Bu eğiti-
mi aldıktan sonra insanı bir hayvan
türü olarak gören, varlığının bir
amacı olmadığına ve yaşamak için
öldürmek gerektiğine inanan ve
çatışmayı şart gören nesiller yetiş-
meye başlar. Terörü durdurmak
için yegane çözüm, Darwinizm'in
bir sahtekarlık olduğunun gösteril-
mesidir. Sahte bir dine bağlı oldu-
ğunu görünce bir terörist, tüm
inancını, tüm şevkini ve tüm sahte
hedefini kaybetmiş olur. 
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Yanda, Güney Afrika Komünist Partisi'nin komünist
bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a vermiş
olduğu ödül. Komünist parti lideri Blade Nzimande,
söz konusu ödülü verirken Öcalan'ı emperyalizm ve
sömürgeciliğe karşı verdiği terörist mücadeleden
dolayı övmüş ve onu komünist ve sosyalist hareke-
tin ışığı olarak tanımlamıştır. 
Buradan da anlaşıldığı gibi komünist hareket, dün-
yanın her tarafındaki komünistler tarafından destek
bulur. Ülkemizin güneydoğusundaki hareket de bir
komünist hareket olduğu ve komünizmin gereği ola-
rak terörü en azgın biçimiyle uyguladığı için sürekli
olarak komünist ülkelerden ve çeşitli komünist
birimlerden destek görmektedir. Ta ki, komünist
dünya devleti hayaline ulaşana kadar. 



20. yüzyılda milyonlarca insanın vahşice katledilmesine yol açan

komünist, Stalinist, Leninist ve Darwinist zihniyet ile şu an ülkemizin

güneydoğusunda hayata geçirilmek istenen bölücü ideoloji birebir

uyuşmaktadır. Şu anda bazı şahıslar, ülkemizin güneydoğusu üzerin-

de oynanmakta olan oyunların farkında olmayarak, bir kısmı ise far-

kında değilmiş gibi davranarak oradaki durumu bölgesel bir sorun-

muş gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Bu kişiler Mehmetçiğimize

yönelik kurulan hain tuzakları şaşırtıcı bir saflıkla değerlendirmekte,

dağdaki teröristleri vicdanlı davranmaya davet ederek veya onlara

barış çağrıları yaparak ya da onları kınayarak bir sonuç elde edebile-

ceklerini zannetmektedirler. Oysa orada hakim olan zihniyet materya-

list, komünist ve Darwinist zihniyettir. Bir başka deyişle Pol Pot'un 3.5

milyon kişiyi katlederken sahip olduğu zihniyettir. 

Yine ülkemizdeki bu bölücü terör olaylarını bölgesel bir milliyet-

çilik sorunu gibi göstermeye çalışan kişiler, Pol Pot rejimi ile ülkemiz-

deki terörün farklı temeller üzerine kurulduğunu iddia ederek, insan-
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PKK Terör Örgütü

Komünist Düşünce

Sisteminin Gereğini, Yani

Terörü ve Şiddeti

Uygulamaktadır



ların komünist tehlikeyle karşı karşıya oldukları gerçeğini anlamaları-

nı engellemektedir. Bu, açıkça bir aldatmacadır. Komünist zihniyet

dünyanın neresinde ve ne zaman yaşanırsa yaşansın aynıdır. Aynı sap-

kın ideolojiden –yani Darwinizm'den– temel alır ve aynı amaca hizmet

eder. Dolayısıyla 20. yüzyılda Rusya'da, Çin'de, Kamboçya'da yaşa-

nan dehşetli vahşet, bölücü terör örgütü PKK için de hedefine ulaş-

mada izlenecek tek yoldur. 

Darwinist-komünist zihniyetle yetiştirilmiş bir kişi, cinayet işledi-

ğinde doğanın gerektirdiği elemeyi yerine getirmiş olduğuna inandığı

gibi, kendisi öldüğünde de aynı doğal eleme sürecine hizmet ettiğini

düşünür. Bu sebeple Darwinist zihniyete sahip PKK'lı bir terörist için

öldürmek veya ölmek, doğa kanunlarının doğal bir sonucudur ve Dar-

winist ideolojinin bir gereği olarak mutlaka gerçekleşmelidir. İnsanı

hayvanla eşdeğer gören bu sapkın zihniyette, güçsüzlerin elenmesi bir

zorunluluktur ve "avantaj elde edene", yani "ayakta kalana" fayda sağ-

lar. Darwin'in İnsanın Türeyişi kitabında üzerinde durduğu ve hiçbir

bilimsel temeli olmayan, insanlık dışı "kayırılmış ırkların korunması ve

üstün ırkların ayakta kalması" fikri ancak bu yolla gerçekleşebilir.

Dolayısıyla bu sapkın bakış açısındaki bir teröriste "biraz vicdanlı dav-

ran, insanları öldürme!" demek de, onu ölümle tehdit etmek de bir

sonuç vermeyecektir ve hali hazırda da vermemektedir. 

İşte bütün bu sebeplerden ötürü Mehmetçiklerimizi Güneydo-

ğu'da şehit eden PKK teröristlerine "hiç acımanız yok mu", "vicdanınız

sızlamıyor mu" serzenişleri hiçbir sonuca ulaşmayacak, beyhude söz-

lerdir. Öldürmeyi bir ideoloji ve hayat şekli olarak benimsemiş bir top-

luluğa, "yanlış yoldasınız", "ayıp yapıyorsunuz", "barbarca hareket edi-

yorsunuz", "bu insanlığa yakışıyor mu?" demek, "karşı ilmi mücadele-

yi yapmak yerine bu sözlerle kendimizi avutuyoruz" demekten başka

anlama gelmemektedir. Bu son derece aciz, asla sonuç vermeyecek

zavallı bir yöntemdir. Son 30 yıldır gazetelerin manşetlerini bu serze-
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niş başlıkları oluşturmaktadır. 30 yıl önce gazetelerde yer alan "hiç acı-

manız yok mu" çağrıları nasıl sonuç vermediyse, bugün de sonuç ver-

memektedir ve vermesi de mümkün değildir. Ancak buna rağmen, bir

acizlik ve çözümsüzlük örneği olan bu başlıklar, gazete manşetlerinde

hala aynı yerlerini korumaktadırlar. Maksat, PKK zulmünü tamamıyla

ortadan kaldırmak değil, "bu zulme sessiz kalmadık" izlenimi vermek-

tir. 

Aynı şekilde komünist ideo-

loji ile eğitilmiş PKK'lı bir teröris-

te "ne kadar acımasızsın, ne kadar

gaddarsın" demek de aynı saflı-

ğın göstergesidir. Bir komünist

zaten bunu duymak ister. Komü-

nizmin gereği olarak etkili bir

eylem yapmak onun için önemli

bir hedeftir. Gaddarlık, zalimlik,

düşmanını korkutmak, düşma-
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Kızıl komünist
posterlerde, elle-
rinde silahlar ve
yüzlerde soğuk
ve nefret dolu ifa-
delerle resmedil-
miş kişiler, komü-
nist ideolojinin
ana mantığını
yansıtmaktadırlar.
Komünizmde yal-
nızca kan, vahşet
ve katliam vardır.
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PKK terör örgütü mili-
tanlarını komünist
ideolojiyle eğitmekte-
dir. Dolayısıyla örgütü
tehlikeli kılan kan
dökücü komünist zih-
niyetidir. Soldaki
resimde dağdaki bir
PKK'lının silahının
yanında duran komü-
nist kızıl kitap, yukarı-
daki resimde ise
PKK'lıların barınakla-
rından birinde asılmış
komünist bayrak dik-
kat çekmektedir. 



nında dehşet uyandırmak, panik yaratmak onun için bir övgüdür.

Hedefine ulaştığını ancak bu sözlerden anlamaktadır. 

Nitekim Lenin, yaptığı zulümden dolayı kendisini ayıplayanlara

şu cevabı vermiştir: 

"Bazı kimseler BİZİ ZALİMLİĞİMİZ SEBEBİYLE AYIPLA-
DIKLARI ZAMAN, bu kişilerin en basit Marksist prensiple-
ri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz." (Pravda
Gazetesi, 29 Ekim 1918)

PKK, işte Lenin'in bu sözlerde bahsettiği Marksist prensipler üze-

rine hareket etmektedir. Dolayısıyla işlediği zulüm ve terörden dolayı

komünist PKK'yı ayıplamak, bu teröristlere şaşırtıcı gelecektir. Zulüm,

terör ve vahşet uygulamayan zaten Marksist olmamakla, bilime karşı

olmakla, Darwinizm'in temel iddiası olan "güçlülerin zayıfı ezmesi,

zıtların mücadelesi" ilkelerini reddetmekle suçlanmaktadır. Dağa

çıkan teröristlere "ezilen sınıf olarak, çıkarcı sınıfa karşı çatışmanın

olması gerektiği ve mutlaka galip gelmeleri gerektiği, tarihin (hayali)

doğal akışına yani sözde diyalektiğe ayak uydurmalarının şart olduğu"

telkini verilmektedir. Bu şekilde teröristlerin beyinleri yıkanarak vah-

şete ve zulme yönlendirilmeleri mümkün hale gelmektedir. Oysa ne

Darwinizm bilimseldir, ne zıtların mücadelesi ve güçlülerin zayıfı

ezmesi hayatın gerçeğidir, ne de doğa diyalektik olarak işler. Bu iddia-

lar, materyalist ve Darwinistlerin yıllarca insanlara dayattığı yalanlar-

dır. Fakat Darwinist ideoloji ile zihinleri örümcekleşmiş beyinler başka

türlü düşünemezler. Komünist zihniyetin en büyük tehlikesi işte

budur. 

Bir kısım kişiler ise, eğer demokratik ortam sağlanırsa, PKK'lı

teröristlere aile, sıcak çorba, sıcak ev vaatlerinde bulunulursa; "anneniz

sizi özledi" propagandası yapılırsa, bunun teröristler üzerinde etkili

olacağını ve teröristlerin pişman olup dağdan ineceklerini düşünmek-
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te ve bunu sık sık dile getirmektedirler. Oysa Darwinist ideoloji ve

onun getirdiği komünist fikir, demokrasi kabul etmez. İnsan hakların-

dan anlamaz. Acıma, şefkat, sevgi, merhamet bilmez. Aileyi kabul

etmez. Kardeşlik, barış, dostluk istemez. Darwinist ve komünist ideo-

lojilerin tek istediği vahşet, şiddet, terör ve dehşettir. Teröristler, küçük

yaşlardan itibaren okullarda, akademilerde, radyo ve televizyonlarda

kendilerine anlatılan Marksist, Leninist, Darwinist ve materyalist eği-

timin gereğini yapmaktadırlar. Bu eğitimden dolayı kendilerini haklı

ve doğru yolda görmektedirler. İşte bu sebeple ülkemizin güneydoğu-

sunda şefkate, kardeşliğe, aileye ve vicdanları harekete geçirmeye

yönelik olarak yapılan hiçbir propaganda şimdiye kadar kesinlikle

sonuç vermemiştir. Bölücü terör örgütü PKK içinde Darwinist zihniyet

var olmaya devam ettik-

çe bu beyhude propa-

gandanın bir sonuç ver-

mesi mümkün görün-

memektedir. 
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Komünizmde kan
dökmek, terörist
eylemlerde bulun-
mak bir üstünlük ve
gurur meselesidir.
Dolayısıyla kan
döken bir komünisti
bundan dolayı kına-
mak, ayıplamak veya
vicdana yöneltmeye
çalışmak son derece
aciz bir yöntemdir.
Yapılması gereken
komünist zihniyetin
ortadan kaldırılması-
dır. 



Mehmetçiklerimize sürekli olarak "hain pusular" kuran, onları

arkadan vuran, onları ateşkes zamanında, kışlalarının, karakollarının

içinde pusuya düşüren, şehir merkezlerinde sivil halka sinsi saldırılar-

da bulunan bölücü terör örgütü PKK, komünist zihniyetin en kirli, en

sinsi yöntemi olan gerilla taktiklerini uygulamaktadır. Kimi zaman

bazı yazarlar veya devlet görevlileri, bu hain saldırılarla teröristlerin

"ayıp ettiklerini", "kurallara uymadıklarını", saldırıları "haince" yaptık-

larını ifade ederek kendilerince terör örgütünü kınarlar. Oysa bu kına-

ma mesajları hiçbir sonuç sağlamayacağı gibi, komünist PKK militan-

larına da tam olarak istediklerini verir. Çünkü komünizm, hain gerilla

taktikleriyle gelişip güç bulan, vahşet, kan ve zulümle beslenen bir

ideolojidir. Komünist bir militanın vicdan, merhamet, sevgi, şefkat ve

acıma gibi duyguları olmadığı gibi, bu gibi kişiler herhangi bir kurala,

kanuna ve sınıra da bağlı değildirler. Komünistlerin en büyük hedefi,

her nasıl olursa olsun saldırmak, her ne yöntemle olursa olsun şiddet

eylemi yapmak ve mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmektir. Bu
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PKK, Tüm Komünist

Gruplar Gibi Gerilla

Taktikleri

Kullanmaktadır



hedefi gerçekleştirebilmek için de askeri nizama sahip ve savaş kural-

larıyla hareket eden bir ordu karşısında, savaş kurallarından uzak

hareket edip, sinsi ve haince saldırıları yani gerilla yöntemlerini kul-

lanmak onlar için en kestirme ve en etkili yoldur. Halkta dehşet uyan-

dırarak istihbarat, yiyecek ve içecek temin edebilmek, korkutma yön-

temi ile suni bir halk desteği sağlamak gerilla yöntemleri için gerekli

zemini sağlamaktadır. Hain yöntemler kullanmakla övünen, kalleş sal-

dırıları ise bir gereklilik olarak gören komünist bir terörist grubuna,

"sen hainsin" diyerek demagoji yapmak ve bundan bir sonuç elde edi-

lebileceğini zannetmek ise çok büyük bir saflıktır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi zamanın ve mekanın değişmesi

komünist prensipleri hiçbir şekilde etkilemez. Çünkü komünist düşün-

ce yapısının temeli, yıllar geçtikçe ya da ülkeler değiştikçe herhangi bir

değişikliğe uğramayan Darwinizm'dir. Dolayısıyla 1960'larda Viet-

nam'da uygulanan gerilla yöntemi nasılsa, bugün ülkemizin güneydo-

ğusunda uygulanan gerilla yöntemi de aynısıdır. "Doğu'daki komünist

terör ile Vietnam'ın bir benzerliği yoktur" iddiasında bulunanlar müt-

hiş bir yanılgı içindedirler. Bu kişiler, ya komünist zihniyetin aslında

ne olduğunu bilmemekte ya da buradaki tehlikeyi olduğundan farklı

ve basit göstermeye çalışmaktadırlar. Söz konusu kişilere, bebek katili

terörist örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın doğudaki komünist ayaklanma

sırasında Vietnam'ın örnek alınması gerektiğine dair sözünü hatırla-

makta fayda vardır: 

...Bu konuda Ho Şi Minh, l944'lerden önceki Vietnam koşulla-
rında; '...Ne bir gerilla savaşını ve ne de bir halk ayaklanmasını
başlatabiliriz. Ama bunları hazırlamak için SİLAHLI PROPA-
GANDA UYGULAMAYA İHTİYACIMIZ VARDIR' der.
(Sözde) Kürdistan koşullarında bu daha da açık ve dayatı-
cı bir gerçektir..." (Abdullah Öcalan, Seçme Yazılar, 1. cilt, s.
213)
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Görüldüğü gibi bebek katili, terörün Vietnam'dakine benzer şekil-

de uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Burada Vietnam örneğine

tekrar dönmek gerekir: Vietnam'da komünist Kuzey Vietnam'a karşı;

anti-komünist Güney Vietnam, Amerika ve milis kuvvetlerinden olu-

şan karşı ittifakın savaşı çok uzun yıllar sürmüştür. Güney Vietnam'ın

900.000, Amerika'nın 580.000 ve milis kuvvetlerinin de 1.480 kişilik

ordularından oluşan toplam yaklaşık 1.5 milyonluk bir orduya karşı

komünist Kuzey Vietnam sadece 320.000 kişiden oluşan oldukça

küçük bir orduya sahiptir. Bunun

yanı sıra yalnızca üç yıl içinde

Kuzey Vietnam'a 500.000 ton

bomba atılmıştır. 

Bütün bu dezavantajlara

rağmen komünist Kuzey Viet-

nam, sinsi gerilla yöntemleri
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kullanarak savaşı kazanmıştır. Kuzey Vietnam ordusu ve Vietkong

gerillaları 36 il merkezinde karşı gerilla saldırısı başlatmışlardır. Ame-

rikan ordusu 60.000 askerini bu savaşta kaybetmiştir. Sonuçta ise Ame-

rikan askerleri havadan ve denizden yaptıkları saldırılardan bir sonuç

alamayarak ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 

Az sayıda askere sahip komünist Kuzey Vietnam'ın savaştan galip

çıkmasının tek nedeni, arkadan vurması, hain pusularla tuzağa düşür-

mesi, anlaşmalara ve ateşkeslere uymaması, halkı propaganda metod-

larıyla kendi tarafına çekmesi ve sivil-asker ayırımı yapmadan, çok

vahşi yöntemlerle ve kesintisiz olarak insan katletmesidir. Bir başka

deyişle tam olarak komünist Çin'in lideri Mao'nun savunduğu ve

uyguladığı komünist taktikleri uygulamaktır. 
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Komünist Kuzey
Vietnam,  son
derece dezavan-
tajlı görünen bir
durumda iken, 
sinsi gerilla tak-
tiklerini kullana-
rak savaşı kazan-
mıştır. 



Güneydoğu'da da uygulanan terör işte bu komünist terördür.

PKK teröristleri "hain pusu" olarak nitelendirdiğimiz tuzakları komü-

nizmin bir gereği ve taktiği olarak son derece rahat uygulamaktadırlar.

Bulundukları dağlık bölge gerilla savaşını gerçekleştirebilmek için son

derece müsaittir. Halka yönelik Darwinist, materyalist ve komünist

propagandayı da halkı tehdit ederek, korkutarak yoğun bir şekilde

yapmakta, böylelikle geniş kitleleri etki altına almaya çalışmakta-

dırlar. İstihbarat, lojistik, silah, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını

bu korkutma politikası ile rahatça sağlayabilmektedirler. 
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Komünizmin gereği olan gerilla taktikleriyle hareket eden komünist
terör örgütü PKK'ya karşı nizami ordumuzun mücadelesi elbette kah-
ramancadır. Fakat terör örgütünün sinsi taktikleri sürekli yeni şehitler
vermemize sebep olmaktadır. Türk Milleti olarak şehit vermede bir
sorunumuz yoktur, ancak teröre son vermek için aciliyetli olarak
yapılması gereken tek şey, komünizme karşı ilmi mücadeledir. 
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Stalinist komünist PKK terör örgütünün kirli hedefi, sınırları oldukça
geniş bir alana yayılan sahte bir Kürdistan devleti kurmaktır. Komünizmi
bu topraklarda hakim edip, masum insanlara ve çevre ülkelere terör ile
dehşet saçıp Türkiye'den ve Ermenistan'dan başlayıp dünyaya açılarak,
komünist bir dünya devleti kurmaktır. Bu büyük tehlikeye karşı tek
çözüm komünizmin temelinden yok edilmesidir. Komünist tehlike ancak
ve ancak ilmi, bilimsel bir mücadele ile ortadan kalkar. 



Bir örgüt militanı, belli bir nizama bağlı

değildir, hareket kabiliyeti yüksektir, istediği

an istediği yerde bulunabilmekte, istediği yer-

den haince vurabilmektedir. Komünist örgüt

PKK işte bu özellikler nedeniyle gerilla savaşı-

nın neredeyse tüm imkanlarını elde etmekte-

dir. Yeri belli olan, kanuna, nizama bağlı şekil-

de karakolda nöbet bekleyen Mehmetçiğimize

hemen her yönden saldırabilmektedir. Dolayı-

sıyla böyle kalleş yöntemler izleyen terörist bir

gruba, - güçlü ordumuz karşısında sayıları son

derece az olsa bile- nizami askeri yöntemlerle

karşı koyabilmek mümkün görünmemektedir. 

Böyle sinsi bir hareketi tamamen ortadan

kaldırmak için yapılması gereken şey, çok

yönlü ilmi mücadeledir. Komünist terör, ancak

ve ancak temeli yani fikir sistemi çökertildiği

zaman mağlup olur. Bunun için sivrisinekleri

teker teker yok etmeye çalışmak değil, onları

üreten bataklığı temelden kurutmak gerekir.

Özetle aciliyetli olarak yapılması gereken,

komünizme zemin hazırlayan Darwinist,

materyalist zihniyetin ilmi çalışmalarla orta-

dan kaldırılmasıdır. 

Böyle bir ilmi çalışmanın nasıl olması

gerektiği ilerleyen sayfalarda çok detaylı açık-

lanmıştır. Ama bundan önce, Güneydoğu'da

nasıl bir komünist hareket hedeflendiğini tüm

detayları ve girift noktalarıyla anlamak gerek-

mektedir. 
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SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV’DE 
YAYINLANAN YORUMLARI - 3

PPKK'yı Dünyadaki Bütün Komünistler Destekliyor

ADNAN OKTAR: Fransa'daki en son yürüyüşlerde bütün komünist örgütler
PKK'yı destekledi. PKK'lılar komünist bir yapılanma içerisindeler. Bütün dün-
yadaki komünistler destekliyor terör örgütünü.  Bu tehlikenin görülmesi
gerek. PKK'nın yaptıklarını tek yönlü anlatıyorlar. Siz PKK'nın fikrine fikirle kar-
şılık versenize; Darwinizmi, Marksizmi, Leninizmi (fikren) yok edecek çalışma-
lar yapsanıza.

Devletimizin bu yönde çalışma yapması lazım. Veya anti-komünist ilmi çalış-
ma yapanlara o bölgede destek vermeleri lazım.  Dünyadaki birçok devlet
bilmiyor hala deccalin eline düştüklerini. Ülkemizde de hala Darwinizm anla-
tılıyor kitaplarda. Hala Haeckel'in sahte çizimlerini, geçersizliği bütün bilim
adamlarınca kabul edilmiş yanlış bilgileri vermeye devam ediyorlar. Devlet
Darwinizm'i anlatsın, ama sadece 3 sayfa bize izin versin cevap verelim, okul
kitaplarında yer versinler Darwinizm'in cevabına. 
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Geçenlerde bizim buraya Güneydoğulu işadamı kardeşlerimiz geldi. Dediler
ki bana, “Hocam o bölgede KCK, PKK'dan daha tehlikeli, asıl onlar halka
komünizmi, Leninizm'i anlatıyorlar, asıl onlar halkı kandırmaya çalışıyorlar”
dediler. Devletimizin buna önlem alması gerek. 

Medyada bazı yorumcular, “PKK bizim yöntemlerimizle duracak” diyorlar.
Bölgeyi onlara verirseniz, tabi ki bir süre durur PKK'lılar. İstediklerini verdikten
sonra, ülkeyi böldürdükten sonra niye durmasın adamlar, zaten istedikleri o.
Yoksa komünizm yenilmeden asla vazgeçmezler terörden. 

(13 Ocak 2013; A9 TV)

PPKK Dindarlara Özgürlük Sağlamaz. Tam Tersine

Din Ahlakının Yaşanmasına Engel Olur

DİDEM ÜRER: Habertürk kanalında konuk olan Star Gazetesi yazarı Hakan
Albayrak’a şöyle bir soru yöneltildi; “BDP’nin tabanı laik bir tabansa, bu taba-
nı kazanmak için İslam ve Ümmet kavramlarına vurgu yapmak doğru
mudur?” dendi. Hakan Albayrak da şöyle cevap verdi: “BDP’ye oy veren on
milyon insan var, ancak bu taban, bu insanlar böyle değil. Bu kadar Ateist,
Marksist, Stalinist bir kitle yok Türkiye’de. Bu insanların kahir ekseriyeti dindar
insanlar. Ancak burada ırk taassubu var, aşiretçilik var. Eğer Kürtlere hakları-
nı verirseniz ve bunları bir lütuf saymazsanız, o zaman BDP büyük ölçüde
taban kaybeder” dedi. “Bunun yanı sıra dindar bazı Kürtler Marksist Öca-
lan’ın yanında durabiliyor, bu da ilginç tabii” diye belirtiyor.

ADNAN OKTAR: İslam kardeşliğini daha güçlü uygulamak lazım. İttihad-ı
İslam’la bu belanın ortadan kalkacağına kanaat getirtmek lazım. “Hiç
olmazsa biz kurtulalım” kafasında olabilir bir kısım Müslümanlar. Yani daha
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rahat Müslümanlığı yaşarız gibi. Halbuki, yağmurdan kaçarken doluya tutul-
ma derler ya. Vahşi Stalinizmin, acımasız Stalinizmin eline düşüp, eldeki mev-
cut, her türlü imkanlarını kaybederler, Allah esirgesin. Camilerini yıkarlar,
genç kızların ırzını payimal ederler, aile mefhumunu ortadan kaldırırlar, dine
ve dindarlara nefes aldırmazlar. Onun için kardeşlerimiz, o felaketi tam bil-
medikleri için, PKK’nın propagandasına katılıyor olabilirler, etkileniyor olabi-
lirler. PKK diyor ki onlara, “Siz dininizi yaşayamıyorsunuz, İslam’ı anlatamıyor-
sunuz. Biz olduğumuzda isteğiniz gibi giyinirsiniz, istediğiniz gibi ibadet eder-
siniz, istediğiniz gibi konuşursunuz, kimse karışmaz” diyorlar, o da onlara
cazip geliyor bazı kardeşlerimize. Halbuki bu Marksizm’in kandırma metotla-
rından bir tanesi, büyük belanın, büyük felaketin bir başlangıcı. Türkiye’de
dine karşı artık yaklaşım daha olumlu. Yani çok çok daha olumlu ve daha
da olumlu olacak gibi görünüyor. Ama bir süre sonra zaten doğrudan Meh-
diyet bütün dünyaya etkisini göstereceği için, bir tek Türkiye’de değil, bütün
İslam aleminde Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler, hepsi çok rahat ede-
cekler. Diğer inançta olan kişiler de rahat edecekler, yani inanca baskı kal-
kacak, insanların aşağılanması kalkacak, savaşlar kalkacak, terör kalka-
cak, sosyal adaletsizlik kalkacak, zenginlik eşit olarak insanlar arasında
yayılacak. Dolayısıyla çok mutlu ve güzel günler olacak, inşaAllah. (19 Ocak
2013; A9 TV)
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PPKK'yı da İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü kurdurmuştur

ADNAN OKTAR: Türkiye'de bir tane sorun yok, sadece PKK değil. Bir de İddia
edilen Ergenekon Terör Örgütü belası var. Zaten PKK'yı da bu katil sürüsü kur-
muştur biliyorsunuz. Bunlar birbirleriyle konuşurken bile sadece kandan,
savaştan bahsederler.

Bu katiller herkesten nefret ederler. Güneydoğu'da akıl almaz zulüm yaptılar.
Öyle kötülük yaptılar ki Güneydoğulu kardeşlerimize, amaçları onları devle-
te düşman edip ayırmaktı. Ama Güneydoğulu canlarımız buna kanmadılar.
Bu katiller Bediüzzaman'ın talebelerini de devlete düşman göstermeye çalış-
tılar, Süleymanlı kardeşlerimizi düşman gösterdiler, bütün cemaatleri halkı-
mıza devletimize kötü göstermeye çalıştılar. Bunların asıl takımı yurtdışında.
Özellikle Rusya ve Kazakistan'da. Devlet orada tamamen elini bu katillere
kaptırmış. Gidiyor İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü elemanları, bir şirke-
tin bütün malına el koyuyor, kimse de bir şey demiyor, adamlar orada dev-
leti tamamen ele geçirmişler. Rusya'da var bu katiller, Irak'ta, Suriye'deler şu
anda. Hükümetin bu katillere hiç göz açtırmaması gerekir. 

Şunu da söyleyeyim, ben şu anda yargılananları kast etmiyorum İddia Edilen
Ergenekon Terör Örgütü derken. Onlar yargılanıyorlar, yargı süreci neyi gös-
terirse o geçerlidir.

İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü'nü ve PKK'yı (fikren) bitirmenin tek yolu
İslam Birliği'ni kurmaktır. Bu, bütün oyunları bitirecek tek çözümdür... Silah
bıraktırmak gibi çözümler hiçbir şekilde işe yaramaz. Açalım sınırları, Rus-
ya'yı, İran'ı, bütün İslam ülkelerini birleştirelim. Bu makul çözümü herkesin bir
an önce kabul etmesi gerekir." 
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Batı PKK’yı,
PKK ise Batıyı

kullanıyor 



Yaklaşık yüz yıl önce kurgulanmış bir Ortadoğu senaryosu vardır.

Bu senaryo asıl olarak bir kısım Evanjelik Hristiyanların İncil’e dayan-

dırdıkları bir projeye göre şekillenmiş ve hatta uygulamaya geçirilmiş-

tir. Bu plana göre Ortadoğu parçalanmalı ve yakın gelecekte meydana

geleceğini düşündükleri ve bütün Müslümanların ve Musevilerin

büyük bir kısmının katledileceği Armageddon savaşı başlamalıdır.

Çünkü bu savaş, Evanjelik inanca göre Hz. İsa (as)’ın yeniden dünya-

ya geliş alametidir ve mutlaka gerçekleşmelidir. (Gerçekte söz konusu

savaş ahir zaman alameti olarak geçmektedir. Bu savaşın gerçekleşece-

ğine inanan Evanjeliklerin bilmediği şey ise, Armageddon savaşının

çoktan başlamış ve halen devam etmekte olduğudur. 2003 Irak savaşı,

İncil’de Armageddon olarak belirtilen, hadislerde ve Tevrat’ta da tüm

alametleriyle tarif edilen ahir zaman alameti büyük savaşın başlangıç

tarihidir. O tarihten bu yana Ortadoğu’da çatışmalar sona ermemiş ve

sürekli olarak Müslüman kanı akmıştır, halen de akmaktadır. Dolayı-

sıyla Evanjeliklerin gelecekte olmasını bekledikleri Armageddon,

aslında 2003 tarihinden beri sürmektedir. Bundan daha sonra gerçek-

leşecek daha büyük bir savaş beklentisi, söz konusu Hristiyanla-

rı Ortadoğu ile ilgili pek çok konuda yanılgıya düşürmektedir.

Kuşkusuz her Hristiyan böyle bir inanç ve beklenti

içinde değildir; her Evanjelik de böyle bir beklenti

içinde değildir. Ancak böyle büyük bir savaşın bek-

lentisi içinde olan Evanjelikler sayıca çok fazla

olmasalar da etkilidirler ve Ortadoğu üzerinde

100 yıllık plan
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planları olan pek çok görüş ve kişiyle bu uğurda birlikte hareket ede-

bilmektedirler. Söz konusu görüşün temel savunucusu ise günümüzde

neo-conservative (neo-con) dediğimiz yeni muhafazakarlardır; özellik-

le Amerika’da Ortadoğu planları üzerinde çalışmaktadırlar. 

Burada şunu belirtelim: Buradaki amaç söz konusu Evanjelikleri

veya neo-conları eleştirmek değildir. Söz konusu kişiler inançları doğ-

rultusunda en doğrusunu yaptıkları kanaatinde olabilirler. Buradaki

amaç, bu hedef ve hedef için tespit edilmiş yol ve yöntemlerde bir

takım hatalar olduğunu göstermek, Ortadoğu’da yapılacak hataların

nelere mal olacağını gözler önüne serebilmektir. Eğer bu konudaki ger-

çekler gözler önüne serilirse, neo-conlar, Amerika ve Avrupa ile birlik-

te daha iyi ve barışçıl bir Ortadoğu inşa etmek çok daha fazla mümkün

olabilecektir. 

Kilit Coğrafya: Mezopotamya

100 yıllık plana geri dönülecek olursa, bu planın en önemli şartı,

Ortadoğu ülkelerinin savaşa ve kargaşaya hazır hale gelebilmeleridir.

Bu plan, özellikle Müslümanların kendi aralarında bölünmeleri ve

hurafelere dayanan yanlış bir din anlayışı benimsemeleri nedeniyle

kolay hayata geçirilebilmiştir. Ortadoğu şu an Osmanlı döneminden

beri en büyük kargaşa dönemini yaşamaktadır. Fakat Ortadoğu plan-

larında asıl hedef Mezopotamya bölgesidir. Çünkü bu inanca göre

Armageddon savaşı bu bölgede çıkacaktır. 

Mezopotamya bölgesi, bilindiği gibi, Türkiye’nin Güneydoğusu,

İran’ın güneybatısı, Irak ve Suriye’nin bir bölümünü kapsayan bir böl-

gedir. Söz konusu bölgenin önemli özelliği ise buranın etnik olarak

Kürtlerin yaşadığı bölge olmasıdır. Dolayısıyla geçmişten bu yana

Evanjelik Hristiyanlar ve onların politik kollarının hedefi, bölgenin

güçlü devletlerinin –yani Türkiye, İran, Suriye ve Irak’ın– parçalana-
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rak bu bölgede yeni bir Kürt devleti kurabilmektir. Bu devletin iki

önemli özelliği olmalıdır: ABD ve Avrupa’nın kayıtsız şartsız müttefi-

ki olmalı, dahası ABD ve Avrupa’nın tüm isteklerini yerine getiren bir

piyon devlet olmalıdır. 

Bu piyon devlet, böylelikle Batıya, Ortadoğu topraklarında olduk-

ça stratejik bir alan sağlayacak ve aynı zamanda da olması beklenen

savaş için ortam, imkan ve mekan sunacaktır. Söz konusu savaş neti-

cesinde bölge halkı muhtemelen ilk katledilecek toplulukları oluştura-

caktır. Her ne kadar bu hedef açıkça söylenmese de, söz konusu inan-

cın temelinde yatan temel düşünce bu esasa dayanır. 

Plan aslında uygulamaya geçmiştir. Irak savaşı sonrası özellikle

36. Paralelin kuzeyinin güvenli bölge ilan edilmesinden sonra altyapı-
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sı hazırlanan Kürt Özerk Bölgesi, Irak topraklarında kurulmuştur. İçin-

de bulunduğumuz şu günlerde, Irak’ın daha da karışması Kürt Özerk

Yönetiminin “bağımsızlık ilan edebiliriz” söylemlerine yol vermiştir.

Nitekim Irak anayasası buna müsaittir. Yerel halk oyladığı taktirde,

özerk yönetim bağımsız bir devlet olarak ayrılabilir. Fakat içinde

bulunduğumuz günler bunun gerçekleşmesi için aslında erkendir.

Çünkü benzer şartların İran, Suriye ve Türkiye’de de oluşması gerek-

mektedir. O zamana kadar Irak’taki Kürt Özerk Yönetim, kurulu bir

devletin imkanlarıyla var olmaya devam edecektir. 
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100 yıl önce kurgulanmış, Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları Irak, İran, Suriye
ve Türkiye üzerinde kurulması planlanan bir Kürt devleti planı vardır. Bu coğ-
rafyada Batı yanlısı bir piyon devlet oluşturulacak ve bu devlet vesilesiyle
Evanjelik planlara zemin hazırlanacaktır. 



Planın ikinci aşaması olan Suriye Kürtleri açısından da beklenen

ilerleme kaydedilmiş görünmektedir. Kanton yönetimlere bölünmüş

olan Kürt yönetimi burada sık sık özerklik ilan etmekte, fakat Suri-

ye’deki iç savaş sebebiyle muhatap bulamamanın bir sonucu olarak

mevcut sistemlerine geri dönmektedirler. Ancak koalisyon güçlerinin

gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda, Türkiye-Suriye sınırı nere-

deyse tamamen bölgede hakimiyet kurmuş olan PKK’nın kolu PYD’ye

terk edilmiş ve aslında fiilen bir devlet oluşturmalarına yol verilmiştir.

Bu aşamada dikkat çeken bir husus vardır. Batı ülkelerinin Suriye’de-

ki Kürt bölgesine karşı aşırı hassasiyeti. Bunu bir başka başlık altında

inceleyelim:

Batı’nın Kobani Hassasiyeti 

2011’de başlayan Arap Baharı protestolarının özellikle Suriye’yi

derinden vurup yıkıma götürdüğünü biliyoruz. Temelde beş ayrı bölü-

me ayrılmış olan ve hala parçalanmakta olan Suriye toprakları üzerin-

de güçlenen IŞİD (Irak Şam İslam Devleti veya yeni adıyla İslam Dev-

leti), hatırlanacağı gibi, ülkenin stratejik bazı noktalarını ele geçirip

Irak’a ilerlemişti. İlginçtir ki IŞİD, Suriye’de Rakka, Deyr ez Zor gibi

hem petrol hem de sınır açısından stratejik bölgeleri ele geçirirken;

Irak’ta Felluce, Ramadi ve nihayet Musul’u tümüyle ele geçirip Türk-

men bölgeleri Tuzhurmatu ve Beylice’yi hakimiyeti altına almışken,

Anbar vilayetinde ilerlemesini sürdürüp, başkent Bağdat’a oldukça

yaklaşmışken sesini çıkarmayan Batı, IŞİD’in mevcut planlarını değiş-

tirip Kürt bölgelerini hedeflemeye başlamasıyla harekete geçmiştir. İlk

olarak Irak’ta Kürt bölgesine yönelik bir atak sezildiğinde, bu vakte

kadar bütün çağrılara kulak tıkamış olan Batı hiç tereddüt etmeden bu

bölgelerin korunması için bir koalisyon gücü hazırlamıştır. İkinci ve

asıl hareketlenme ise IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırısında gerçekleş-

miştir. 
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Hatırlanacağı gibi IŞİD, Kobani kantonunda, sivillerin geçişine

izin verdikten sonra, o bölgenin kontrolünü elinde bulunduran

PYD’ye yönelik bir gerilla operasyonu başlatmıştı. Koalisyon güçleri

tereddütsüz ve oldukça seri bir biçimde PYD’nin (PKK terör örgütü-

nün Suriye kolu) yanında yer aldı ve işgal altındaki bölgeleri bomba-

lamaya ve PYD’nin silahlı gücü olan YPG’ye silah yardımı yapmaya

başladı. Bu arada bütün Batı basını ağız birliği etmişçesine Kobani’yi

gündem yapmakta, dünyada görülmemiş bir felaket yaşandığı izleni-

mi vermekte, ana akım TV kanalları neredeyse sadece bu konuyu dile

getirmekteydi. Sosyal medyada, benzerine az rastlanır bir Kobani’ye

destek kampanyası başlatıldı. Sanki IŞİD’in ele geçirdiği topraklar

sadece bu küçük kasabadan ibaretmiş gibi olağanüstü bir uluslararası

ayaklanma başlatıldı. Oysa bütün bunlar olurken “İslami Devlet” kur-

duklarını açıklayan IŞİD, Rakka, Musul, Ramadi, Felluce gibi kilit

şehirlerde kendi düzenini kurmuş, kendi ordusunu oluşturmuş, kendi

eğitim sistemini müfredata almış, kendi kanunlarını devreye sokmuş

ve kendi yargı sistemini kurmuştu. Fakat kimse bu bölgelerden bah-

setmiyordu bile. 
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26 Kasım 2010, Bugün

11 Eylül 2007, Vatan

31 Ağustos 2007, Hürriyet

4 Nisan 2013, Aydınlık

17 Ekim 2014, Hürriyet

19 Ağustos 2006, Ortadoğu

17 Ekim 2014, Aydınlık

Planlanan Kürt devleti için Batının
en büyük hatası, bunu PKK yoluy-
la yapacaklarına inanmak olmuş-
tur. bu nedenle her fırsatta PKK’yı
desteklemektedir. PKK’da bu
durumdan faydalanmak için
emperyalist bir görünüm almış,
özellikle ABD’yi en büyük müttefiki
ilan etmiştir. Gerçekte ise her iki
taraf da birbirini kullanma peşinde-



Bizler, kasaba veya şehir, köy veya ülke olsun hiçbir bölgede hiç

kimsenin mağdur olmasını elbette istemeyiz. Kobani’deki halk bizim

halkımızdır, nitekim Kobani işgalinin hemen sonrasında insani anlam-

da duyarlılık gösteren tek ülke Türkiye olmuş, iki yüz bine yakın

Kobanili Kürt’ü mülteci olarak almış, onlar için adeta bir şehir inşa

etmiştir. Dolayısıyla Kobani halkı koruma altına zaten alınmıştır. 

Şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki, bizlerin, koalisyon güçleri

denen IŞİD’e karşı askeri eylem için oluşturulmuş birliğin de taraftarı

olmamız mümkün değildir. Söz konusu koalisyonun IŞİD’i etkisizleş-

tirmek için Musul, Rakka veya başka bir bölgeye yönelik askeri eylem

içinde olmasını desteklemediğimiz gibi, Kobani’ye yönelik saldırıları

da desteklememiz imkansızdır. Bölgeye çözüm ve barış silahla değil

ancak akılcı bir ilmi yaklaşımla olabilir. Silah hiçbir zaman çözüm

getirmemiştir, getirmesi mümkün değildir.

Bu konu, ilerleyen sayfalarda detaylandırılacaktır. 

Burada dikkat çekmek istediğimiz Batı’nın hassasiyet alanlarıdır.

Koalisyon güçlerinin sadece Irak’taki ve Suriye’deki Kürt bölgelerinin

ele geçirilmeleriyle hiç vakit kaybetmeksizin harekete geçmeleri, Batı

için en hayati noktaların bu bölgeler olduğunu bir kez daha teyit

etmektedir. Suriye ve Irak topraklarının karışıklığa uğraması, parçala-

nıp bölünmesi pek de fazla ciddiye alınmamıştır. Çünkü plana göre,

Ortadoğu’nun zaten çeşitli faktörlerle bu hale gelmesi gerekmektedir.

Nitekim koalisyon güçleri Kobani’ye işgal edildiği gün tereddütsüz

müdahale ederken, 4. yılına giren ve adeta bir trajediye dönüşen Suri-

ye iç savaşına hiç ses çıkarılmaması bundandır. 

Ama Kürt bölgesine zarar gelmemelidir. Batının Kürt bölgesi üze-

rine koruyuculuğu belki de en belirgin şekilde bu olaylar sırasında

ortaya çıkmıştır. Ve şu an bu durum pek çok Avrupalı ve Amerikalı

tarafından da açıkça dile getirilir olmuştur. 
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Suriye’deki PYD, tümüyle PKK’nın uzantısı olan ve
Öcalan’ı lider kabul eden terörist bir yapılanmadır.
Nitekim PYD lideri Salih Müslim konuşma ve
mitinglerini Öcalan posteri altında yapmaktadır. 



PYD Üzerine Spekülasyonlar

Kobani koruyuculuğu konusunda en dikkat çeken unsur ise Suri-

ye Kürt bölgesinin yönetimini elinde barındıran PYD (Partiya Yekîtiya

Demokrat) üzerine yapılan spekülasyonlar olmuştur. Özellikle batı

medyası ve bir kısım neo-con yazarlar tarafından yapılan bu yönlen-

dirme kimi zaman kasıtlı kimi zaman da bilgisizlikten kaynaklanmak-

tadır. Dolayısıyla bu konuda pek az kişinin bildiği bazı unsurların

açıklanması gerekmektedir. 

PYD, 2003 yılında kurulan ve PKK’nın uzantısı olan bir örgüttür.

Öcalan ve diğer PKK liderlerinin 1998 yılında Türkiye’nin baskısıyla,

Suriye’yi terk etmek zorunda bırakılmalarından sonra geride kalan

PKK’lılar tarafından kurulmuştur. Her ne kadar şu günlerde tıpkı PKK

gibi emperyalizm maskesi takmış olsa da, yine tıpkı PKK gibi Leninist

ve komünisttir. Her iki grubun da manevi lideri Abdullah Öcalan’dır.

Resmi tanımlarında, PKK’ya bağlı bir örgüt olarak kuruldukları, Öca-

lan’ı ideolojik liderleri olarak kabul ettikleri ve Kongra-Gel’i (PKK’nın

siyasi yapılanması) “Kürt Halkının en yüksek yasama organı olarak

gördükleri” belirtilmektedir. Nitekim KCK soruşturması kapsamında

2012 yılında hazırlanan ikinci iddianamede PYD ile ilgili bilgilere de

yer verilmiştir. İddianamede, Öcalan’ın Nisan 2011’de avukatları ara-

cılığıyla Beşar Esad’a bir işbirliği mektubu gönderdiği, mektupta

PYD’ye ülkenin kuzeyinde sağlanacak idari yetkiler karşılığında örgü-

tün rejimi destekleyeceğinin ifade edildiği bilgisi yer almaktadır. 1

Yine 2014 yılı Ekim ayında Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tür-

kiye’ye getirilen bir Rojavalı için YPG’li olduğu iddiasıyla “terör örgü-

tüne” üye olmak suçundan hapis cezası vermiştir. Mahkemenin bu

kararıyla ‘terör örgütü’ listesinde yer almayan PYD ve YPG, resmen

‘terör örgütü’ olarak kabul edilmiştir. 

Nitekim PYD eş başkanı Salih Müslim verdiği konferansları Öca-
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lan posterleri altında vermekte, YPG militanları ceplerinde ve evlerin-

de Öcalan’ın resmini taşımaktadırlar. 

Bu konuda Emekli tümgeneral Armağan Kuloğlu’nun açıklamala-

rı şu şekildedir: 

“YPG başlı başına terör örgütü olarak kurulmuş bir terör
örgütü değil. PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki bir uzantısı.
Suriye’nin kuzeyindeki olaylar patlak verince, kuzeyde bir
Kürt oluşumu ortaya çıktı. YPG’de o bölgenin kontrolünü
sağlayan, oradaki halkı kontrol eden bir örgüt olarak PKK
tarafından kuruldu. PKK’nın uzantısı, onun kontrolünde
olan bir örgüt. PKK bir terör örgütü olduğuna göre, YPG’de
bir terör örgütüdür.” 2

İlginçtir ki, günümüze kadar neredeyse tüm siyasilerin bildiği bir

gerçek olan ve PYD’nin kendisi tarafından açıkça ifade edilen PKK-

PYD bağlantısı bugün her nedense bir kısım kişiler ve ülkeler tarafın-

dan inkar edilmektedir. Elbette Batı’da pek çok siyasetçi ve yazarın,

Suriye’deki PYD gerçeğinden gerçekten habersiz oldukları da bir ger-

çektir. Onlara göre Türkiye’nin Güneydoğu’sunda ve Suriye’nin Kuze-

yinde Kürt etnik kökeninde insanlar vardır ve bu insanlar sadece birer

özgürlük savaşı vermektedirler. İşte bu bilgisizlikten dolayı, bu

“özgürlük savaşçılarının” Türkiye tarafından neden tepkiyle karşılan-

dığını, Kobani eylemleri sırasında neden Türkiye’nin o bölgedeki

“Kürt savaşçılara” destek vermediğini anlamamaktadırlar. Kıyasıya

Türkiye’yi suçlamakta ve Türk hükümetine yönelik bir “etnik ayırım-

cılık” suçlaması yöneltmektedirler. İşin ilginç yanı, Türkiye’deki siya-

setçi ve yazarlar arasında bile bunu yapanlar vardır. 

İşin gerçeği ise şudur: Kobani’de IŞİD’e karşı savaşanlar “Kürt

savaşçılar” falan değil, PKK’nın uzantısı olan terörist bir gruptur. PKK,

otuz yıldan fazla bir süredir Türkiye’de bölücülük propagandası yap-
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mış, haince arkadan saldırmış,

özellikle “Kürt vatandaşlarımı-

za” dehşet yaşatmış ve on binler-

ce askerimizi şehit etmiş kalleş

bir terör örgütüdür. Böyle bir

terör örgütüne Kobani’de Türki-

ye’nin yardım etmesini istemek,

olağanüstü derecede bir şuur

kapalılığı veya art niyet gerekti-

rir. Türk hükümeti, kendisini

yıllardır enseden vuran, ülkesini
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IŞİD’in Kobani’ye saldırması sonrasında
neredeyse tüm Avrupa’da çeşitli gösteri-
ler düzenlenmiş ve Türkiye’ye baskı
uygulanmıştı. Oysa Kobani’deki idare,
PKK’nın uzantısı olan PYD idi. Nitekim
Kobani’ye destek için Avrupa’da yapılan
eylemlerde de ön plana çıkanlar hep Öca-
lan posterleri ve PKK bayrakları olmuştu. 



bölmeye çalışan, hain ve kalleş bir terör örgütüne elbette ki yardım

etmeyecektir. Türkiye ordaki mazlum halkı zaten himayesine almıştır.

Kobani’de IŞİD ile savaşanlar ise, Türk halkının otuz yıldan fazla bir

zamandır düşmanı olan topluluğun ta kendisidir. 

Kuşkusuz Türkiye’yi ayırımcılık yapmakla suçlayanlar sadece bu

konuda bilgisiz olan kişiler değildir. PYD’nin gerçek mahiyetini çok iyi

bilmesine rağmen, o bölgede bir Kürt devletinin oluşması için elinden

geleni yapmaya hazır bir kısım istihbaratçılar, siyasetçiler ve yazarlar;

buradaki durumu kendi lehlerine kullanma telaşı içindedirler. Nitekim

bunu yapabilmek için neredeyse bütün ana akım medya kullanılmış,

Avrupalı ve Amerikalı siyasetçilerden Türk hükümetine yönelik bu

konuda ciddi eleştiriler umarsızca yöneltilmiştir. Defalarca Türki-

ye’nin neden YPG’li teröristlere yardım etmediği sorgulanmış ve Tür-

kiye adeta bu dönemde uluslararası bir diktatörlük tarafından, ulus-

lararası bir baskı altına alınmıştır. Türkiye şu anda, dünya tarihinde,

“yıllardır vatandaşını öldürmüş eli kanlı teröristlere neden yardım

etmiyorsun” diye sorgulanan belki de tek ülke konumundadır. Bu ola-

ğanüstü garip durum nedense kimse tarafından ciddi anlamda dile

getirilememiş, Türkiye, özellikle uluslararası medya diktatörlüğü tara-

fından ustaca planlanan ve uygulanan bir karalama kampanyasının

hedefi olmuştur. 

Şunu belirtelim, PKK, Türkiye’nin güneydoğusunda yıllardır

özellikle Kürt kardeşlerimizi baskı altına almıştır ve katlettiği insanla-

rın büyük çoğunluğu Kürttür. Aynı durum Suriye’nin kuzeyindeki

Rojova bölgesi için de geçerlidir. Buradaki Kürt kardeşlerimiz,

PKK’nın uzantısı olan PYD’nin dehşetli baskısı altında yıllardır ezil-

mektedir. 

Nitekim Suriye iç savaşının ilk başladığı yıllarda, Rojova bölge-

sinden Türkiye’ye ulaşan ilk Kürt mülteciler, Cezire kantonundan gel-

mişlerdir. Bu kardeşlerimiz, açıkça Esad’ın zulmünden değil, PYD’nin

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

166



zulmünden kaçtıklarını belirtmişlerdir. Nitekim PYD, Suriye’de Esad

ile işbirliği içinde olduğundan söz konusu bölgelere o dönemde

Esad’ın bir saldırısı olmamıştır. Sonrasında da ülkedeki karışıklığı fır-

sat bilenler, yıllardır maruz kaldıkları PYD zulmünden kaçabilmek için

bu fırsatı değerlendirmiş ve Türkiye’ye sığınmışlardır. Dolayısıyla

PYD, uluslararası camiaya vermek istediği görüntünün tamamen aksi-

ne, tıpkı PKK gibi, kendi halkına zulmeden ve kendi egemenliği altın-

daki topraklarda Leninist bir sistem kurmuş olan oldukça tehlikeli bir

terör örgütüdür. 

Suriye’deki Kürt bölgesi olan Rojava’da dindar Kürt halkı adına

konuşan Suriye Kürt İslam Cephesi (Cephetül İslami Kurdi) Lideri Ebu

Abdullah’ın, “Esed zindanlarından çıktık, PYD zindanlarına girdik, ikisi

bizim için aynıdır” 3 sözleri oldukça büyük önem taşımaktadır.

Nitekim Kobani’de yaşananların ardından dindar Kürtler PKK’yı

asla tasvip etmediklerine dair çıkarmış oldukları basın bülteninde

şöyle söylemişlerdir: “Hiç şüphe yoktur ki; Müslümanların Kobane’den

tavşan gibi kaçan bu korkak çetelere (PKK’lılara) cevap verecek kuvvet ve kud-

reti vardır.” 4

Görülebileceği gibi Suriye Kürt bölgesi olan Rojova’daki Kürt

halkı, idareyi elinde tutan PYD’yi bir bela gibi görmekte ve PYD’nin

baskısından kurtulmak istemektedirler. Aynı durumun Türkiye için de

geçerli olduğunu, Türkiye’deki Kürtlerle PKK’nın hiçbir zaman aynı

kabul edilemeyeceğini, Türkiye’deki Kürtlerin de daima PKK’nın

hedeflerinden biri olduğunu burada tekrar hatırlatmak gerekmektedir. 

Suriye Kürt bölgesindeki söz konusu durumu delillendirmek için

HRW (Human Rights Watch – İnsan Hakları İzleme örgütü) raporu da

büyük önem taşımaktadır. Bu rapora göre bölgeye hakim PYD güçleri,

keyfi tutuklamalar, yasal hakları ihlal ve faili meçhul ölümler ve kaçı-

rılmalarla ilgili sorumlu tutulmaktadır. Cezaevlerindeki bir kısım suç-

lularla görüşen HRW, buradaki mahkumların herhangi bir tutuklama
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emri olmaksızın alıkonulduklarını, avukatlarıyla görüştürülmelerinin

engellendiğini, yargı önüne çıkarılmadıklarını ve hapishanede sürekli

yetkililer tarafından darba maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Çocukla-

rın ellerine silah verilip militan olarak kullanıldıkları ifade etmiş, bun-

ların yanı sıra onlarca insan hakları ihlali sayılmıştır. Söz konusu

değerlendirmede, PYD’nin doğrudan Türkiye’deki PKK Terör örgütü-

nün bir parçası olduğu açıkça vurgulanmakta, Suriye hükümetinin iç

karışıklıklar nedeniyle bölgeden çekildiği 2012 tarihinden beri bu

örgütün yerel bir mahkeme, cezaevi ve polis ile keyfi uygulamalar

yaptığı belirtilmektedir. Söz konusu uygulamaların endişe verici oldu-

ğu vurgulanmaktadır. 5

Bütün bunlardan yola çıkarak orada yaşayan Kürt halkının,

PYD’nin zulmünden kaçarak 2011 yılından itibaren Türkiye’ye sığını-

yor olduklarını çok iyi değerlendirmek gerekmektedir. Oradaki zaval-

lı halk, bu bölgede hakimiyetini ilan etmiş bir Leninist terör örgütün-
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den kurtulmaya çalışmaktadır. Bunun için Türkiye’yi tercih etmeleri,

Türkiye’de güvende olacaklarını bilmeleri, söz konusu durumu çarpı-

tan ya da tam anlamayan Batı’ya önemli bir işaret olmalıdır. Türkiye,

kendisine sığınan herkese büyük bir onur duyarak ve sevgiyle sahip

çıktığı gibi söz konusu Kürt kardeşlerimize de en mükemmel şekilde

sahip çıkmıştır ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlamıştır. Fakat geli-

nen noktada, Suriye Kürt bölgesinde PYD terör örgütüne yardım etme-

diği için suçlanan Türkiye olmaktadır. Global medya diktatörlüğünün

Türkiye aleyhine çabaları neticesinde, bu şaşılacak derecede garip

durum pek çok kişi tarafından fark edilememektedir. 
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Kobani konusunda Türkiye’ye yapılan eleştiriler ciddi şekilde mantık hezi-
meti içermektedir. Türkiye’nin Kobani’deki PKK’ya destek elbette vermeye-
cektir. Fakat bu sırada Türkiye, dünyada başka hiçbir ülkenin yapmadığını
yapmış, Kobani halkının tümünü kabul etmiş, hatta onlar için adeta bir şehir
inşa etmiştir. Kobanili Kürt kardeşlerimizin rahatı için Türk halkı ve askeri
seferber olmuştur. Suriyeli Kürtler de, sırf IŞİD’den değil, PYD’den de kurtul-
dukları ve Türk topraklarında koruma altına alındıkları için sevinç gözyaşları
dökmüşlerdir. 



PKK’nın Emperyalizm Maskesi 

PKK ve PYD destekçileri bu denli emperyalist görünür, doğrudan

ABD’den yardım alır, Avrupa tarafından kayırılır, ellerinde Amerikan

bayrakları taşırken, nasıl Leninist bir yapılanmadan bahsettiğimiz

merak konusu olabilir. Sebep şudur: PKK ve uzantısı PYD, özellikle

1990’lı yılların başından itibaren ustaca bir maske takmıştır. PKK’nın o

dönemlerde Türkiye’de aldığı güçlü yenilgilerin ardından adeta bir

mecburiyet olarak izlediği bu strateji, ABD’nin Irak işgaliyle daha güç-

lenmiştir. O dönemde, Irak tezkeresine Türkiye’den izin çıkmamış ve

bu karar ile Türkiye, Irak’a yönelik tüm müdahalelere kapalı hale gel-

miştir. Dolayısıyla Irak Kandil dağında bulunan PKK kamplarına da

müdahale imkanı kalmamıştır. 

Bunu fırsat bilen PKK, özellikle ABD’ye karşı İran kozunu kulla-

narak bir ABD müttefiki görünümüne bürünmüştür. Aynı dönemde,

güvenli bölge ilan edilen 46. Paralelin kuzeyindeki PKK kamplarına

dönemin ABD yönetimi tarafından çeşitli yardımların ulaştırıldığı
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artık bir sır değildir. Dolayısıyla PKK, emperyalist bir Kürt milliyetçi-

liği hareketi olarak ortaya çıkmış ve önemli bir müttefik görünümüne

bürünmüştür. ABD ve diğer koalisyon güçleri bu maskeye inanmış ve

büyük Kürdistan planı için uygun bir aday olduğu kanaatine varmış-

tır. Emperyalist maske, bundan sonraki tarihler içinde de PKK’nın

oldukça işine yaramıştır. 

Bu maske o kadar inandırıcıdır ki, Ortadoğu’da bir Kürt devletini

kendileri için avantajlı gören Batılılar, bu maskeye çok inanmak iste-

mişlerdir. PKK bu ihtirası sinsice kullanmış ve bir anda şekil değiştire-

rek emperyalist söylemlere bürünmüştür. Bu görünüm, ülkemizdeki
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komünist ve aşırı solcuları bile aldatmış, onlar bile bu maskeye aldan-

mışlardır. Bu sinsi ve ustaca oyun, aslında çok bilinen bir komünist

taktiktir. Bunu anlamak için önce tarihten örneklerine bakmak gerekir. 

Örneğin Stalin, komünizm ideolojisinin en vahşi temsilcilerinden

biridir ve komünizmin gereği olarak dine de keskin bir üslupla karşı-

dır. Stalin’in konuyla ilgili sözleri şöyledir: 

"Biz dine karşı propaganda yapıyoruz ve propaganda yap-
makta devam edeceğiz. Parti dine karşı tarafsız kalamaz.
Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmakta-
dır." 6

Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmanın gereklili-

ğinden bahseden aynı Stalin, 2. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Rus

Ortodoks Kilisesi ile bir akit imzala-

mış, on binlerce kilisenin yeniden

açılmasına ve kilise liderliğindeki

hiyerarşinin yeniden tesis edilmesi-

ne izin vermiştir. Bunun yanı sıra

güneyde Müslüman şeriatına izin
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verilmiş, doğuda Budizm desteklenmiş ve antisemitizme güçlü bir

biçimde karşı çıkılmıştır. Bu ilginç açılımın ise tek sebebi vardır: 2.

Dünya Savaşı’nda komünizme karşı büyük bir tehdit olarak yükselen

faşizmi ortadan kaldırabilmek ve Hitler’i mağlup edebilmek için baş-

latılan mücadeleye destek alabilmek. Nazilere karşı koyabilmek için

Stalin, özellikle Kilisenin etkisini bu yolla uzun süre kullanmıştır. 

Lenin ise, çöküşe giden Rus ekonomisini canlandırabilmek ve

kapitalist ülkelerin seviyelerine ulaşabilmek için, ekonomide kısa

dönemli bir politika değişimine gitmiş ve kapitalizmin ilkelerini takip

etmiştir. Yeni Ekonomi Politikası (New Economic Policy – NEP) adı

verilen bu düzenlemeye göre küçük işletmelerin kapitalizmde olduğu

gibi kar mantığıyla devam etmesini içeren bir politikaya geçilmiştir.

NEP politikası Bolşevikler arasında geçici bir düzenleme olarak görül-

müş ve özellikle içinde barındırdığı kapitalist ekonomiye ait uygula-

malar yüzünden parti içinde eleştirilmiştir. Komünist ekonomi anlayı-

şının tamamen dışında bir politika olan NEP, bir mecburiyet olarak
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benimsenmiş ve yeterli ekonomik gelişme sağlandıktan sonra terk

edilmiştir.Bugün, söz konusu taktiği Çin’in Hong Kong politikalarında

da izlemek mümkündür. 

Komünistlerin şekil değiştirme ve geri adım politikalarıyla ilgili

bir başka örnek ise aile ve devlet konusundaki yaklaşımlarıdır. Önceki

bölümlerde çok detaylı gördüğümüz gibi komünizm, aile ve devlete

şiddetle karşıdır ve bu iki kurumu, komün toplumlarına geri dönüş

mücadelesinde oldukça büyük engeller olarak görür. Fakat buna rağ-

men komünistler taktik gereği, aile kurumunu ortadan kaldırabilmek

için öncelikle güçlü bir devletin var olması gerektiğini söylerler. Güçlü

bir devlet için ise önce aile kurumunun güçlenmesi gerekmektedir. Bu

nedenle önce geri adım atarak aileyi güçlendirirler. Bu sayede komü-

nist devlet güçlenir ve bir aşama sonra ise aile kurumu tamamen orta-

dan kalkar. Bir sonraki aşama ise devleti ortadan kaldırmaktır ki, aile

ve din değerlerinin kalmadığı bir toplumda artık bu komünistler açı-

sından çok kolay aşılacak bir safhadır.7

Komünist taktikler çoğu komünist lider tarafından istikrarla

uygulanmış ve komünizmin kökleşerek yerleşmesi için gerekli

görülmüştür. Bir başka deyişle güçlü bir komünist devlet için gereken

her maske takılmıştır. Stalin’in kiliselere asla destek göstermeyeceği,

Lenin’in asla kapitalist bir ekonomiye mahal vermeyeceği açıktır.

Fakat ortam ve şartlar gerektirdiğinde, maske daima ustalıkla takıl-

mıştır. Ve bu aldatıcı görünümden asla taviz verilmemiştir. 

Şu anda aynı yöntem PKK tarafından da kullanılmaktadır. PKK,

bölgede yerleşip özerklik elde edebilmenin yolunun Batı ile yakınlaş-

mak olduğunun farkına varmıştır. Komünist kimliği ile ortaya çıkma-

sının, dünya süper gücü ABD tarafından tepki çekeceğini ve bu tepki-

nin kendilerini kaçınılmaz bir başarısızlığa götüreceğini bilmektedir. 

Ayrıca örgüt, şiddetle devlet sistemine karşı olmasına, devleti yok

etmek üzere örgütlenmesine rağmen ağız değiştirmiş ve Türkiye Cum-
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huriyetinin varlığının kendileri için garanti olduğundan bahseder

olmuşlardır. Bu da ayrı bir taktiktir. Planladıkları özerklik aşamasında

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının elbette kendileri için garanti olma-

sını, Türkiye devletini kendilerine para, silah, altyapı sağlayacak bir

ana kaynak olmasını hayal etmektedirler. Dolayısıyla şu aşamada dev-

letin varlığının önemi PKK ve PKK destekçileri tarafından sürekli ola-

rak dillendirilir. Fakat gerçekte amaç, güçlenip bir devlet haline gel-

dikten sonra Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere civardaki tüm

devletleri yok etmek ve komünist dünya devleti hedefine erişene kadar

bu şekilde ilerlemektir. Dolayısıyla bu söylemler de bir taktikten öte

değildir. 
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Emperyalizm Maskesi Altında Kadınlar

PKK, 1990lı yıllara gelindiğinde söz konusu taktik değişimini

yaşaması ile birlikte, örgüte kadınları da almaya başlamıştır. Bunun

çeşitli nedenleri vardır. O sıralar örgüt içinde kopmalar meydana gel-

miş, örgüt güçsüzleşmiş ve oldukça ciddi kayıp vermiştir. Dolayısıyla

aslında partiye kadınların alınmasındaki temel amaç, erkek teröristleri

teşvik için kadınların birer savaşçı olarak kullanılmasıdır. PKK, o tarih-

ten itibaren kadınları savaşçılar olarak ortaya çıkarmış, erkek çoğunluk

üzerinden bir rekabetin yolu açılmış ve erkekler bu yolla teşvik edil-

mişlerdir. 

Bu tarihten sonra PKK, kadınları emperyalizm maskesinin de

oldukça can alıcı bir parçası haline getirmiştir. Radikal düşünceler

nedeniyle özellikle kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü

Ortadoğu’da kendisini, kadın haklarından bahseden, kadınları ön

plana çıkaran bir grup olarak göstermiştir. Batı için bu hassas bir nok-

tadır; PKK ise bunu ustaca kullanmıştır. Batı’nın gözünde kadına

önem vermeyen bağnaz bir coğrafyanın içinde kadın özgürlüğünden

bahseden yegane topluluk olarak göze çarpmıştır. 

Şunu belirtmek gerekir. Kadın özgürlüğü ve üstünlüğünün savu-

nucusu olmak elbette şarttır ve dinimizin temel unsurlarından biridir.

Ortadoğu gerçek anlamda bu konuda geri kalmış bir coğrafyadır ve

bunun en temel sebebi İslam coğrafyasının Kuran’dan uzaklaşıp hura-

felere yönelmiş olmasıdır. Türkiye, özellikle kadınlara verilen değer

konusunda mutlaka öncü olmalı ve Ortadoğu’ya mükemmel bir örnek

teşkil etmelidir. 

Burada eleştirilen nokta PKK’nın bu yöndeki söylemleri değil, iki-

yüzlülüğüdür. PKK, kadınlara yönelik söz konusu söylem ve uygula-

maları sadece Batıya yaranmanın en kolay yolu olduğu için tercih

etmiştir. Gerçekte örgüt içindeki kadınların izahları, bu söylemlerin

tam tersini işaret etmektedir. 
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PKK’lı kadınlardan Zelal kod isimli kişi, şu açıklamayı yapmıştır: 

“Öcalan’ı yaklaşımı ve uygulamalarından dolayı eleştir-
dim. Örgüt içi demokrasiyi eleştirdim, kişilerin geriliğini
eleştirdim... Beni iki ay hapse attılar. Hapisten çıktıktan
sonra 500 kişinin olduğu bir ortamda, eğitim ortamında,
Öcalan bana laf söylemişsin dedi. Tanrıyla öyle gelişigüzel
konuşulmaz, laf söylenmez. Sen tanrıya laf atarsan çarpı-
lırsın. Kendini tanrı yerine koyuyordu yani. Örgütten
ayrılmak istedim, fakat ölümle tehdit ettiler beni. Haya-
tımda o kadar korkmamıştım.” 8

PKK’nın dönüşüm sürecinde örgütte faaliyet yürüten Bese kod

adlı kişinin açıklaması ise şöyledir: 
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“PKK’ye ilk katıldığımda işte dağdaydım, silahım var, o
halde ben özgürüm diye düşünüyordum. Ama ilerleyen
zamanlarda gördüm ki özgürlük bu değildi. Çünkü kendime
ait bir kimliğim yoktu, kişiliğim yoktu, düşüncelerimi iste-
diğim gibi dile getiremiyordum., eleştiremiyordum. Örgüt-
ten ayrılmak istediğimde, ayrılamıyordum.”  (Derinlemesi-
ne Mülakat, 2008) 9

Leyla kod adlı kişi ise şu açıklamaları yapmıştır: 

“PKK’da kadının özgürlüğü adına, sembolik ve göstermelik
düzeyde yapılanlar dışında
pek birşey yapılmadı.
Yapılanlarla da kadın
özgürlüklerini biraz daha
yitirdi. Çünkü kadın adına
ideolojisini geliştiren ,
örgütlenmesini kuran,

bütün kararları
alan ve uygula-
yan bir erkek

olan Öcalan’dı.
Ben şahsen PKK’ya
katılmadan once de

özgürdüm. PKK’da
benim bugüne ve

yarına dair bireysel
görüşüm yoktu, ola-
mazdı da.” (Derinle-

mesine Mülakat,
2009) 10
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Yazar Necati Alkan, konuyla ilgili olarak yaptığı gözlem ve röpor-

tajları sonucunda, kitabında şu açıklamalara yer vermiştir: 

“PKK tarafından 1990lı yıllardan sonra çeşitli görev ve
roller yüklenerek kadınlar, örgütü ayakta tutan temel güç
haline gelmişlerdir. Görüşme yapılan kadınların tamamı,
bu gücün örgütten ayrılması halinde “örgütsel yapının
çökeceğini” dile getirmişlerdir. Ronahi, “kadınlar olmazsa,
erkekleri örgütte tutamazsınız”, Beritan “erkekler kadın
için dağda duruyorlar,” Ejin “Kadınlar olmasa bir tane
erkek dağda olmazdı,” Revşen “kadın örgütten ayrılsın
kimseyi tutamazsınız dağda,” Pelin “kadınlar ayrılırsa
erkekler bir saniye bile dağda kal-
mazlar” sözleri bu bağlam-
da dikkate değerdir. 11

Nitekim Alkan’ın ana-

lizlerine göre PKK tarafın-

dan ilk yıllarda “özgürleş-

tirilecek köleler” olarak

görülen kadınlar, silahlı

eylemlerde yer almaya

başladıkları 1990’lı yıl-

larda “yoldaşlar”, inti-

har saldırılarında kul-

lanılmaya başlandığı

1996 yılından sonra

ise “tanrıçalar” ola-

rak isimlendiril-

mişlerdir. Söylem

olarak bu kadar
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yüceltilmelerine rağmen, örgüt içerisinde-

ki uygulamalarında kadınların erkekler

tarafından küçümsendikleri, eşit olarak

görülmedikleri, kendilerine değer veril-

medikleri anlaşılmaktadır. Örgütün söy-

lemleriyle eylemleri arasındaki farklılık-

lardan rahatsızlık duyan, örgütün vaatle-

riyle uygulamaları arasındaki çelişkileri

gören pek çok kadın bu dönemde örgüt-

ten ayrılmak istemiş, kimisi kaçmış, kimi-

si kaçmak üzereyken yakalanmış ve hain

ilan edilerek cezalandırılmışlardır.12

Kadınlar konusunda tüm göz boya-

maların aksine PKK’lı kadınların “sadece

kullanılmak” üzere yer aldıklarını söyle-

meleri kuşkusuz sürpriz değildir. Kadınlar, komünist düzen içinde

daima değersiz varlıklar olarak görülmüştür. Dolayısıyla bu, PKK için

de böyledir. Nitekim Öcalan, Marksist/Leninist ideolojiden hareketle

aileyi, hukuku, eğitimi, dini, aşiret kurumunu bir üs yapı kurumu ola-

rak gördüğünden, kaleme aldığı ilk metinlerde kadını, ailenin içerisin-

de “erkeği düşüren, yozlaştıran“ biri olarak nitelemiştir. 13

Dahası komünizm, komünal sistemin özlemi içinde olan bir ideo-

loji olduğundan, böyle bir sistem içinde “kadının değeri” diye bir konu

söz konusu dahi değildir. Özlem duyulan komün sisteminde tüm mal,

eşyalar ve çocuklarda olduğu gibi kadın da ortak bir mal olarak değer-

lendirilir. Aile ve ahlak sisteminin olmadığı, her şeyin ortak paylaşım

alanında sömürülmesi gereken bir meta olarak görüldüğü bir ortamda

kadının bir “değeri” olmayacağı da anlaşılabilmektedir. 
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Emperyalizm Maskesi Altında Din

PKK, aynı maskeyi din konusunda da kullanmaktadır. Genellikle

batılı politikacı ve yazarlar, PKK tarafından “ılımlı” Müslüman görü-

nümü ile aldatılmakta ve bu görünüm batıdan ciddi şekilde artı puan

toplamaktadır. Batılı yorumcuların bazıları, Ortadoğu’nun radikalizm

nedeniyle bir kan denizi haline gelmesini gerekçe göstermekte ve ılım-

lı sözlerle ortaya çıkan bir müttefiki, kendi normlarına oldukça uygun

bulmaktadırlar. Nitekim yazar Bernard-Henri Levy, bunu şu şekilde

açıkça belirtmektedir: “Söz konusu bölgelerde cinsiyet eşitliği, seküle-

rizme ve azınlıklara saygı ve İslam’ın modern, ılımlı ve ekümenik kav-

ramını görmek mümkün; ki bunlar, bölgede oldukça nadir görülebilen

özellikler.”14

İşte bu kilit ve göz boyayıcı unsurlar, iyi kullanılacak stratejik

öneme sahip bir coğrafyada, iyi kullanılacak bir müttefiki Batı için

oldukça değerli kılmaktadır. Oysa bu, PKK’nın aldatma yöntemlerin-

den bir diğeridir. 
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Kitabın başında detaylı ve delilleriyle belirttiğimiz gibi komünizm,

ateizm ideolojisiyle birlikte ortaya çıkmış, tüm komünist liderler asıl ola-

rak ateist propaganda yapmışlardır. Zaten kurulacak muhtemel komü-

nist devlet mutlaka din, ahlak ve aile kavramlarını terk etmiş olmalıdır.

Önceki bölümlerde “Tanrı’dan koptum, Tanrı’yı aştım” gibi sözlerle orta-

ya çıkan PKK lideri Öcalan’ın da dine bakış açısı detaylı anlatılmış

(Allah’ı tenzih ederiz) ve zaten PKK da bu dinsizlik ideolojisi üzerine

şekillenmiştir. Dolayısıyla PKK’nın, belirli bir tarihten sonra, ılımlı İslam

algısını kullanması oynanan büyük bir oyundur. Bu yapılanma dinin

her türlüsüne karşıdır. Fakat batıdaki bir kısım kişiler inanmak istedik-

lerine inanmakta, yıllardır zihinlerinde resmettikleri modeli PKK’nın

uyguladığını düşünmekte ve açıkça oyuna gelmektedirler. 

Batıda Algı Operasyonları 

Daha önce belirttiğimiz gibi bir kısım Batılı yazarlar 100 yıllık pla-

nın uygulamaya geçebilmesi için, bir kısmı da PKK’nın emperyalizm

maskesine gerçekten inandığından yoğun bir algı operasyonu ve adeta

bir mühendislik çalışmasına yönelmişlerdir. Elbette burada dünyaya

hakim global medya diktatörlüğünden de bahsetmek gerekir. Şu anda

dünyanın önde gelen ana akım medya organlarının destekleyecekleri

ve karşı duracakları ülke, kişi, sistem, ideoloji ve kurumlar belirlen-

miştir. Proje, gücü elinde tutanların desteklediğini desteklemek, des-

teklemediğini de alabildiğine kötülemek üzerine kuruludur. Global

medyanın parçası olanlar hiçbir şekilde bunun dışına çıkamazlar. Veri-

len haberler bu doğrultuda verilmeli, köşe yazarları bu doğrultuda

yazılar yazmalıdırlar. Söz konusu sistem bir diktatörlük olduğundan,

bu kurallara uymayan mutlaka dışlanmaktadır. Tüm dünyanın bildiği

fakat sessizce kabul ettiği bu sistemde algı mühendislikleri de ona

uygun şekilde yapılmaktadır. Global medyanın idarecileri, kimi zaman
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hedefledikleri coğrafyada kullanabilecekleri bir kısım kişileri devreye

sokup diledikleri hedefe kolayca ulaşabilmektedirler. 

Global medya diktatörlüğü işte bu yöntemi özellikle son dönem-

lerde yoğun olarak PKK’ya yönelik olarak kullanmaya başlamış ve söz

konusu algı yönlendirmenin etkisiyle bir kısım ülkeler PKK’nın terör

listesinden çıkarılmasını bile dile getirir hale gelmişlerdir. Öyle ki, 30

yıldır Türk askerini, Kürt halkını acımasızca şehit etmiş olan, sadece

kalleşçe arkadan saldırmayı bilen bu kahpe örgütün üyelerinin bir ayı

yavrusunu severken resimleri gündeme oturmuş ve şu başlık atılmış-

tır: “Türkiye, ellerinde bir yavru ayıyı tutan bu adamı hala terörist zan-

nediyor. Gerçekten öyle mi acaba?” 15
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Bir teröristi adeta bir şefkat sembolü gibi göstermek, bunu dünya-

nın en büyük gazetelerinden birinde sunmak, bu algıyı oluşturmak için

de genellikle Ortadoğulu yazarları seçmek işte kastettiğimiz mühendis-

lik taktiğidir. Batı derin devleti, söz konusu taktiği o kadar kabaca, o

kadar bilinen yöntemlerle ve o kadar aleni uygulamaktadır ki, asıl hede-

finin anlaşılıp anlaşılmamasından çekinmemektedir. Ne de olsa söz

konusu medya diktatörlüğünü eleştirebilen, söz konusu diktatörlüğe

dur diyebilen yoktur. 

Bu algı operasyonunun etkisi kuşkusuz çok büyüktür. Özellikle batı

halkı, sadece bu yayınlardan elde ettikleri bilgilerle PKK’yı adeta maz-

lum bir topluluk olarak değerlendirmekte, zalim, kalleşçe sırttan vuran

ve yıllarca mazlumları katletmiş ve kendi içinde de sayısız infaz gerçek-

leştirmiş son derece tehlikeli bir örgüt olduğunu fark edememektedir.

Elbette bu operasyon neticesinde “Kürtlere zulmeden Türkiye” görünü-

münü de vermek oldukça kolay olmaktadır. Özellikle Batılılar Kürtleri

PKK’nın temsil ettiğini zannetmekte, Türkiye’nin tüm Kürtlerden nefret

ettiği sonucuna varmaktadır. Oysa Kürtler, Türkiye’nin şanı, şerefi,

dürüstlüğü ve efendiliğinin sembolü olan eşi benzeri bulunmayan birer

değeridirler. PKK ise, asıl olarak Kürt kardeşlerimize zulmeden, başta

Kürt kardeşlerimizin başının belası olan, şerefsiz ve kahpe bir terör

örgütüdür. İşte ikisinin arasındaki fark bu kadar açıktır. 

Bir kısım basın tarafından izlenilen bu sinsi yöntemde elbette

PKK’yı temize çıkarmanın yanı sıra, Türkiye’yi karalama hedefi de

bulunmaktadır. Daha önce detaylı belirttiğimiz gibi, Büyük Kürdistan

hayalinin yerine gelebilmesi için Türkiye’nin de bölünmesi planlan-

maktadır. Türkiye’nin güçlü ve sözü dinlenir bir ülke olması bu açıdan

risklidir. İşte bu sebeple Türkiye’nin PKK’ya karşı koyması bir tür suç

gibi lanse edilmekte, Türkiye kendisine saldıran bir terör örgütüne

Kobani’de yardım etmediği için uluslararası anlamda dışlanmaktadır. 

Bu durum muhtemelen tarihin görüp görebileceği tek örnektir.
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Dünyada hiçbir ülke, kendi iç düzenine, hükümetine, halkına kahpece

saldıran ve neredeyse bütün dünyanın terör listesinde bulunan terör

örgütüne yardım etmeye zorlanmamıştır. Dünyada hiçbir ülke, kendisi-

ne saldıran bir terör örgütünü eleştirdiği için dışlanmamıştır. Dünyada

hiçbir ülkeye, “başına bela olan bu terör örgütünü neden sevmiyorsun”

veya “ona neden silah vermiyorsun” denmemiştir. Dünyada bir ilki teş-

kil eden bu olağanüstü durum, global medya diktatörlüğü tarafından

işte bu kadar makul gösterilmiştir. Dünya, tek bir ağızdan, “neden

Kobani’de kendi düşmanına silah vermiyorsun?” diye Türkiye’yi suçla-

mıştır. Pek çoğunun, neden bahsettiğinden haberi dahi yoktur. 

Global medya diktatörlüğü kolayca beyazı siyah, siyahı ise beyaz

gösterebilme gücüne sahiptir. Bu sinsi taktiğin farkında olmayanlar ise

genellikle bu algı operasyonu ile kolaylıkla yönlendirilebilen insanlar-

dır. Maalesef bu kişilerin sayısı da bir hayli fazladır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Ortadoğu ve Asya'nın

Yancıları
İslam’ın ve Müslümanların menfaatinin yanında olmak yerine

Amerikan, İngiliz Alman ve diğer derin devletlerin yanında olanların

karakter ve mantık bozukluklarını iyi tanımak son derece önemlidir.

Yancı kişiliğe sahip insanların en belirgin özellikleri aşağılık komplek-

si içinde olmaları ve bunu züppelik felsefesiyle örtmeye çalışmalarıdır.

Asya ve Ortadoğu ülkelerinde sıkça rastlanan bu tipler kendilerince

itibar edinmek için bir çok tavizde bulunmakta, daha da kötüsü diğer

insanlara da kendileri gibi taviz vermeyi telkin etmektedir. Allah’a

iman eden, tüm gücün ve kudretin sahibinin Allah olduğunu bilen bir

Müslümanın asla göstermeyeceği bu bozuk karakter, çoğu ülkede –bu

kişilerin telkinleriyle- hızla yayılmaktadır. Bu durum, toplumsal bir

hastalığa dönüşmeden gerekli tedbirlerin alınabilmesi için doğru teş-

hisin yapılması ve bu kişilerin ahlak ve mantık bozuklarının deşifre

edilmesi son derece önemlidir.

CIA gibi istihbarat örgütlerinin ve bu örgütlerin uzantısı olan dü-

şünce kuruluşlarının önemli faaliyetlerinden biri de Ortadoğu ve Asya

toplumları içinde yönlendirebilecekleri kişileri tespit etmektir. Ancak

çoğu zaman CIA ve diğer istihbarat örgütleri doğrudan bunlarla mu-

hatap olmazlar, çeşitli düşünce kuruluşlarını veya diğer yazarları ara-

cı olarak kullanırlar. Aşağılık kompleksi içindeki bu kişileri tespit et-

tikten sonra, kalıplaşmış çeşitli üslup ve mantıklarla bu kişileri etki al-

tına alırlar. “Sen çok yeteneklisin, iyi ve ünlü bir yazar olabilirsin”,

“çok zekisin, zekanla diğer insanlar arasında dikkat çekiyorsun”,“di-

ğerlerinden çok farklısın” diyerek bu kişilere yaklaşmaya başlarlar.

Yancı karakterli kişileri etki altına almak için sıkça kullandıkları man-

tıklardan biri de,“Sen zeki ve modernsin, Müslümanlar yanlış tanını-

yor, insanlar seni görseler çok etkili olur” ‘kafalama’sıdır. Karşıların-
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daki kişinin aşağılık kompleksini iyi teşhis ettikleri ve bu tip kafalama

cümleleriyle rahatça etki altına alacaklarını bildikleri için, bu ve ben-

zeri mantıkları sık sık kullanırlar.  

Bundan sonraki aşama aşağılık kompleksi içindeki bu sözde

yazarların yazılarını kontrol altına almaktır. Aslında bu kişilerin çoğu-

nun yazı yeteneği olmaz, ancak bir şekilde bu kişiler yazar haline geti-

rilir. Önce ülke içinde sonra uluslararası bazı site veya gazetelerde bu

kişilerin yazması sağlanır. Bir süre sonra bu kişiler bir şekilde “ünlü”

olur. Ve bu yazıların hepsi mutlaka kendisine bu imkanı sağlayanlar

tarafından denetlenir, düzenlenir ve çoğu zaman baştan yazılır. İlk

başlarda “şu cümle yerine bu olsa daha iyi olur, ne dersin?” diye baş-

layan tavsiyelerle bir süre sonra bu yazılar, tamamen derin odakların

fikrinin savunulduğu hale dönüşür. Uluslararası arenada, Müslüman

bir ülke veya Müslümanlar aleyhinde tek kaynaktan çıkmış olduğu her

halinden belli olan onlarca yazının arkasındaki tezgah da budur.

Bu sistemin işleyişinin temelinde ise Ortadoğu ve Asya ülkelerin-

deki bazı yazarların yancı karakteri vardır. Bu yancı karakterin özel-

liklerini biraz daha detaylı inceleyelim:
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Aşağılık Kompleksinden Kaynaklanan Eziklik

Aşağılık kompleksi özellikle Ortadoğu ve Asya’da yaygın olan bir

psikolojik sorundur. Bu kompleks, kişinin başkasının karşısında, özel-

likle de kendisinden üstün olduğunu düşündüğü kişilerin karşısında,

kendisini değersiz görmesinden kaynaklanır. 

Teninin renginden, dilinin farklı olmasından, imkanlarının Batı’ya

oranla sınırlı olmasından dolayı bir çok Asyalı ve Ortadoğulu daha en

baştan ezikliği kabul eder. Bu kişilerin hastalıklı zihniyetine göre bir

Ortadoğu veya Asya ülkesinde doğmuş olmak, Arap, Pakistanlı, Hint

veya Mısırlı olmak eziklik duymak için yeterlidir. Batı’da doğmuş

olanlar her hâlükârda kendilerinden üstündür.

Kendilerine saygı duymadıkları için başkalarından da saygı göre-

cek bir kişilik geliştiremezler. “Efendisi” olarak

gördükleri karşısında duydukları eziklik-

ten dolayı adeta azap çekerler ve bu

azap duygusunu onları mutlu ve

memnun etmek için çaba harca-

yarak örtbas etmeye çalışır-

lar. Sürekli olarak kendini

yancılığını yaptıkları

kişilere ispatlama gay-

reti içindedirler. Bu

sebeple de kendilerine

ait düşünceleri,

yorumları, fikirleri

değil kendilerine

dikte edilen, savun-

duklarında takdir
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toplayacaklarını düşündükleri fikirleri savunurlar. Doğru olan hayatı

değil, “böyle yaparsan takdir edilirsin” denilen hayatı yaşarlar.

Yancılar, Efendileri Tarafından Adım Adım 

Özenle Yetiştirilir

Yancı karakterli kişiler istihbarat örgütleri ve bu örgütlerin uzan-

tıları olan bazı düşünce kuruluşları açısında kullanışlı bir malzemedir.

Söz konusu yapılar, çoğu zaman kendileri gündeme getirdiklerinde

etkili olmayacak ya da ters etki yapabilecek konuları bu kişiler aracılı-

ğıyla gündeme taşırlar. Örneğin bir Amerikalının Türkiye aleyhinde

yorum yapması uluslararası kamuoyunda o kadar büyük bir anlam
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taşımaz. Türk kamuoyunda ise itici durur. Ama Türk bir yazar Türki-

ye aleyhinde tespitlerde bulunuyor ve yazıyorsa bu çok daha sansas-

yonel bir durumdur. İşte bu yüzden yancıların tespiti, eğitimi ve kul-

lanılır hale getirilmesi önemli bir süreçtir.

Aşağılık kompleksine sahip yancı karakterli kişiler belirlendikten

sonra, titiz  ve uzun bir süreç içinde bir tür eğitimden geçerler. Bu kişi-

lere, “Sen aydınsın, diğerlerinden çok farklısın” diyerek yaklaştıktan

sonra adım adım kişiyi kendi istedikleri kalıba sokarlar. Ve bu süreçte,

yancıların tüm güçleriyle kendilerini beğendirme çabası “efendiler”in

en çok işine yarayan husustur. “Zeka”sına ve “bilgi”sine övgüler yağ-

dırarak etki altına almaya başladıkları kişiye bir yandan kendi felsefe-

lerini enjekte ederken bir yandan da bu kişiyi yazar haline getirirler.

“Şu konuda bu cümle o kadar iyi olmamış”, “istersen şöyle ifade et”

diyerek yapılan yönlendirmeler, aslında eğitimin birer parçasıdır. Bu

kişiler bu ince eğitimle hem yazar haline getirilir hem de belirli bir fel-

sefe bunlara işlenmiş olur. Yazılardaki ufak tefek cümle düzeltmeleri

bir süre sonra, “istersen o kısmı ben yazayım” şekline dönüşür. Yazıya

paragraflar eklenir paragraflar çıkarılır. Bu esnada yancı da “ideal”

yazının nasıl olması gerektiğini öğrenmeye başlamıştır. Böylece artık

ortak bir aklın, belirli bir mantığın savunucusu olan seri üretim yazılar

ortaya çıkar.  Özellikle yurt dışında okuduğunuz bir çok yazı bu şekil-

de hazırlanmaktadır.

Yancıların eğitimi yazılarıyla da sınırlı kalmaz. Hangi ortamda

nasıl davranacakları, nerede ne giyecekleri, hangi konularda ne şekil-

de espriler yapacakları, olaylar karşısında nasıl tepki gösterecekleri

ince ince kendilerine öğretilir. Batı’da ünlü olmak için, malum çevre-

lerden takdir görmesi için, ülkesinde pohpohlanıp “ne önemli insan-

mış” denilmesi için çizilen bu modele uymaları gerektiği öğretilir. Bir

süre sonra ortaya kendi inancı, yorumu, fikri olmayan, tamamen

“efendisi”nin inancına, felsefesine, yaşam stiline bağlı tipler çıkar.
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Bu arada kişi çok önemli bir çevre

içerisinde arkadaşlar edindiği kanaa-

tindedir. Böyle bir arkadaş çevresi

edindiği düşüncesiyle de aşağılık

kompleksini bir nebze de olsun hafif-

letmiş olur. Sistemi kuranlarda da

özellikle bu hissi vermeye özen göste-

rirler. CIA için çalıştığını itiraf eden

Alman Gazeteci Udo Ulfkotte, yakın

zamanda yaptığı açıklamasında bu sis-

temin nasıl çalıştığını net bir şekilde

özetlemiştir:

“Benim kabul etmemdeki sebep ise fakir bir aileden gel-
memdi. Birden parasız bir çocuğun mükemmel şekerlerle
dolu bir dükkana düşmesi gibi oldu ve her şey bedavaydı…
Bana para yerine parayla alınamayacak hediyeler sundu-
lar. Mesela ABD Oklahoma Eyaleti’nde onursal vatandaş-
lık ödülü, altın saatler, 5 yıldızlı seyahatler ve hatta
kadınlar. Ama en önemlisi 5 yıldızlı iş ağına dahil edil-
mekti. Herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığımda yar-
dım isteyebilirdim çünkü ağdaki en yüksek rütbeli insanla-
rı tanıyordum.  Şansölyelerle aynı diplomatik ortamlarda
olmak üzere seçiliyorsunuz. Yabancı ülkelere seyahat eder-
ken uçakta etkili kişilerin yanına oturtuluyorsunuz. Size
güveniyorlar. Bu çok güzel bir duyguydu.”

Görüldüğü gibi, sistemin hayat damarı kendisine tabi kılmayı

amaçladığı kişinin, “şöhret olmak”, “ünlülerle aynı çevrede bulun-

mak”, “takdir görmek” gibi duygularını tatmin etmektir. Bakanlarla,

milletvekilleriyle, Başbakanlarla aynı ortamda bulunmak, yani “sen

önemlisin” imajı vermek söz konusu kişiler için paradan çok daha

değerlidir.
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Aferin Almak Arzusu, “Efendisi”ne Yaranma Mantığı

Aşağılık kompleksi içinde olan insanların en hassas noktaları

“adam yerine konuldukları”nı görmektir. Bunu iyi bilenler küçük jest-

ler ve hediyelerle bu kişileri kolaylıkla kendilerine bağlarlar.  

Yancı karakterli ezik kişilerin etki altına alınmaları için pahaca

büyük hediyelere ihtiyaç yoktur. Çok hırslı gibi görünseler de, çok

yüksek bir makam ya da ünvan beklentisi içinde de değildirler. Onları

rahatlatacak en önemli şey, özendikleri çevrelerden aferin almaktır.

Zira asıl eziklikleri bu kişilere karşıdır. Kendi ülkelerinde devlet yöne-

timinde dahi olsalar, çok büyük bir şirketin yöneticisi konumuna bile
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gelseler yancısı oldukları kişilere karşı bu ezikliği üzerlerinden bir

türlü atamazlar. Dolayısıyla onlar tarafından beğenilmek ve takdir

edilmek arzusundan da hiç kurtulamazlar.

Beğenilmek, takdir edilmek, onore edilmek, itibar görmek ama-

cında oldukları için “aferin çok iyi yazmışsın”, “aferin çok iyi konuş-

muşsun” sözlerini duymak adeta ayaklarını yerden keser. Bu “aferin”

sözünü duymak için, kendi çevrelerinin, sevdiklerinin, ülkelerinin

aleyhinde yorum yapmaktan çekinmezler. Herkesi amansızca kötüler,

sürekli tepeden bakarlar. Çoğunlukla yazılarının ana konusu da bu

aleyhte yorumlar olur. Müslümanlar aleyhinde konuştukça, kendile-

rince Müslümanları eleştirdikçe, Müslümanlara tepeden baktıkça

yüceleceklerini zannederler. Hatta çoğu zaman, “bakın kimse benim

kadar Müslümanları eleştirmez, bunları en iyi ben tanırım en iyi de

ben aşağılarım” modundadırlar. Ya da ülkelerinin ne kadar “anti

demokratik”, “geri kalmış”, “baskıcı” olduğunu anlatırlarsa o kadar

“müthiş” tespitlerde bulunduklarını düşünürler. Bu sebeple yazıları-

nın büyük kısmı, kendi ülkelerini yabancılara kötülemek, kendi insan-

larına tepeden bakan yorumlar yapmak, “ben onlardan farklıyım, ben

de aslında sizin gibiyim” mesajı vermek üzerine kuruludur. Bu yazı-

larda ve yorumlarda akılcı samimi eleştiriler ve çözümler değil, baştan

sona propaganda ve “aferin” alma gayreti vardır.

Müslümanların veya yaşadıkları ülkenin

elbette eleştirilmesi gereken yanlış tutumları

olabilir, bu eleştiriyi yapmak da gereklidir.

Ancak bu yancı kişilerin amacı eleştiri yaparak

hataların düzelmesine vesile olmak değil, yancısı

oldukları çevrelerin takdirini kazanmaktır. Bu durum-

da yazıları, yorumları, açıklamaları da söz konusu çev-

relerin propagandasının bir parçası olmaktan öteye git-

mez.
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Cinselliklerini de Yancılığını Yaptıkları Kişilere Sunarlar

Klan gibi yapılanması olan bu düzenin en korkunç yönlerinden

biri ise, Ortadoğu ve Asya’nın yancılarının cinselliklerini de

“efendi”lerine sunmalarıdır. Erkek veya kadın olsun yancı karakterli

bu kişiler, kendilerini fiziki ve cinsellik açısından da, üstün gördükle-

ri, efendi olarak kabul ettikleri tiplere beğendirmeye çalışırlar. Ortado-

ğu ve Asya’nın genç kızları, Batı’daki derin yapılanmaların orta yaşı

geçmiş, maddi imkanları geniş bazı tiplerine adeta sunulur.

Nasıl ki zaman zaman sinema sektöründe

ünlü olmak isteyen genç kızlar cinselliklerini

kendilerini ünlü yapacağına inandıkları

insana sunarlarsa, Ortadoğu ve

Asya’nın ezik, özenti, aşağılık kom-

pleksi olan bazı kadınları da tanınan

bir gazetede yazısı yayınlansın,

ünlü bir kanalda yorumlarına yer

verilsin diye cinselliğini  sunar.

Filistinli, Pakistanlı, Mısırlı bir

çok genç kadının bu tarz iliş-

kiler kurarak ve ilişkileri kul-

lanarak belli çevrelere dahi

olduğu bilinen bir durumdur.

Kabul görmek için cinsel-

liğini sunan bu genç kadınlar,

garip bir yapılanmanın içine

dahil olmuş olur. Burada sade-

ce bağlantı halinde olduğu

efendisine değil, efendisinin
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yönlendirdiği kişilere de cinselliğini sunmaya mecburdur. Bu, çok aşa-

ğılayıcı ve küçük düşürücü bir durum olmasına rağmen söz konusu

çevrelerde pek yadırganmaz. Filistinli güzel bir kızın, ünlü bir Musevi

iş adamıyla birlikte olmaya başlaması, bu sayede hayatı boyunca

imrendiği çevreye dahil olması, bu çevrede tutunabilmek için başka

“efendilerle” de ilişki içine girmesi sıkça rastlanan bir durumdur.

Derin Amerika ve derin İngiltere siyaseti içinde yer alan bir çok politi-

kacının da bu durumdan istifade ettiği bilinmektedir. Eski bakanlar,

eski başbakanlar, eski milletvekillerinin de dahil olduğu bu klan tipi

yapılanma içinde bir çok Ortadoğulu ve Asyalı genç kızı çok acı bir

şekilde kullanılmaktadır.  

Halk, gazeteleri okurken, televizyonda yorumları seyrederken bu

acı gerçeğin farkında olmaz. Bu insanları kendi fikirlerini anlatıyor,

üzerine düşünüp araştırma yaptığı bilgileri aktarıyor zanneder. Oysa

cinsel açıdan dahi söz konusu çevrelerin kontrolü altına girmiş bu kişi-

lerin kendilerine ait bir fikirleri veya yorumları olması mümkün değil-

dir.  

Efendilerine Olan İnanç Teslimiyeti

Ortadoğu ve Asya’nın yancılarının en dikkat çeken özelliklerin-

den biri de efendilerine olan inanç teslimiyetidir. Yani, bu kişiler

Kuran’a, Peygamberimiz (sav)’e ve vicdanlarına Allah’ın ilham ettiği

doğruya göre değil, kendileri için biçilen sisteme göre bir inanç gelişti-

rirler. Yancılığını yaptıkları kişilerin dünyaya bakış açısını tamamen

kabullendikleri gibi, inançları da onların yorumlarına göre şekillendi-

rirler. Allah’ın dediğini önemli görmezler, ama haşa ilah gibi gördük-

leri derin Amerika’nın, derin İngiltere’nin ne dediğini çok önemli

görürler. Kuran’da yazanı uygulamazlar ama adeta putlaştırdıkları
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efendilerinin her dediğini uygularlar. Müslümanların, İslam coğrafya-

sının menfaatini düşünmezler ama köle gibi bağlandıkları çevrelerin

menfaatini en ince detayına kadar korurlar. Aslında bu tavırları, Müs-

lümanlara karşı duydukları bilinç altı kinin, İslam coğrafyasında doğ-

dukları için duydukları bilinç altı öfke ve ezikliğin dışa vurumudur.

Örneğin savundukları bir fikir yüzünden Müslümanların zarar

görecek olması bu tipleri hiç rahatsız etmez. “Teröre karşı tavır koyu-

yorum”, “İslam’ın gerçekte bu olmadığını” anlatıyorum kılıfı altında

mazlum sivil Müslümanları büyük bir açmazın içine sokarlar. Başta

Irak ve Suriye olmak üzere, Pakistan, Yemen, Afganistan gibi bir çok

ülkede gerçekleşen hava saldırılarını savunmak bunlardan biridir.

Hava bombardımanı kadın çocuk yaşlı hasta ayırt etmeden hedef seçi-

len alandaki insanların hepsini birden yok eden, toptancı bir cezalan-

dırma yöntemidir. Ve ne vicdana ne insan hakları ve hukuka uygun-

dur.  Dünyanın hiçbir demokrat ülkesinde, ağır suç işlemiş insanı

yakalamak için, köyler kasabalar yok edilmez. Hiçbir demokrat ülkede

cani bir katil dahi yargılanmadan başına bomba yağdırılarak öldürül-
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mez. Ama söz konusu olan İslam coğrafyası

olduğunda derin çevreler hukuk ve demokrasi

değerlerini rafa koyarlar. İşte bu aşamada bu insanlık ve

vicdan dışı uygulamayı kamuoyuna “makul” gösterme sorum-

luluğu da Ortadoğu ve Asya’nın yancılarına düşer. Bu kişiler, “terör-

le mücadele” adı altında, İslam coğrafyasını yakıp yıkacak, yerle bir

edecek, çok sayıda sivilin ölmesine sebep olacak yöntemleri dahi hara-

retle savunurlar. Efendileri “öldürelim” diyorsa onlar da “öldürelim”

derler. Efendileri “bombalayalım” diyorlarsa onlar da hep birlikte

“bombalayalım, hata daha da fazlasını yapalım” derler. Oysa terörle

gerçekten mücadele etmek isteyen, terörün fikri zemininin ortadan

kaldırılması gerektiğini bilir. Fikri hiçbir çalışma yapmadan silahla,

bombayla çözüm oluşmayacağını bilir. Daha da önemlisi şiddetin her
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zaman daha çok şiddet doğuracağını da bilir. Ancak bu kişiler için

önemli olan bu doğrular değil, yancılığını yaptıkları kişilerden “afe-

rin” almaktır. Sırf bu “aferin” için, sırf daha çok takdir toplamak için

Kuran’a uygun olmayan, vicdansızca uygulamaları var güçleriyle

savunur, katillerin yanında saf tutmayı kabullenirler.

Bu yancıların inanç teslimiyetinin bir başka çarpıcı örneği de hiç-

bir şekilde İslam Birliği’ni gündeme getirmemeleri, hatta tam tersine

birliğin kendilerince imkansız olduğunu anlatmalarıdır. Allah Müslü-

manlara bir olmalarını emretmişken, Kuran’ın çok sayıda ayetinde

Müslümanların kardeş ve birlik olmaları gerektiği anlatılmışken, bu

kişiler ısrarla birliğe karşıdırlar. Bu karşı tavırlarını da oldukça sinsi

taktiklerle ortaya koyarlar. Mesela, açıkça “birlik olmayalım” demez-

ler. Çünkü bunun tepki alacağını bilirler. Bu yüzden mevzu hadisleri

kullanırlar. Peygamberimiz (sav)’e atfedilen, oysa doğru olmayan

“Ümmetin ihtilafında rahmet vardır” hadisini kullanırlar. Böylelikle,

“bakın Peygamber dahi birlik olmamak gerektiğini” söylüyor diyerek

Müslümanları etki altına almaya çalışırlar. Oysa Peygamberimiz (sav)

Kuran’a uygun olmayan bir sözü asla söylemez. Onlarca Kuran aye-

tiyle Müslümanların bir olması emredilmişken, ihtilafta rahmet var

demez. Müslümanlar için rahmet birlik olmaktadır, çünkü bu Allah’ın

emridir. Ne var ki, yancı karakterli tipler için Allah’ın emri değil,

uydusu olarak yaşadıkları patronlarının menfaatleri önemlidir.

Türkiye’deki Yancılar

Dikkatlice bakıldığında, çeşitli Ortadoğu ve Asya ülkelerinde yay-

gın olan yancı karakterinin Türkiye’deki örneklerini görmek mümkün-

dür. Kendi ülkesinin manevi değerlerinden uzak, kendi kültürüne

yabancı –daha doğrusu yabancı taklidi yapan-, Türkiye’nin ortak

değerlerini bilmiyormuş, halkın inançlarını ve değerlerini tanımıyor-
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muş havasında davranan, halkı küçük gören, kendisini çok kıymetli

zanneden, son derece dar bir açıdan olayları değerlendiren bu kişilerin

en belirgin yönlerinden biri de, Türkiye’nin menfaatlerini hiç umursa-

mamalarıdır.

Bu kişiler tıpkı diğer ülkelerdeki örnekleri gibi, sadece aferin

almak için, uzun uzun Türkiye’yi kötüler, Türk halkını küçümseyen

yorumlar yapar, daha da acısı ileride ülkemizin zararına olabilecek

fikirlere aşkla destek verirler.  Özellikle son zamanlarda PKK’yı kendi-

lerince kahraman özgürlük savaşçıları olarak göstermeye çalışan, Tür-

kiye’yi PKK tehdidiyle terbiye etmeye yeltenen, ülkemize “ya PKK’ya

destek verirsin, ya da sonuç çok farklı olur” tehditleri savuran, bölün-

meye zemin hazırlayan mantıklar öne süren yazıların ve yorumların

sayısının böyle artması da önemli bir göstergedir. Batı’daki bazı

düşünce kuruluşları tarafından servis edilen fikirleri birebir savunan

bu kişiler, ortaya koydukları mantığın nelere sebep olabileceğini

düşünmezler. Takdir görme, ünlü olma, hatta sadece yabancı bir gaze-

tecinin yazısında adının geçmesi umuduyla kendilerine telkin edileni

savunurlar. Bu fikirleri savunduklarında ultra modern, halkın göreme-

diklerini görebilen, müthiş teşhislerde bulunan bir kişi olarak algılana-
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caklarını sanırlar. Oysa derin yapıların kendisine söylediğini tekrar

etmekten öteye gidemeyen, kendi kişiliğini ve öz saygısını yitirmiş,

insanların büyük çoğunluğunun da acıyarak baktıkları insanlardır.

Yancılar arasında yancılık yarışı da vardır. Kimin daha çok aferin

alacağı, kimin daha çok yancılık yapacağı yarışıdır bu. Yarışta üstün

gelebilmek için kendi ülkesinin, kendi devletinin, kendi milletinin

menfaatlerini tamamen bir kenara bırakıp, nasıl daha fazla yaranabile-

ceklerini düşünürler. PKK’nın hain bir terör örgütü olduğunu, askerle-

rimizi polisimizi şehit etmeye devam ettiğini bile bile, PKK’ya övgüler

yağdırmanın, teröristlerin affedilmesini gündeme getirmenin, hatta

utanmadan Türkiye’nin teröristlere silah yardımı yapması gerektiğini

söylemenin ardında da bu yancılık yarışı vardır. Yabancı basında sık

sık yayınlanan Türkiye aleyhtarı yazılar veya bu yazılarda yer alan

bazı yorumlar da bir anlamda bu yarışın tezahürüdür. “Belki beni de

aralarına alırlar, benim de adım onlarla birlikte anılır” umuduyla yapı-

lan yancılık yarışı, bir süre sonra kişinin her türlü çirkinliği kabul

etmesine sebep olacak bir tahribat meydana getirir. Çünkü bu kişiler-

de kendi davası, ideali, ailesi, milleti, vatanı, inancı gibi kutsal değer-

lerin yerini “efendileri”nin ne dediği ne düşündüğü endişesi alır.

Söz konusu kişilerin efendilerinden öğrendikleri ve küçük düşü-

rücü bir şekilde uyguladıkları bir başka tavır bozukluğu da züppelik-

tir.

Ortak Felsefe: Züppelik

Züppelik Batı ülkelerinin çoğunda yaygın olan bir tavır ve ahlak

bozukluğudur. Ukalalık ve bilmişlikle karışık bir üslup içinde olan bu

insanların ses tonları, konuşma vurguları, oturuş tarzları, şakaları,

kendilerini ön plana çıkarma stilleri ortaktır. Kendilerini diğer insan-

lardan farklı ve özel gören, bu “özel hali” her tavırlarıyla vurgulamak
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isteyen bir tavır içindedirler. Abartılı mimikler kullanmak, konuşmala-

rın arasında yabancı dilde kelimeler sıkıştırmak, sakız çiğneyerek

konuşmak, normalde hiç beğenmeyeceği şeylere hayranmış gibi anlat-

mak, belki de hiç gitmediği yerleri çok iyi biliyormuş gibi, bir kere yan

yana geldiği  insanları çok yakından tanıyormuş gibi, hiç dinlemediği

müziği çok seviyormuş hiç izlemediği filmleri sanattan çok iyi anlıyor-

muş gibi yorumlayarak hava atan konuşmalar yapmak züppeliğin en

bilinen özelliklerindendir. Züppe kişiler için, 5 yıldızlı bir otelin lobi-

sinde oturabilmek, bu otelin hediye olarak verdiği puroyu içip duma-

nını insanlara doğru üflemek, elinde kadehle poz vermek, adı bilinen

bir lokantanın kapısında görünmek son derece önemli icraatlardır.

Kaliteli ve asil bir insanın hayatında sıradan olan detaylar züppe-

lerin hayatında abartılı öneme sahiptir. Çünkü bunlarla yüceldiklerine
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ve değer kazandıklarına inanırlar. Diğer insanlara da kendilerince

sahip oldukları bu değeri göstermek gayretindedirler. Züppelik felse-

fesinin her bir uygulamasıyla kişi, gözünde büyüttüğü insanlara “ben

de sizdenim” mesajını vermiş olur. Bu yüzden züppelik bir anlamda

da basit insanlar arasında ortak bir dil, ortak bir felsefedir. Bir züppe

diğerini gördüğünde hemen tanır, bir züppenin dilinden yine en iyi

başka bir züppe anlar.

Züppelik çok küçük düşürücü ve aşağılayıcı bir hal olmasına rağ-

men, bir çok cahil insan züppelere içten içe büyük bir hayranlık duyar.

Lise çağlarından itibaren züppe tavrı gösterenler insanlar arasında iti-

bar görürken, mazlum ve efendi olan insanlar çoğu zaman değer gör-

mezler. Liselerde aksi, şımarık, ukala gençlerin ilgi odağı olmasının

sebebi de budur. Lise yıllarının ardından züppelik de gelişerek devam

eder. Okul çağında dinlediği müzik grubu, gittiği konserler, yaptığı

alışverişler züppeliğin malzemesiyken ilerleyen yıllarda içinde bulun-

duğu sosyal çevre, tatil için tercih edilen mekanlar, gezilen sergiler,

makam mevki, arabasının markası, oturulan semt gibi geçici değerler

önem kazanır. Bunların her biri daha mazlum olanı psikolojik olarak

ezmek için kullanılır.

Züppelik Ortadoğu ve Asya’nın yancılarıyla efendilerinin ortak

bir felsefesidir. Ancak yancılar efendilerinden öğrendikleri züppeliği

onların yanında asla yapmazlar. Kendilerinden aşağı gördükleri, gari-

ban, sıradan insanları ezmek için onların yanında uygularlar. Efendile-

rinin yanında ise son derece eziktirler. Onlara züppelik yapmayı

tahayyül dahi etmezler. Mısır’da, Bangladeş’te veya Filistin’de Avrupa

görmüş bir insanın kullandığı üslubu, yerel halka tepeden bakarak

yaptığı teşhisleri gözünüzde canladırmanız zor değildir. Avrupa’da

veya Amerika’da büyük eziklik içinde, köle gibi her denileni yapan

kişilik göstermeden yaşayan tipler, kendi ülkelerine döndüklerinde,

sanki o ezilen kendisi değilmiş gibi, bambaşka bir karakter gösterir.
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İşte bu, züppeliğin bir uygulamasıdır. Durumun acı yönü

ise, gariban halkın bu züppelik uygulamasına çoğu zaman

hayran kalması, bu kişileri adam yerine koymasıdır.

Oysa hayran olunması gereken asıl ahlak,

kaliteli asil mümin ahlakıdır. Dünyanın

tüm nimetlerinin sahibinin Allah oldu-

ğunu bilen, gücün ve kuvvetin sadece

Allah’a ait olduğuna iman etmiş, tesli-

miyetli müminin kişiliği kale gibidir.

Sağlam ve sarsılmazdır. Gölge varlık-

larla karşı karşıya olduğunun bilin-

cinde, her an Allah’ın kendisine şahit

olduğunun şuurundadır. Basitliğe

asla tenezzül etmez. Çağlar üstü

modern, çağlar üstü kalitelidir.

Kendisini şekillendirmek isteyen-

lere göre değil, Allah’ın istediği

ahlaka göre yaşar. Yancıların çok

önemli görüp kölesi haline geldik-

leri efendilerinin de aciz birer kul

olduğunu, hepsinin ölümlü varlık-

lar olduğunu bilir. Bir insana gös-

terdiği saygı ve verdiği değer o kişi-

nin takvasıyla doğru orantılıdır.

Kimseye karşı nezaketsizlik yapmaz,

ama acz içindeki insanların karşısın-

da ezilmenin ne kadar küçük düşürü-

cü olduğunu bilir. Müminin nefsini

karşısında koşulsuz ezeceği, candan

bir teslimiyetle teslim olacağı tek var-

lık Allah’tır.
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Büyük Kürdistan ile Hedeflenen Sonuç

Şu anki manzaraya bakıldığında PKK’nın, global bir gücü arkasına

almak amacıyla kapsamlı bir oyun oynadığı ve Ortadoğu’daki ortamı,

kurmayı planladığı komünist dünya devletinin başlangıç noktası olarak

hazırlamaya çalıştığı aşikardır. Bu noktada Batının durduğu nokta çok

önemlidir. Bir kısım derin güçler, Büyük Ortadoğu Projesi dahilinde

kuşkusuz Ortadoğu’da olup bitenlerin tümünden haberdardırlar. Dola-

yısıyla PKK’nın nasıl bir politikayla ortaya çıktığını, Leninist ideoloji

adına var olduğunu da gayet iyi bilmektedirler. Söz konusu derin güç-

ler, komünizm karşıtı olmalarına rağmen PKK’nın bölgedeki varlığına

ve güçlenmesine destek vermektedirler. Çünkü onlar bu politika ile,

Leninist bir terör örgütüyle veya başka bir yolla bölgede hedeflenen

müttefiki oluşturmayı veya daha doğru bir deyişle kendilerine ait bir

“üs” kurmayı amaçlamaktadırlar sadece. Amaç pek çokları için, başın-

dan beri, gerçekte “Kürtlerin varlık mücadelesine katkıda bulunmak”

hiç olmamıştır. Nitekim hedefe ulaşıldığında söz konusu derin güçlerin

yapacağı ilk iş, PKK’yı da bölgedeki Kürtleri de harcamak olacaktır.

Çünkü hedefte Ortadoğu’yu ele geçirip büyük bir savaşa hazırlama

gayesi vardır. Batı dünyasında söz konusu projeye bilmeden destek

verenler de mutlaka bu düzenin farkında olmalıdırlar. 

Plan budur. Fakat çok büyük olasılıkla olaylar bu şekilde gelişme-

yecek, kitabın önceki sayfalarında detaylı anlattığımız gibi, söz konu-

su bölge, bir komünist dünya devletine doğru çıkış kapısı olacaktır.

Her ne kadar o bölgede derin emperyalist güçlerin hakimiyeti olsa da,

komünizmin şiddet yüzü kendisini gösterecek, tüm dünya komünist-

lerinden alınan destek ile uzun zamandır atılması planlanan o ileri

adım atılmış olacaktır. Bir bakıma komünizm karşıtı bir ittifak içinde

olan kapitalist dünya, – istemeden de olsa – kendi elleriyle komünist

bir dünya devleti oluşturmuş olacaktır. 

Eğer Türkiye’de PKK, Suriye’de PYD ve İran’da PJAK yapılanma-
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larının gerçek mahiyeti anlaşılmaz, gerçek hedefleri dikkate alınmaz

ve bu konuda yapılan tüm uyarılara rağmen Ortadoğu’nun bu kilit

noktasında tehlikeli bir oyun oynanırsa, bu, tüm dünya için büyük

felaketlerin kapısını açacaktır. Komünistlerin hedefi daima dünyaya

açılabilecekleri stratejik ve aynı zamanda son derece kırılgan bir coğ-

rafyada devlet edinmek olmuştur. Ve emperyalist güçlerin desteğiyle

buna adım adım yaklaşmaktadırlar. Emperyalist güçler, kendilerini

vuracak dehşetli sistemin destekçiliğini yapmamalıdırlar. Günümüzde

Ortadoğu’da hayretle izlenen gelişmeler olmaktadır. Böyle bir plan

dahilinde ortaya çıkan bir komünist devlet de beklenmedik şekilde

güçlenip dünyaya dehşet saçma gücüne kısa sürede sahip olabilir. İşte

böyle bir durumda, batının “biz karışmayalım, Ortadoğu’da ne olursa

olsun” diye kenarda bekleme gibi bir lüksü olmayacak, çünkü bela

mutlaka her cepheye ulaşacaktır. Ne Ortadoğu’da ne de batı coğrafya-

sında böyle bir vahşetin yaygınlaşması elbette isteyeceğimiz bir şey

değildir. Fakat mevcut gerçekler dahilinde, karşılaşılması kuvvetle

muhtemel olan senaryo budur ve bu tehlike konusunda gerekli uyarı-

yı yapmamız elzemdir. Burada amaç karamsar bir bakış açısı sunmak

değil, bu konuda dikkatleri açabilmektir.
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Doğudaki Bölücü 
Hareketin Asıl Hedefi 
"Komünist Bir Yönetim" 

Kurabilmektir



"Doğuda referandum yapılsın, Kürt halkının özerklik 
isteyip istemediğine bakılsın", 

"En iyi çözüm federasyon", 

"Özerklik verildiğinde terör son bulacak"... 

Bu ve buna benzer gazete başlıkları çoğunlukla Güneydo-

ğu'daki asıl tehlikenin farkında olmayan veya komünist zihniyet

taşıyan gazete yazarları tarafından atıldı ve atılmaya devam ediyor.

Bu başlıkları atanların bir kısmı başlarına ne geleceğini bilmiyor, bir

kısmı da komünist bir devlete zemin hazırlamaya çalışıyor.

Hem tehlikenin farkında olmayanları uyarmak hem de

komünist zihniyetteki köşe yazarlarının gizli oyunları-

nı deşifre etmek adına Güneydoğu'daki asıl tehli-

keyi burada gözler önüne serelim: 

Güneydoğu'da Asıl

Hedef Bir Proletarya

Diktatörlüğüdür
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Tehlike şudur: Bir federasyon devleti oluştuğunda, Türkiye par-

çalara bölündüğünde, topraklarımızın bir bölümü sadece Kürtlere

tahsis edildiğinde ve o bölgeye özerklik verildiğinde bu, HEM TÜR-

KİYE İÇİN, HEM KÜRT KARDEŞLERİMİZ İÇİN, HEM DE TÜM

DÜNYA İÇİN BİR FELAKET OLACAKTIR. PKK'nın özerk bir devlet

isterken amacı o bölgede Kürtlere ayrıcalık tanınması, kendi etnik kim-

liklerini rahatça ifade edebilme imkanına kavuşmaları, maddi ve ma-

nevi olarak daha rahat yaşamaları değildir. Bölücü terör örgütü PKK,

bu bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin milliyetçilik duygularını

sadece kullanmaktadır. PKK'NIN TEK AMACI, BÖLGEYE KOMÜ-

NİST REJİMİ GETİREBİLMEK, MATERYALİST, DARWINİST,

STALINİST, LENINİST BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ HAKİM KIL-

MAKTIR. Bunu başardıktan sonra, artık zaten bölünmüş bir Türki-

ye'yi daha da güçsüzleştirebilmek ve KOMÜNİZMİ TÜM TÜRKİ-

YE'DE YAYGINLAŞTIRABİLMEKTİR. Toprak vererek maddi ve

manevi anlamda ciddi bir yara almış olan Türk toprakları üzerinde

bunu gerçekleştirmesi de uzun sürmeyecektir. Bunu başardıktan sonra

asıl amaç için sınırlar aşılacaktır: ASIL AMAÇ, ONLARCA YILDAN

BERİ SAĞLANMAYA ÇALIŞILAN "KOMÜNİST BİR DÜNYA"

HAYALİDİR. 

Komünizmde amaç sadece tek bir
bölgenin hakimiyeti değildir. Komü-
nistler, daima komünist bir dünya
devleti hayali içinde olmuşlardır.
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Komünist bir Kürt özerk devleti oluşturulduğu takdirde Türkiye,

komünistler için bir çıkış noktası olacaktır. Kısacası Güneydoğu'da

özerklik isterken asıl plan; son derece önemli bir coğrafyada, önemli

bir görev üstlenmiş olan TÜRKİYE'DEN KISA ZAMANDA DÜN-

YAYA AÇILABİLMEKTİR. 

Lenin'in "proletarya egemenliğindeki devlet" düşüncesi şu an

bölücü terör örgütü PKK'nın Güneydoğu bölgemiz için ideali ve

hayalidir. Proletarya egemenliğindeki devlet, burjuvaziyi ezmek için

kullanılan bir makinedir. PKK, bölgede komünist iktidarı oluşturdu-

ğunda, ağır silahlarla donatılmış bir Kürt-komünist devleti kurdu-

ğunda, işçi ve köylünün esas alındığını iddia ettikleri "proletarya ege-

menliğindeki devlet" amacına ulaşılmış olacaktır. Bu, ilk aşamadır.

Görüldüğü gibi burada asıl olan Kürt milliyetçiliği değil, komüniz-

min gerektirdiği sözde işçi ve köylü egemenliğindeki bir komünist

devlettir.  

PKK'nın asıl amacı bölgeye komünist rejimi getirebil-
mek, bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırabilmek ve
"komünist bir dünya devleti"ne zemin hazırlamaktır. 
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Oysa bu durum gerçekleri yansıtmamaktadır. Hiçbir komünist

devlet gerçekte, işçi ve köylüye değer veren, onlara refah sunan bir

yönetim hedeflemez. Rusya, Çin gibi ülkeler bu açıdan çok önemli

birer örnektirler. Bu ülkelerde yaşayan halklar en büyük zulmü komü-

nist dönemde yaşamış, açlıktan milyonlarca kişi hayatını yitirmiştir.

Komünist Çin'de ise bu zulüm halen devam etmektedir. Daha önce

örneğini verdiğimiz Kamboçya'daki Pol Pot rejimi, işçi ve köylülerin

pirinç tarlalarında ülkenin aydınlarıyla birlikte sömü-

rüldüğü ve açlığa terk edildiği bir rejim olmuştur. İşçi

ve köylü hakları ile ortaya çıkan komünist hareket, hiç-

bir insana değer vermediği gibi işçi ve köylüleri de hay-

van statüsüne koyarak onları sömürmeyi amaçlamakta-

dır. Darwinist mantığın bir gereği olarak, sömürüleme-

yenlerse bu sistem içinde elenmekte ve dehşet ve vahşet

ortamı devam etmektedir. 
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Komünist posterlerde
herşey mükemmel
gösterilmeye çalışılır.
İnsanlar, zevkle çalı-
şan, neşeli ve huzurlu
bir yaşam süren işçi-
ler olarak tavsir edilir-
ler. Oysa gerçekte
mutlu olmaktan çok
uzaktırlar. Pirinç tar-
lalarında zorla ve ezi-
yet içinde çalıştırıl-
makta, dehşet ve
korku içinde yaşa-
makta ve sürekli
zulüm görmektedirler.
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Komünist rejim altın-
da yaşananlar, renkli
ve mutlu posterlerdeki
manzaralardan çok
farklıdır. İşçiler ağır
şartlarda çalıştırılmak-
ta, sürekli ölüm tehdi-
di altında yaşamakta,
sıradan sebeplerle
katledilmektedirler.

Komünist rejimin
kurallarına uymayan-
ların sonu ya işken-
ce ya ölümdür. Deh-
şetli çalışma şartları-
na uymayanlar birer
birer veya topluca
katledilmekte, deh-
şet ve korku toplum-
ları meydana getiril-
mektedir. 20. yüzyıl
komünist rejimleri
bu dehşet sahneleri
ile doludur. 



Bu durum komünist PKK terör örgütü için de aynı şekilde geçerli-

dir. PKK için, Kürt kardeşlerimiz veya onların milliyetçilik duyguları

herhangi bir şey ifade etmemektedir. Hiçbir insana, hatta kendilerine

de değer vermedikleri gibi, Kürt kardeşlerimize de insan olarak değer

vermemektedirler. Tıpkı Pol Pot'un eşitlik ve adalet vaatleriyle galeya-

na getirdiği halk gibi, Kürt kardeşlerimizi de aldatmaya çalışmaktadır-

lar. Hatırlamak gerekirse, "sizi yaşatmak hiçbir şey kazandırmaz. Kaybet-

mek ise bize hiçbir kayıp getirmez." diyen komünist Pol Pot yönetimi, kısa

bir dönem içinde 3.3 milyon insanı vahşice katletmiştir. Pol Pot için

Kamboçya halkı nasıl bir şey ifade etmediyse, PKK için de Kürt halkı

herhangi bir şey ifade etmemektedir. 

Zaten komünist zihniyette devlet, millet, ırk gibi kavramlar yok-

tur, sadece halklar kavramı vardır. Komünist zihniyet, devletleri orta-

dan kaldırmak, bunun yerine halkların oluşturduğu komün sistemleri

meydana getirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple "herşey Kürt milleti

için" açıklamaları yalnızca göz boyamadır. Bu, terör örgütünün insan-

ları kandırmak, ayaklanmaya ve isyana teşvik etmek için kullandığı bir

aldatmacadır. Onlar Kürt halkını yalnızca bir provokasyon malzemesi

olarak kullanmak istemektedirler. Şunu tekrar ve özellikle vurgulamak

gerekir ki bölücü terör örgütü PKK, Kürtlerin haklarını savunan mil-

liyetçi bir hareket değil, tam anlamıyla Leninist, Stalinist, Darwinist,

komünist bir terör hareketidir. Komünist devlet hayalleri gerçekleşti-

ğinde PKK'nın ilk harcayacağı halk, Doğu'daki mazlum Kürt halkı ola-

caktır. Elbette, böyle bir şeye izin verilmesi mümkün değildir. 
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Güneydoğu'da kurulmak istenen komünist bir Kürt devletinin

öncelikli amacı "burjuvaziyi ezmek" olacaktır. Çünkü bu, komünizmin

gereğidir. Bu kişiler, "burjuva" ile şu an devlete hakim olduğunu

düşündükleri bazı kişileri kastetmekte, bölgede, Lenin'in düşüncesi

olan "doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış

iktidar" hedefini gerçekleştirmek istemektedirler. Şiddeti esas alan bir

iktidar istediklerinden, Güneydoğu'da PKK'nın en büyük ihtiyacı şu

an için ağır silahlar ve bunları onlara sağlayacak bir devlettir. 

Dolayısıyla bölücü terör örgütü PKK'nın barışa yanaşmasını bek-

lemek çok büyük bir saflık olacaktır. Şiddet, Marksist, Leninist fikrin

vazgeçilmez bir gereği olduğundan, barışçıl çözümler asla ve asla

kabul edilemezdir. PKK da şu ana kadar elde ettiklerini silahla, şid-

detle, terörle sağladığını düşünmekte, silahsız bir mücadele şekli PKK

için bir zaaf, bir geri adım ve hedeften şaşma olarak kabul edilmekte-
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Komünist Özerk Bir

Devlet, "Burjuvaziyi

Ezmek" Adına Katliamlar

Gerçekleştirmeyi

Amaçlayacaktır
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Komünistler, demokratik
yollarla komünizmin iktida-
ra gelmeyeceğini çok iyi
bilirler. İşte bu yüzden
komünizmin, halkı korku-
tup onlara dehşet saçmak
dışında bir yöntemi yoktur. 



dir. Nitekim komünistler, şiddet, terör ve ayaklanmadan kaynaklanan

gerilimli ortamı gelişip güçlenmelerine elverişli bir zemin olarak

görürler. Çünkü şiddet ortamında halk korkar ve komünistler de bu

korkuyu kullanırlar; demokratik yollarla komünizmin iktidara gelme-

yeceğini çok iyi bilirler. Zaten tarihte hiçbir zaman demokratik yollar-

la komünizmi iktidara getirme çabası olmamıştır. Komünizm daima

şiddetle iktidara gelmiştir. Sonuç olarak komünizm asla ve asla barışı

bir yöntem olarak kabul etmez. Bunun bir gereği olarak PKK da, şid-

det kullanarak siyaset yapmaktadır.

Türk Hükümeti ve Türk halkı, bu terör tehlikesini ortadan kaldır-

mak ve ülkemizin güneydoğu bölgesindeki bu komünist ayaklanmayı

engellemek için bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekte ne istediğini

anlamak zorundadır. Eğer PKK'ya herhangi bir toprak parçası verilir-

se, burada kurulacak olan "proletaryanın devrimci diktatörlüğü", bur-

juva sınıfına ve dolayısıyla devlete şiddet uygulayarak ayakta kal-

maya, güçlenmeye, yayılmaya ve etki alanını her alanda genişletmeye

çalışacaktır. Komünist zihniyete göre ise bütün zenginler, dindarlar,

askerler, polisler, aydınlar, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, mühen-

disler, bilim adamları, yazarlar söz konusu burjuva sınıfına dahildir.

Dolayısıyla oluşması hedeflenen bu komünist devlet ancak tüm aydın-

ların ezildiği müddetçe ayakta kalacaktır. Aynı Pol Pot'un izlediği

yöntem izlenecek ve tüm halk çok şiddetli bir zulümle, şiddetle ve

terörle karşı karşıya kalacaktır. 

Burada Lenin'in daha önce belirttiğimiz fikirlerini temel alan yapı-

lanmanın nasıl sonuçlar doğuracağını inceleyelim: Ülkemizin güney-

doğusunda bölücü PKK'ya talep ettiği toprak verildiği takdirde kuru-

lacak özerk devlet, Lenin'in deyimiyle "proletaryanın burjuva sınıfına

uyguladığı şiddet sayesinde ayakta kalacak bir devlet olduğundan ve

hiçbir yasa ile kısıtlanamayacağından", tamamen şiddete dayalı olan

ve Türk devletinin yasalarına asla riayet etmeyecek olan bir devlet ola-
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caktır. Dolayısıyla orada oluşturulan özerk Kürt dev-

leti sadece sembolik bir devlet hükmünde görülmeli-

dir. Başlarında Ankara'dan yönetilen bir Türk devleti-

nin olmasını yalnızca bir geçiş aşaması olarak görecek-

ler; usulen idareyi üstlenecek olan Türk devleti onlar

için hükmü olmayan bir devlet olacaktır. Çünkü

komünist PKK, kendi komünist sistemini uygulamaya

devam edecektir. Polisi dinlemeyecek, askeri dinleme-

yecek, kanun tanımayacak, anlaşmaları uygulamaya-

caktır. Komünist zihniyetin gerektirdiği şekilde şiddetle, başkaldırıyla,

isyankarlıkla komünist ayaklanmayı devam ettirecek, daha sonra da

tam anlamıyla bağımsız bir devlet haline gelecektir. 

Güneydoğu'da özerk bir komünist devlet kurulduğu takdirde, bu

komünist devlet kendine ait bir polis teşkilatı ve askeri yapılanma,

nizami bir ordu oluşturmak isteyecektir. Ardından Türkiye Cumhuri-

yeti'nin bayrağından farklı bir bayrak edinecek, bu bayrağı kullanacak,

fakat yine de Türk bayrağının asılmasına kısa bir süre izin verecektir.

Türk bayrağı, tıpkı diğer ülkelerde asılan Türk bayrakları gibi, o böl-

gede sembolik bir bayrak şeklinde var olacaktır. Bu arada söz konusu

komünist yönetim, Türk devletinden düzenli para talebinde buluna-
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Güneydoğu'da PKK'nın iste-
diği özerk bir komünist dev-
let kurulduğu takdirde, bu
komünist devlet hemen ken-
disine ait bir polis teşkilatı
ve nizami bir ordu oluştur-
mak isteyecektir. Türk hükü-
metini dinlemeyecek,
kanunları tanımayacak,
komünist zihniyetin gerek-
tirdiği şekilde vahşete ve
teröre daha da güçlenerek
devam edecektir.



Adnan Oktar (Harun Yahya)

219



caktır. Tüm ihtiyaçları Türk devleti tarafından karşılanacak ve bu

özerk devlet kolaylıkla silahlanacaktır. Onlara özel ordu, asker ve silah

için para veren, istemese de Türk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşları olacaktır. 

Bağımsız bir orduya ve polis teşkilatına sahip olan, silahlanan ve

Türk devletinin hiçbir kanununu tanımayan şiddet yanlısı bu komü-

nist yönetim, kısa bir süre sonra şiddete başlayacaktır. Barış ve uzlaşı

çağrılarına daima şiddetle, terörle, saldırıyla karşılık verecek, sandığa

gitmeyi, seçimle, yani demokratik sistemle hareket etmeyi yasaklaya-

caktır. Ülkenin önde gelen kurumlarına şiddetli baskı uygulayacak,

dolayısıyla onların yaptırımları bu komünist devlet üzerinde hiçbir şey

ifade etmeyecektir. Çıkarılan hiçbir yasanın komünist yönetime etkisi

olmayacak, çünkü söz konusu komünistler kanun-hukuk dinlemeye-

ceklerdir. Her türlü insani, demokratik, dostane yaklaşıma terör, şid-

det ve isyan ile karşılık verecekler, barış çağrılarını asla ve asla kabul

etmeyeceklerdir. Dolayısıyla nasıl ki şu an bölücü terör örgütü PKK

ülkemizin güneydoğusunda kanun ve hukukla baş edilemez konumda

ise, toprak verildiği takdirde ordusu, polisi ve silahı olan bir "devlet"

olarak daha şiddetli şekilde kanun ve hukukla baş edilemez konuma

gelecektir. Bir devlet olarak artık hakları, bayrakları ve orduları oldu-

ğundan, böyle bir yapılanmayı askeri tedbir veya kısıtlamalarla dur-

durmak hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. 

Bu sırada, verilen özerklik ile Türkiye elbette ciddi bir darbe almış

olacaktır. Maddi kaybının yanı sıra manevi olarak derin bir sarsıntı

içine girmiş, manevi anlamda vatana, toprağa ve askere inancını yitir-

miş hasta bir Türkiye, söz konusu komünist devlet için son derece

kolay bir hedef haline gelecektir. Halk, şiddetin etkisiyle paniğe sürük-

lenecek ve komünizmin baskı yoluyla getirdiklerini kabul etmek

zorunda bırakılacaktır. Ardından bağımsızlık taleplerinin ardı arkası

kesilmeyecektir. Komünist rejimler hedeflerine ulaşmak için "halkla-
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rın" varlığını ve taleplerini kullandıklarından, söz konusu komünist

yönetim de tüm halkların birer birer bağımsızlık talebinde bulunmala-

rını ve komünist yönetim şeklini benimsemelerini telkin edecektir. 

Dikkat edilirse daha şimdiden diğer halkların bağımsızlığına

yönelik sesler yükselmeye başlamıştır. Türkiye'yi 22'ye bölmek iste-

yen, 22 ayrı halkı komünist yapmaya çalışan, her etnik topluluğun

kendi parlamentosunu kurmasını isteyen böyle bir komünist güç, ken-

disiyle baş edemeyen bir Türk Hükümetine bu kirli komünist yöntem-

lerle hakim gelmeye çalışacaktır. İşte Türkiye topraklarının tek bir par-

çası komünistlere verildiğinde, komünizmin tüm Türkiye'ye ve ardın-

dan dünyaya yayılışı böylesine kolay olacaktır. (Allah esirgesin) 
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PKK terör örgütünün ilk planda hedefi ülkemizin güneydoğusunda komünist
bir Kürdistan devleti kurmaktır. Ancak bu nihai hedef değildir. Örgütün nihai
hedefi, önce tüm Türkiye'yi komünist yapmak ve ardından tüm dünyaya ulaşa-
bilmektir. 
Elbette böyle bir şeye asla izin verilemez. ALLAH'IN İZNİYLE MÜSLÜMAN
TÜRK HALKI OLARAK TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZI KOMÜNİST BİR REJİME VER-
MEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ancak tüm Türk halkının ve dünyanın bu büyük
tehlikenin farkında olması gerekmektedir. 



Daha önce belirttiğimiz gibi, bölücü terör örgütü PKK'nın asıl

amacı, önce Türkiye'de sonra da dünyada komünist bir rejim kurabil-

mektir. Tüm komünistler, Rusya'da kurulan fakat sonradan yıkılan

komünist rejimi başarısız bir girişim olarak görür, Rusya'daki devri-

min, tüm dünyayı komünistleştirme hedefini gerçekleştirememesin-

den dolayı yarım kalan bir hesap olduğuna inanırlar. Onlar özetle:

"Bizler komünistiz. Allah'a, dine, mukaddesata savaş açtık (Allah'ı ten-

zih ederiz). Marksist, Leninist ve materyalist bir görüşe sahibiz. Rusya

komünizmi dünyaya hakim edemedi, biz edeceğiz. Yarım kalan hesa-

bı tamamlayacağız," demektedirler. Dolayısıyla özerk bir devlet ister-

ken amaçları huzur içinde bir hayat sürmek, aile kurup yerleşik bir

düzene geçmek, annelerinin yanlarından ayrılmayıp, çorbalarını içerek

hasret gidermek ve parklarda çiçeklerin arasında baharın tadını çıkar-

mak değildir. Eğer hedefledikleri komünist özerk devleti kurarlarsa,
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Ülkemizin Güneydoğusunda

Kurulması Hedeflenen

Komünist Devlet

Dünyaya Açılma

Amacında Olacaktır



komünist militanlar ilk olarak aileleri parçalayacak, zulüm ve korkuya

dayalı bir sistem oluşturacak, baskı ve tehdit ile halkları emirleri altına

alacak ve komünist bir dünya hedeflerine ulaşmaya çalışacaklardır.

Hiçbir komünist rahat etmek için silahlı mücadele vermez. Rahat

etmek için gece gündüz eğitim almaz, dağlarda ve oldukça zor koşul-

lar altında bu hedef için yaşamaz. Sırf rahat etmek amacıyla savunma-

sız insanların canına kast etmez, kendisini ölüme atmaz. Bir komünist,
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Hiçbir komünist dağlarda zor
şartlarda rahat etmek için eğitim
almaz, rahat etmek için silahlı
mücadele vermez. Bir komünist
asla şiddet ve devrim hedefini
bırakmaz. Onu terörden vazgeçir-
menin tek yolu, beynindeki Darwi-
nist ideolojinin yıkılmasıdır. 



sahip olduğu Darwinist, materyalist ve komünist dünya görüşünde bir

değişme olmadığı sürece asla şiddet ve devrim hedefini bırakmaz.

Komünizmde devrimin sonu yoktur. Sürekli yeni bir ülke faşist ilan

edilir ve o ülkeye (ya da halka) karşı yeni bir silahlı mücadele başlatı-

lır. Bu zihniyete göre dünya var oldukça, komünist mücadelenin,

komünist şiddetin de mutlaka olması gerekir. Çünkü bir komünist,

toplumda daima çelişki olduğu inancındadır. Zıt fikirlerin çatıştığı bir

tez ve anti-tez dönüşümünün durmaksızın yenilendiğine inanır. Dola-

yısıyla çelişkiye, çatışmaya ve bunun gerektirdiği şiddete her zaman

ihtiyaç olduğunu düşünür İşte bu sebeple devrimler bir komünist için

daima vardır. Bir yer komünist hale getirildiğinde sıra ikinci yerdedir

ve bu böyle devam eder. Ta ki, hedeflenen dünya komünist devletine

ulaşıncaya kadar... 

İşte bölücü terör örgütü PKK'nın istediği komünist Kürt devleti-

nin asıl hedefi de budur. Amaçları devlet edinmek değil, özerk bir dev-

let kurarak meşruiyet kazanmak, ardından devrimler yoluyla tüm

dünyaya hakim olmaktır. 

Komünistler, bu hedeflerine ulaşma yolunda önlerine çıkan hiçbir

engeli de tanımayacaklardır. Yıllardır kendi sapkın ideolojilerini böl-

gede hakim kılmak için bir araç olarak kullandıkları Kürt halkını bir

anda harcayacak, onları komünist rejimin zavallı birer piyonu haline

getireceklerdir. Özerk bir komünist devletin kurulmasının ardından,

Kürt halkı çok büyük bir baskı, şiddet, sefalet ve felaket içine düşürü-

lecektir. Ölümler peş peşe gelecek, tüm komünist rejimlerde olduğu

gibi bu komünist rejim de şiddeti ilk olarak kendi halkına yöneltecek-

tir. En çok ezilen, en çok yıpranan ve en fazla kayıp veren halk, yıllar-

dır zaten komünistler tarafından kullanılmış olan Kürt halkı olacaktır. 

Yapılan barış çağrıları, şiddete dur talepleri söz konusu komünist

rejim tarafından kaale dahi alınmayacaktır. Çünkü komünist düşünce-

ye göre, komünist bir rejim eğer düşmanına acırsa, barışa yeltenirse,
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şiddetten ve tehdite dayanan yönetim şeklinden uzaklaşırsa yıkılır ve

yok olur. Komünist düşünürlerin ve liderlerin de sık sık dile getirdik-

leri gibi "komünizm gücünü şiddetten, terörden ve vahşetten alır."

Dolayısıyla –tıpkı şu anda olduğu gibi- barışa çağıran her kişi harca-

nacak, barışa yönelik her türlü girişim şiddetle karşılık alacaktır. 

Burada yukarıda detaylı üzerinde durduğumuz konuyu tekrar

hatırlatmak gerekir: Güneydoğu'daki komünist PKK hareketi yalnızca

Kürt komünizmini hedefleyen bir hareket değildir. Komünizm, yalnız-

ca ezilen dünya halkları olduğunu ve proletarya diktatörlüğünün

olması gerektiğini iddia eder. Dolayısıyla Doğu'da komünistlere veri-

lecek özerklik, kısa bir süre içinde tüm Türkiye'ye sirayet edecek bir

bela haline gelecektir. Türkiye'den sonra dünyaya doğru açılım sıra-

sında ise muhtemelen ilk hedef, daha önce komünist idare ile yöneti-

len Azerbeycan ve Ermenistan olacak, oradaki kardeşlerimize de

bağımsız ırk, bağımsız toprak vaatleri başlayacaktır. Zaten yıllardır

komünizmin pençesinde olan Azerbeycan ve Ermenistan halkı yeni-

den ezilmeye başlayacak, bu bölgelerde komünist hakimiyet sağladık-

tan sonra, önemli bir yol açılmış olacak ve oradan komünizme çekile-

cek yeni halklara ulaşma gayreti devam edecektir. Elbette yine gerilla

yöntemleri, terör, vahşet ve şiddet kullanılarak...

Bu anlatılanlar birer komplo teorisi değildir. Şu anda ülkemizde,

20. yüzyılda Çin'de, Kamboçya'da, Rusya'da oynanan aynı oyun

oynanmaktadır. O dönemde Kore'yi, Vietnam'ı, Almanya'yı bölen ve

halklar üzerinde egemenlik kurarak onları komünist yapmayı hedefle-

yen zihniyet neyse, şu an komünist terör örgütü PKK'nın da zihniyeti

aynıdır. Ülkemizdeki komünist kalkışmanın, 20. yüzyılda başarısız

olmuş bir komünist hareketi telafi çabası vardır. Yani komünistler

KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETMEKTEDİRLER. 
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Komünistlerin; ne yöntem, ne strateji, ne

gerilla taktikleri, ne de hedeflerinde hiçbir deği-

şiklik olmaz. Şiddete ve vahşete olan ihtiyaçları da

hep aynıdır. 20. yüzyılda insanlığa yaşattıkları

vahşeti bir kez daha sahneye koymak için yalnız-

ca uygun bir ortam ve mekan arayışı içindedirler.

Eğer Türkiye, -Allah esirgesin- komünist terör

örgütü PKK'ya Doğu'da herhangi bir parça toprak

verirse, bu durumda vahşet politikası için aranan

ortam sağlanmış olacaktır. "Toprak verelim, biz de

evimizde rahat rahat yaşayalım" diyenler, ülke

toprağını Marksist ve komünist bir terör örgütü-

nün eline teslim etmenin nasıl bir vahşetle sonuç-

lanacağını kendi gözleriyle görmüş olacaklar, geç-

mişte yaşadıkları o rahat hayatı, özlem içinde ana-

caklardır. 

Dolayısıyla komünist terör örgütüne Güney-

doğu'da toprak parçası vermek, kimseye rahatlık

getirmeyecek, aksine bu büyük bir bela ve yıkım-

la sonuçlanacaktır. 
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20. yüzyılda komünist vahşet nasıl uygulandıysa,
günümüz komünistleri de aynı terör ve şiddetin
peşindedirler. Komünizmin ne teröre olan ihtiya-
cında, ne gerilla taktiklerinde, ne de hedeflerinde
hiçbir değişiklik olmamıştır. Güneydoğu'daki
komünist PKK, yıllar önce komünist Çin'in, Rus-
ya'nın, Kamboçya'nın yaptıklarını hedeflemektedir.
Dolayısıyla komünist vahşet yayıldığı takdirde,
bütün dünyaya büyük bir felaket getirecektir. 



Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir kısım kişiler, başlarına

gelebileceklerin farkında olmayarak, günümüzde komünizm diye bir

tehlikenin olmadığını savunmaktadırlar. Komünizmin bir 20. yüzyıl

felaketi olduğunu, o dönemin yaşanıp bittiğini ve artık tehlikenin geç-

tiğini sanmaktadırlar. Bu fikre o kadar inanmışlardır ki, ne başlarına

gelebilecek tehlikeden haberdardırlar, ne de buna karşı bir tedbir ala-

bilecek durumdadırlar. Tam tersine, “komünizm tehlikesi yok” diye-

rek, hem çevrelerindeki insanları rehavete sürüklemekte hem de ken-

dilerini bu belanın içine çekmektedirler. Bu yaklaşımlarıyla da komü-

nist zihniyetin rahatlıkla güçlenmesine, zemin bularak yaygınlaşması-

na imkan sağlamaktadırlar. Çünkü komünizm, insanların "artık komü-

nist tehlike yok" deyip rehavete sürüklendikleri ve bu belaya karşı hiç-

bir tedbir almadıkları zamanlarda güçlenir ve yaygınlaşır. 

"Komünizm tehlikesi 20. yüzyılda sona erdi" diyenler çok büyük

bir yanılgı içindedirler. Komünizm asla yok olmamıştır. Darwinizm
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"Komünizm Artık Bir

Tehlike Değil" Diyenler

Komünistler Tarafından

Aldatılıyorlar                



varlığını sürdürdüğü müddetçe, komünizm de varolacaktır. Çünkü

her ikisi de temelde tek bir ortak felsefeye dayanır: Diyalektik mater-

yalizm. Darwin bu düşünceyi doğaya, Marx ise tarihe ve toplumlara

uyarlamıştır. Dolayısıyla, 20. yüzyılda olduğu gibi günümüzde de

Marksizm varlığını sürdürmektedir ve Darwinizm var olduğu müd-

detçe asla dünya siyasetinden yok olmayacaktır. 

Nitekim şu anda "Darwinist diktatörlük", neredeyse bütün devlet-

lere, eğitim kurumlarına, basın-yayın organlarına hakimdir. Bu haki-

miyet, komünist düşünce sistemini beslemekte, eğitim sistemi hiç hızı-

nı kesmeden komünist militanlar üretmeye devam etmektedir. Kısaca

söylemek gerekirse komünizm şu anda sadece pusudadır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, komünistler 20. yüzyılda Rus

komünizminin başarısızlıkla sonuçlanmasını, Marksizmin yanlış

uygulanmasına bağlamaktadır. Şu anda ise aynı hataları yapmayarak,

komünist sistemi yeniden canlandırabileceklerini düşünmektedirler.

Bu düşünce, dünyada halen Marksizm'e inanan çok sayıda örgüt,

düşünce kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu tarafından savunulmakta-

dır. Bu güncel komünistler, daha henüz Sovyetler Birliği ve Doğu

Bloku var iken, bu ülkelerdeki komünist rejimler ile Marksist ideoloji-

yi birbirinden ayırmışlardı. Mevcut komünist rejimlere "reel sosya-

lizm", yani yaşanan sosyalizm diyorlar, buna karşılık sosyalist ideolo-

jinin bu rejimlere bağlı olmadığını, bu rejimler yıkılsa da ayakta kala-

cağını ileri sürüyorlardı.

Bugün ise bu iddiayı daha etkili bir biçimde dile getirmektedirler.

İddiaları şudur: Marx'a göre her toplum belirli evrelerden geçmelidir.

Önce kapitalizmi yaşamalı, ardından sosyalizme ve sonra da komü-

nizme ilerlemelidir. Oysa Rusya'da ve diğer 20. yüzyıl komünist rejim-

lerinde tarım toplumundan sosyalizme doğru ani bir geçiş olmuştur.

Aradaki kapitalist aşama atlanmıştır. Dolayısıyla Marksistlere göre bu

rejimlerin başarısızlığı doğaldır. Şu an bu ülkelerin kapitalizmi benim-
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semesiyle birlikte, Marx'ın sözünü ettiği "kapitalist aşama" yaşa-

nacak ve ardından sosyalizm daha kalıcı ve güçlü olarak geri

gelecektir. İşte tüm komünistler gizlendikleri yerlerde,

kapitalizmin dünyaya hakim olduğu bu

anı beklemişlerdir. 

"Bir Adım İleri İki Adım Geri"

Önceki bölümde üzerinde durduğu-

muz senaryo, Lenin'in meşhur "Bir

adım ileri, iki adım geri" taktiğidir.

Buna göre komünistler hedeflerine

ulaşmak için gerektiğinde birkaç geri

adım atarak sanki hedeflerinden

uzaklaşmış gibi görünürler. Oysa

pusuda beklemektedirler. Lenin'in

üzerine kitap yazdı-

ğı bu uygula-

ma şu anda

yerine geti-

r i lmekte-

dir. 

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

230



Lenin bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: 

Bir adım ileri, iki adım geri... Bireylerin yaşamında, ulusların
tarihinde ve partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur. Ama dev-
rimci sosyal-demokrasi ilkelerinin, proletarya örgütünün ve parti
disiplininin eninde-sonunda tam zafer kazanacağından
kuşku duymak, alçaklığın en canicesi olur. 54

Lenin'in bu sözlerinden de anlaşılabileceği gibi, bir komünist için

komünizmden vazgeçmek, hatta komünizmin eninde sonunda başarı-

sız olacağından kuşku duymak mümkün değildir. Şu an sadece bir geri

adım atılmıştır ve komünist sisteme geçmek için uygun bir dönem bek-

lenmektedir. Bu uygun dönem, tüm dünyada kapitalizmin en fazla

yaygınlaştığı dönem olacaktır. Vahşi kapitalizmi uygulayan devletler

içinde bir kapital kavgası yaşanacak, insanlar manevi değerlerinden

çok maddiyata düşkünlük gösterecek, böylelikle dinden uzaklaşacak-

lardır. Toplumların dinsizleşmeleri elbette en fazla komünistlerin işine

gelecektir. Komünist toplumlar için gereken ilk şart olan insanların

dini, ahlaki ve manevi değerlerden uzaklaştırılmaları, kapitalist sistem

tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bundan sonra pusuda bekleyen

komünistlere düşen görev, kapitallere el koymak, burjuvayı etkisiz

hale getirmek, aile ve devleti ortadan kaldırmaktır. Onlara göre  inan-

cını ve ahlaki değerlerini büyük ölçüde yitirmiş amaçsız bir toplum

üzerinde bunu gerçekleştirmek son derece kolay olacaktır. 

Şu anda dünya üzerinde yaşananlar tam da komünistlerin istediği

ve beklediği şekilde gelişmektedir. Ülkeler kapitalizmi tam anlamıyla

uygulamaktadır. Maddiyata olan düşkünlük gerçekten de insanları

manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaştırmış, din ahlakından uzak,

amaçsız ve boşluk içinde toplumlar oluşmasına sebep olmuştur. Rus-

ya'da şu anda komünistler, kendilerince, tarihi sıralamalarının (kapita-

lizmden komünizme geçiş) bozulmasından kaynaklanan bir düzenle-
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me yapmaktadırlar. Bu nedenle Rus halkını mafyanın eline vermiş ve

klasik bir kapitalizmin yaşanmasına ortam hazırlamışlardır. Kurdukla-

rı bu sistemle halkı yoğun olarak ezdirmekte ve onlara adeta "başka

çözüm yok, tek çözüm komünizm" dedirtmeye çalışmaktadırlar. 

Kapitalist yaşam sistemi insanlar üzerinde hipnoz benzeri bir etki

oluşturur. Genellikle bu toplumlarda insanlar para kazanmanın, rahat

yaşamanın ve tüketmenin peşinde olduklarından pusudaki tehlikele-

rin de farkında olmazlar. Teyakkuzda değildirler. Komünistler bu

durumun bilincindedirler. İnsanların, mal ve kazanç hırsına daldıkları

için, komünist düşüncenin güçlenmesini fark edemediklerini ve bu

sebeple de komünizm karşısında sürekli yenildiklerini sıklıkla dile

getirirler. Komünist düşüncenin kendilerini yutacağını görmelerine

rağmen büyük bir çoğunluk, mal ve dünya hırsı nedeniyle körleşir ve

savunma reflekslerini yitirir. İşte bu ortam, komünistlerin harekete

geçmeleri için en müsait ortamdır. 
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Kapitalist sistemde
insanlar, mal hırsı-
nın etkisiyle adeta
derin bir hipnoza
girerler. Teyakkuzda
değildirler; yanıbaş-
larındaki tehlikeyi
dahi fark edemezler.
İnsanların kapitalist
sistemden dolayı
körleştikleri bu sis-
tem içinde komü-
nizm, yayılmak için
oldukça müsait bir
ortam bulur. 



Komünizm Gizlice Varlığını Sürdürüyor 

"Bir adım ileri iki adım geri" stratejisinin bir sonucu olarak, komü-

nizm hala gizliden gizliye varlığını sürdürmektedir. Özellikle Rus-

ya'da iktidar ve bürokrasi kadrolarının tümü, eski komünistlerden

oluşmaktadır. Diyalektik materyalizm ile eğitilmiş bu kişiler, komü-

nizm hayallerinden vazgeçmiş değillerdir. Aksine komünizmin kapita-

list safhadan geçmesi gerektiğine inananlar, "komünist" olmanın bir

gereğini yerine getirmek için kapitalizmin yaşanmasına seyirci kal-

maktadırlar. Gerçek komünist oldukları için, şu an kapitalizmi uygu-

lamakta ve savunmaktadırlar. 

Bu durum, yalnızca Rusya'da değil, dünyanın pek çok yerinde bu

şekildedir. Avrupa'da neredeyse tüm ülkelerde komünist partiler var-

lıklarını sürdürmekte, hatta bir kısmı oldukça

yüksek oylar almaktadırlar. Eski Doğu

Bloku ülkelerinin hemen hepsin-

de eski komünist kadrolar

tarafından yönetilen sos-

yalist partiler vardır.
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Komünizm şu anda Lenin'in
stratejisine uygun olarak gizli-
den gizliye varlığını sürdür-
mektedir. Komünistler şu anda
sadece kapitalizmin kendileri-
ne uygun ortam hazırlamasını
beklemektedirler. Böylece,
uygun ortamda eskisinden
daha güçlü şekilde ortaya çık-
mayı planlamaktadırlar.
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Komünistler, adeta
bütün dünyayı saran
kapitalist sistemi Mark-
sizm'in bir gereği olarak
kabul eder ve doğru
yolda olduklarına ina-
nırlar. Kapitalist siste-
min insanlar üzerindeki
tahribatı, dünya çapında
yaşanan ekonomik kriz
ile birleşir ve komünist-
ler bunu kendileri için
en uygun ortam olarak
düşünürler. Terör
eylemlerinin yoğunlaş-
masının, komünist
rejimlere özerklik veril-
mesi tartışmalarının
altında yatan en temel
neden budur. Komünist
tehlike hareketlenmiştir. 



Komünist yazarlar, sanatçılar

sessiz de olsa bir kenarda var-

lıklarını sürdürmekte, alttan

alta komünist düşünceyi

insanların bilinç altlarına yer-

leştirecek mesajlar vermekte-

dirler. Aslında değişen hiçbir

şey yoktur. Onlar sadece

kapitalizmin kendilerine

ortam hazırlamasını sabırla

beklemektedirler. Yani

Marx'ın öğüdüne uymakta-

dırlar. 

Ancak belki de komü-

nistlerin en fazla işlerine

gelen şey, şu an tüm dünyayı

sarmış olan ekonomik krizdir. Kısa bir süre öncesine kadar, ekonomik

ve demokratik yapının zarar görmeyeceğine dair bir inanç varken, bir

anda tüm dünyayı büyük bir ekonomik krizin sarması, insanların siya-

si eğilimlerinin yanı sıra, hayata bakış açılarını da büyük ölçüde değiş-

tirmiştir. İşte bu, komünistler için önemli bir menfaat aracıdır. Hatırla-

nacağı gibi bu tarihte de yaşanmış, 1929'da yaşanan Büyük Buhran

sonucunda tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz meydana gelmiş,

bu da Avrupa'daki komünist ve faşist partilerin popülaritesini bir anda

artırmıştır. Büyük Buhran'ı "kapitalist sistemin çöküşü" olarak yorum-

layan komünistler, kitleleri çok daha kolay etkileme imkanı elde etmiş-

lerdir. Halk, çözümsüzlük içinde tek yolun komünizm olduğunu kabul

etmek zorunda bırakılmıştır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)

237



Şu anda da böyle bir tehlike söz konusudur. Pusuda bekleyen tüm

eski kuşak komünistler, onların yetiştirdikleri yeni komünist gruplar

ve komünist gençler, böyle bir ekonomik krizden faydalanmanın

peşindedirler. Dolayısıyla içinde yaşadığımız şu yıllar, komünizm teh-

likesinin tekrar dünya siyasetinde etkin bir konum kazanması için son

derece elverişlidir. Komünist partilerin büyük bir kısmı ekonomik

krizi, ülkeleri komünist batağın içine çekebilmek için hayati bir fırsat

olarak görmektedirler. 
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Kapitalist sistem sonunda komünistlerin beklediği fırsatı kendileri-
ne 2007 yılında verdi. Dünya çapında meydana gelen ekonomik

kriz sebebiyle çeşitli topluluklar, "Wall Street'i işgal et"
adı altında sistemi eleştirip tek çözümün komü-

nizm olduğu mesajını vermeye başladılar.
Komünizm yanlıları ellerinde Che'nin posterle-

riyle sokaklara döküldü, “tek çözüm komü-
nizm” sloganları atmaya başladılar. 
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"Sosyalizm için mücade-
le" sloganları ve ellerin-
deki komünist Che pos-
terleriyle kendilerini Wall
Street eylemlerinde gös-
teren Amerikalı komü-
nistler, artık komünizmin
harekete geçtiğinin de
bir nevi habercisiydiler. 



Komünizm, sadece eski komünist ülkelerde varlığını sürdürme-

mektedir. Aynı zamanda şu an dünyada Müslüman kimliğiyle bilinen,

hatta İslam Cumhuriyeti ismi taşıyan ülkelerde bile hakim bir rejimdir.

Son dönemlerde çeşitli Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya

çıkan ve Arap Baharı olarak isimlendirilen karışıklıklara baktığımızda

bu durumu kolaylıkla fark etmek mümkündür. 

Bilindiği gibi Mısır, Suriye, Libya, Filistin, Irak gibi ülkelerde,

Arap sosyalizmi yıllardır çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu

ülkelerde yıllarca Marksist zihniyetin getirdiği komünist anlayış

hakim olmuştur. Dışarıdan bakıldığında söz konusu ülkeler farklı bir

görünüm ve isim altında varlıklarını sürdürseler de, aslında Marksist-

komünist zihniyet bu ülkelerdeki etkisini hiçbir zaman kaybetmemiş-

tir. Devletler, içten içe hep bu rejim dahilinde yönetilmişlerdir. 
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Müslüman Ülkelerin

Büyük Bir Kısmı, Shanghai

Blokunun Himayesi

Altındadır



Bu ülkeler dünyadaki iki bloktan birinin yani Rusya ve Çin'in

başını çektiği komünist blokun temsilcisidirler. Karşılarında ise Ame-

rika'nın başı çektiği kapitalist, liberal blok vardır. Örneğin komünist

blokun en önemli temsilcilerinden biri olan İran'da, İslami bir yönetim

varmış gibi görünmesine rağmen geri planda Marksist-komünist anla-

yış hakimdir. Hatırlanacağı gibi "İran İslam Cumhuriyeti" bir devrim-

le oluşturulmuştur. Bu devrim, bir komünist parti ile birlikte yapılmış-

tır ve bu devrimle komünist bir anlayışın yerleştirilmesi amaçlanmış-

tır. Bunu yapılan eylemden de anlamak mümkündür. "Devrim", komü-

nist bir kavramdır. İslam ile devrim kelimesi asla bağdaşmaz. Dolayı-

sıyla "İran İslam Cumhuriyeti" ismi, gerçekte aldatıcıdır. İran'daki

yönetim gerçekte İslami bir yönetim değildir. 

İran'da komü-
nist gençler,
İran'da İslami
bir rejimi iste-
mediklerini
belirten poster-
lerle komünist
sloganlar ata-
rak gösteriler
yaparken
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Mısır, Suriye, Libya, Filistin gibi ülkelerde Arap sosyalizmi
yıllardır çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bugün
Arap Baharı adıyla anılan olaylara bakıldığında büyük bir
kitlenin bu sosyalist rejimlerden rahatsız olduğu, mağdur
ve mutsuz yaşadığı açıkça görülmektedir. Arap ülkelerin-
deki olaylar, mezhep çatışmaları değil, dindar halkın
komünizme karşı verdiği mücadeledir. 
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Rejim komünist olduktan sonra halkın Müslümanlıktan bahset-

mesi, kimliklerinde Müslüman yazması veya ülke yönetiminin İslam

Cumhuriyeti olarak anılması komünistler açısından bir şey değiştir-

memektedir. Onlar, Darwinist, materyalist ve komünist ideolojinin

gereklerini zaten bu ülkelerde sorunsuz şekilde uygulamaktadırlar.

Dolayısıyla yollarına devam etmektedirler. 

Komünist blokun temsilciliğini yapan Shanghai bloku Ortado-

ğu'da çok fazla ülkeyi içine almış durumdadır. Ülkelerin genel politi-
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İran, her ne kadar
İran İslam Cum-
huriyeti adını alsa
da aslında Mark-
sist idare altında-
dır. Resimlerde
işçi bayramı
esnasında Londra
sokaklarında
yürüyüş yapan
İranlı komünizm
yanlıları görül-
mektedir. 



kalarına baktığımızda bunu anlamak çok zor değildir. Örneğin İran,

Suriye, Mısır ve diğerleri daima dünyadaki komünist ülkelerle işbirli-

ği içinde olmuşlardır. Ülke yönetimlerinde Darwinizm hakimdir, okul-

larda Darwinizm dayatma yoluyla öğretilir. İnsanlar hep komünist

bakış açısıyla yetiştirilmiştir. Osmanlı'da gördüğümüz Ehli Sünnet

inancına uygun sevecen, sıcak, barışçıl, dostane üslup yerine söz konu-

su ülkelerde genelde sevgiden ve şefkatten uzak, saldırgan savaşa ve

çatışmaya eğilimli, kan dökmeyi arzulayan komünist bir üslup hakim-

dir. (Burada eleştirdiğimiz komünizmin kanlı politikasını bir hayat

şekli haline getirmiş olan ve bunu yaygınlaştırmakta sakınca görme-

yen kişilerdir. Kalbi İslam ahlakının getirdiği güzelliklerle dolu olan,

vicdanlı olup içinde bulunduğu zulüm sisteminden dolayı çaresiz kal-

mış değerli kardeşlerimizi tenzih ederiz.) 

Örneğin Suriye'nin şu anda içinde bulunduğu karışıklığın tek

sebebi komünizmin tertemiz Müslüman halka dayatılmasıdır. İç karı-

şıklıklar gece gündüz bir kısım basında mezhep kavgaları şeklinde

lanse edilse de, aslında şu anda Suriye'de komünistlerle Müslümanla-

rın çatışması vardır. Suriye, Hafız Esad döneminden beri Marksist-Sta-

linist-komünist zihniyetle yönetilmektedir. Suriye, bu yönüyle Arap

sosyalizminin en önde giden temsilcilerindendir. 

Hatırlanacağı gibi Sovyetler Birliği ile sıkı ilişkiler içindeki Hafız

Esad yönetimi sırasında Arap Sosyalist Baas Partisi'nin savunduğu

komünist ideoloji dışındaki tüm görüşlerin savunulması yasaklanmış-

tı. Tüm İslami hareketlere kısıtlamalar getirilmiş, İslami liderler tutuk-

lanıp şehit edilmiş, Müslümanlar büyük baskı, zulüm ve işkence gör-

müşlerdi. Hafız Esad ve kardeşi Rıfad Esad 1982 yılında Suriye'nin

Hama ve Humun şehirlerinde 40 bin Müslümanı katletmişti. Şu an

Hafız Esad'ın oğlu Başer Esad'ın liderliğindeki Suriye'de her gün

kesintisiz olarak gerçekleştirilen katliamlar, ülkeye hakim sosyalist-

komünist ideolojide herhangi bir değişiklik olmadığını ispat eder nite-

liktedir. (Detaylı bilgi için bkz. http://arapalemindedarwinistfitnecom/) 
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Hafız Esad'ın Baasçı zihniyeti ülkede halen devam

etmektedir. Şu anda Suriye yönetimi adeta Rusya derin dev-

letinin kontrolüne girmiş durumdadır. Suriye'deki neredeyse

bütün uzmanlar Ruslardan oluşmaktadır. Suriye'deki gençler

ve subaylar genellikle hep Rusya'da veya Çin'de eğitim

almakta, iyi derecede Rusça ve Çince bilmektedirler. Rusya'da

da her yerde Suriyeli görmek mümkündür. Çünkü bu komü-

nist bir blok, komünist bir yapılanmadır ve yıllardır kesintisiz

olarak varlığını sürdürmüştür. Şu an Suriye'de meydana

gelen karışıklıklar, Müslümanların bu komünist sistemi orta-

dan kaldırma çabasıdır. Suriye ilk defa olarak komünizme

karşı böylesine kararlı ve güçlü bir dirençle karşı karşıya kal-

mıştır. Ne yapacağını şaşırmış olduğundan, dünyanın gözü

önünde kendi vatandaşlarını katletmekte hiçbir sakınca gör-

memektedir. 

Shanghai blokunun hakimiyeti sadece Ortadoğu ile sınır-

lı değildir. İslam aleminde örneğin Mısır, Fas, Tunus, Ceza-

yir'de komünist partiler her zaman çok güçlü olmuştur.

Kuzey Avrupa ülkelerinde doğrudan komünist partilerin

hakimiyeti vardır. Güney Amerika ülkelerinin pek çoğu zaten

komünist idare ile yönetilmektedir. Çin, Laos, Kamboçya,

Vietnam gibi ülkelerde yönetim 2. Dünya savaşı sonrasından

beri değişmemiştir. Tüm bu bilgilerden anlaşılacağı üzere,

komünist ideolojinin en büyük temsilcisi olan Shanghai bloku

dünyanın çok önemli bir bölgesinde hakim durumdadır. 
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Shanghai bloku, Arap ülkelerinin büyük bir kısmını etki-
si altına almıştır. Ellerinde komünist posterlerle dola-
şan, Che şapkası takan Iraklı, Suriyeli, Mısırlı komünist
gençler, Darwinist komünist ideolojilerin o ülkelerdeki
etkisinin açık birer göstergesidirler. 



Dolayısıyla tehlikenin boyutlarını iyi anlamak gerekmektedir.

Shanghai blokunun temsilciliğini üstlenen söz konusu İslam ülkelerin-

de bugün meydana gelen karışıklıklara, olası bir nükleer saldırıdan

duyulan tedirginliğe, İran ve söz konusu Arap ülkelerinin halklarında

hakim olan huzursuzluğa karşı; kısa vadeli önlemlerin yanı sıra, asıl

olarak uzun vadeli önlemlere başvurulması gerektiği açıktır. Örneğin
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Orak ve çekiç sembolleriyle komü-
nizme desteklerini gösteren Lüb-
nanlı gençler; vahşet, şiddet, kan
destekçisi olduklarını açıkça ifade
etmektedirler. Zaten komünizmin
tek yöntemi şiddet ve terördür. Bu
fikrin çeşitli Arap ülkelerindeki
hakimiyetini görmek dünya çapın-
daki tehlikenin farkında olmak açı-
sından önemlidir. 



şu anki karışıklıklar nedeniyle Suriye yönetimine ve herhangi bir teh-

dit durumunda İran'a; BM, NATO, AB, Amerika ve Avrupa ülkeleri

tarafından ilk planda ambargo uygulanması caydırıcı olacaktır. Fakat

elbette ki bu, o bölgelerdeki komünist tehdidi ortadan kaldırmayacağı

için hiçbir zaman yaşanan sorunlara kesin çözüm olmayacaktır. Kesin

çözüm, komünist zihniyetin, beyinlerdeki sapkın materyalist zihniye-

tin, yani ideolojinin kaldırılmasıdır. Zihinlerde oluşturulan bu mater-

yalist, Darwinist ve komünist ideoloji yıllar süren eğitimle ve çok

yönlü propagandayla emek emek oluşturulmuştur, bu ideolojinin

ortadan kaldırılması da yine ancak eğitimle, çok ciddi bir kültürel

seferberlikle, ciddi bir çaba ile emek emek

mümkün olacaktır. Yapılması gereken şey,

komünizmin temeli olan Darwinizm'in

geçersizliğinin bilimsel delillerini ortaya

koymak ve komünist zihniyetin getirdiği

sahte doğruların bir temeli olmadığını

ispat etmektir. Beyinlerdeki bu batıl inanç

ortadan kaldırıldığında, zulmün, katliam-

ların, nefretin, çatışmaların herhangi bir

dayanağı da kalmamış olacak, komünist

blok tarihe karışacak ve insanlar sevgi

ile yaşamayı öğreneceklerdir.
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Dünyadaki Darwinist, Mark-
sist, komünist tehlikeye karşı
tek çözüm anti-Darwinist,
anti-materyalist bilimsel faa-
liyet yapmaktır. Ne askeri
önlemler, ne yasaklamalar,
ne cezalar komünist ideoloji-
yi ortadan kaldırmaz. Komü-
nist ideolojinin ortadan kalk-
ması, ancak ve ancak onu
besleyen fikrin yok edilmesi
ile mümkün olur. 
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Terörizm ve komünizm vahşetini
kan dökerek, çeşitli aciz ikna
metodlarıyla veya toprak vererek
durduracağını düşünenler hep
yenilgi ile karşılaşmışlardır. Çünkü
komünizm, ideolojisi ile yaşar.
İdeolojisi sağ kaldıkça, ne top
tüfek, ne "annenin sıcak evine dön"
telkinleri ne de kınamalar bir sonuç
vermeyecektir. Sonuç almak için
komünist fikrin ve ideolojinin yerle
bir edilmesi gerekir. Bunun için
yapılacak yegane şey, komünizmin
fikri temelini oluşturan Darwi-
nizm'in çürütülmesi, yani anti-Dar-
winist bilimsel faaliyet yapmaktır. 



Tüm dünyada pusuda bekleyen komünist tehlike, ülkemizde de

yıllardır pusuda beklemiştir. Nitekim şu anda ülkemizin Güneydoğu

bölgesi için gündeme getirilen özerklik söylentileri söz konusu komü-

nistlerin propagandasıyla yaygınlaştırılmıştır. Bu propaganda ile şu

söylenmek istenmiştir: "Artık komünizm için ön-şart olan kapitalist

sistemi oluşturduk, insanların ahlaki ve dini değerlerini ellerinden

aldık ve ekonomik kriz ile bütün dünyayı açmaza soktuk. Şu an komü-

nizmin tam vaktidir." İşte komünist terör örgütü PKK, şu anda, özerk

bir komünist devlet oluşturabilmek, yani Türkiye'yi komünistleştirme-

nin ilk adımını atabilmek için çok uygun bir ortam oluştuğuna, zama-

nın en iyi zaman olduğuna karar vermiştir. Beklediği pusudan çıkmış,

hedefinden açıkça bahsetmeye başlamıştır. Şu an geriye kalan tek şey

bunu uygulamaya geçirmektir. 
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Ülkemizde de Eski Kuşak

Komünistler Alttan Alta

Komünizmin Zeminini

Oluşturmaktadırlar



Öcalan'ın, PKK'nın 13. kuruluş yıldönümü mesajındaki sözleri bu

açıdan oldukça manidardır: 

"... Komünizm yıkıldı" diyenlere en iyi cevap olarak, 'tam tersi-
ne, komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da
gerçekleşmiştir' diyoruz."

Pusuda bekleyen tüm komünistler de alttan alta görevlerini yeri-

ne getirmektedirler. Bir kısım eski komünist yazarlar, zaman içinde

çeşitli büyük gazetelerde yer edinmiş ve hatırı sayılır bir makama gel-

mişlerdir. Eski komünisttirler, fakat aslında komünistlikten asla vaz-

geçmemişlerdir. Sadece zemin müsait olmadığı için renk değiştirmiş,

kabuklarını kapatmış, tanınmayacak hale gelmişlerdir. Bu bir kamuflaj

hareketidir. Başka bir ideolojini kılıfına bürünüp kendi mücadelelerine

daha gizli yöntemlerle devam etmişler, yıllarca komünist kimliklerini

ön plana çıkarmamış, böylelikle çeşitli yerlere gelebilmişlerdir. 

Böyle kişiler, şu anda, yine sinsi bir yaklaşım içinde ülkemizin

güneydoğusunda ayrı bir devlet kurulması konusunda kendilerince

kurnazca yazılar yazmakta, çeşitli şekillerde seslerini duyurmaktadır-

lar. Gerçekte birer PKK sempatizanı olan bu kişiler, hali hazırda el

altından bölücü terör örgütünün propagandasını yaparak PKK'nın o

bölgeye hakim olabilmesi için altyapı hazırlamaktadırlar. Bunu açıkça

dile getirmemekte, bu sebeple dikkat çekmemekte, fakat orada özerk

bir devletin kurulmasını teşvik eder mahiyette fikirler ortaya koymak-

tadırlar. Bu kişiler zaten tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya komüniz-

min hakim olmasını can-ı gönülden isteyen kişilerdir. Dolayısıyla söz

konusu kişilerin "Güneydoğu'da Kürt vatandaşlarımıza ayrı bir devlet

vermenin tek çözüm olacağı"na dair izahlarının, "orada özerk bir dev-

let için referdum" yapılması çağrılarının altında yatan gerçek amaçları-

nın görmezden gelinmemesi gerekir.

Söz konusu komünistlerin vermeye çalıştığı telkin özetle şudur:
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"Güneydoğu bölgemizde yıllardır yapılan mücadele sonuç

vermedi. Bırakalım orada komünist bir devlet kursunlar.

Biz de burada rahat ederiz!" Bu sözlerle Güneydoğu'dan

tüm Türkiye'ye açılacak olan bir komünist rejimin propa-

gandasını yapmaktadırlar. Açıkça komünist devlet slogan-

ları atmamakta, fakat bunu ancak sinsi telkin yöntemleriyle

yaygınlaştırmaktadırlar. 

Komünizm zaten %5, %10'luk az bir kitleyle hakim edi-

lebilen bir düşüncedir. Dolayısıyla az bir telkin, biraz pro-

paganda komünizmin o bölgede yaygınlaşabilmesi için

yeterli olabilmektedir. Bunun için toplumun tamamının

komünist ideolojiye sahip olması şart değildir. Ortam

müsait olduğunda, şartlar istedikleri kıvama geldiğinde

küçük bir azınlık, komünist hakimiyeti sağlayabilmektedir.

Bu, Lenin'in, Stalin'in ve Marx'ın açıkça dile getirdiği bir

yaklaşımdır. Komünist azınlık, bir bölgede hakimiyet kur-

mak istediğinde, herşeyi zorbalıkla, silahla ve terörle yapa-

cak ve herhangi bir engel tanımayacaktır. Kimseyi komü-

nist yönetim aleyhinde konuşturmayacak, karşıt fikirlerin

dile getirilmesini ve her türlü demokratik oluşumu yasakla-

yacak, kimsenin sandığa gidip özgürce oy kullanmasına

izin vermeyecektir. Komünist dikta rejimi halk üzerinde

dehşet ve korkuya dayalı bir yönetim kuracaktır. 
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Taksim Meydanı'na getirilen
komünist sembol MLKP (Marksist,
Leninist, Komünist Parti) ve bu
fikrin savunucularının yaptıkları
eylemler ülkemizin metropolünde
yapılan komünist propagandanın
boyutlarını görmek açısından
önemlidir. 



Şunu herkes bilmelidir: Güneydoğu'da komünistlere bir karış top-

rak verilmesi, iki önemli değeri Türk milletinden alır götürür: 

1. Türk Milletinin şanını, şerefini, haysiyetini, namusunu ve

gururunu

2. Türk Milletinin bağımsızlığını, demokratik yapısını 

"Rahat yaşayalım" diyerek komünist PKK'ya toprak vermek, gös-

terilecek en yanlış davranış olacaktır. Komünist bir topluluğa toprak

vermek, yukarıda detaylarını anlattığımız bütün felaketlerin kapısını

aralayacaktır. Bölücü terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın sözle-

ri doğrulanacak, komünizmin en güçlüsü ülkemiz topraklarında yer-

leşmeye başlayacak ve bütün Türkiye baştan başa büyük bir felakete

sürüklenecektir. Dünya derin devletini elinde tutan ve genelde komü-

nist görüşlü olan bir kısım kişiler, Türkiye'nin içine sürüklendiği fela-
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Komünizm Taraftarları

Ülkemize ve Dünyaya

Felaket Getirmeyi

Planlıyor



keti büyük bir heyecanla izleyecek ve komünist dikta yönetimi

1960'lardan beri hayalini kurduğu Komünist Dünya Devleti idealinin

ilk adımını gerçekleştirmiş olacaktır. 

TÜRK HALKI KOMÜNİST TEHLİKENİN FARKINDA
OLMALIDIR! 

Ülkemiz, hala tedbir alınamamış olan Darwinist ve materyalist

zihniyetle, "toprak verelim ve kurtulalım" propagandalarıyla tahmin-

lerin ötesinde ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETE SÜRÜKLENEBİLİR.

Ortam ve şartlar uygun olduğunda, komünizmin yaygınlaşması çok

kolaydır. Sürekli dile getirilen "Toprak verelim, kurtulalım" çağrıları,

bu ortam ve şartları komünistlere sağlamaktadır. Sorunların toprak

vermekle çözüleceğini zannedenler, asıl toprak vermekle çok büyük

bir yıkımı başlatacaklarının farkında değildirler. "Toprak verirsek,

terör sorunu ortadan kalkar, biz de rahat eder, eğlenceli ve tasasız gün-

lerimize geri döneriz" diye düşünenler, birdenbire kendilerini kaçıp

kurtulamayacakları bir komünist diktatörlüğün idaresi altında bulabi-

lirler. Tabi gerçekleştirilmiş olan sayısız saldırı ve terör eyleminden

sağ kurtulabilmişlerse... 

İlk olarak devletimizin, politikacılarımızın, yazarlarımızın, aydın-

larımızın ve halkımızın nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu

çok iyi anlamaları gerekmektedir. Tehlike: tüm dünyayı hedef alan

bir komünist hegemonyadır. 

İkinci olarak devletimizin, politikacılarımızın, yazarlarımızın,

aydınlarımızın ve halkımızın böyle büyük bir tehlikenin çözümünün;

ayıplamak, kınamak, vicdanlı olmaya davet etmek, aile ocağına

çağırmak, "yuvana geri dön, annenin çorbasını iç" telkinleri yapmak

olmadığını anlamaları gerekir. Komünist zihniyette bu ayıplamalar

ve vaatler yalnızca espri konusudur. 
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Üçüncü olarak devletimizin, politikacılarımızın, yazarlarımızın,

aydınlarımızın ve halkımızın; askeri yöntemlerin komünizm belası

için bir çözüm olmadığını anlamaları gerekmektedir. Karşısındakini

şehit etmek kadar kendisinin ölümünü de topluma bir katkı olarak

gören bir zihniyeti ölüm ile yıldırmak imkansızdır. Askeri yöntemler-

le ne kadar PKK terör örgütü militanı "etkisiz hale" getirilirse getirilsin

yerine her zaman yenileri türeyecektir. Çünkü Darwinizm bataklığı

olduğu yerde durmaktadır ve bu bataklık komünist, terörist militan

üretmeye devam etmektedir. Dolayısıyla "toprak verelim, kurtulalım"

diyenler kendi rahatları peşinde koşarken, komünist militanlar tüm

imkanlarını kullanarak genç beyinleri Darwinizm safsatasıyla yıkama-

ya devam ediyor olacaklardır. 
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"PKK terör örgütüne
toprak verelim, kurtu-
lalım" diyenler, ülke-
mizi çok büyük bir
felakete sürüklemeye
çalışmaktadırlar. Top-
rak verelim diyenler,
alttan alta komünizmi
destekleyenler ve terör
örgütü PKK şu gerçeği
bilmelidirler: 
BU VATAN TOPRA-
ĞINDAN TEK BİR
ÇAKIL TAŞI DAHİ
VERMEYE İZNİMİZ
YOKTUR. Bunun yeri-
ne yapılması gereken,
anti-Darwinist faaliyet
ile bataklığı kurutmak,
yani komünist ideoloji-
yi temelinden yerle bir
etmektir. 



PEKİ ÇÖZÜM NEDİR? 

ÇÖZÜM BATAKLIĞI KURUTMAKTIR! YANİ KOMÜNİST

ZİHİNLERE ETKİ EDEN TEMEL FİKRİ, YANİ: 

"DARWINİST İDEOLOJİYİ" ORTADAN KALDIRMAKTIR. 

ÖLDÜRMENİN MANTIĞI ORTADAN KALKINCA, GERİYE

KATİL DE KALMAMIŞ OLACAKTIR. 
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Komünizme Yegane 

Çözüm:

Anti-Darwinist, 

Anti-Materyalist 

Propaganda



Türkiye'de bölücü terör örgütü PKK vebasından kurtulabil-

mek için çok çaba sarf edildi: 

� Ülkemizin güneydoğusuna sayısız asker gönderildi ve o

bölgede sayısız çatışma gerçekleşti. 

� Milyarlarca dolar harcandı, füzeler, bombalar, silahlar,

tanklar alındı. 

� Keşif uçakları, heronlar devreye sokuldu. 

� Arazi araştırmaları yapıldı. 

� Özel eğitimli askeri birimler oluşturuldu. Yeni taktikler

denendi. 

� Savunma yöntemleri geliştirildi.

� Bölücü terör örgütünün lideri Öcalan ile anlaşma

senaryoları ortaya atıldı, arabulucular dev-

reye sokulmak istendi. 

Komünizmi Besleyen

Darwınizm'dir, Önce

Bu İdeoloji Bilimsel

Olarak Ortadan

Kaldırılmalıdır
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� Politik manevralar denendi, demagojik yöntemlerle çözüm alı-

nacağı, terör örgütünün liderlerinin ya da terörist militanların

ikna edilebileceği düşünüldü. 

� Ateşkes anlaşmaları yapıldı. 

� Terör örgütünün PKK militanları "ana ocağına gelin, sıcak

çorba için" gibi aciz yaklaşımlarla dağdan indirilmeye çalışıldı. 

� Şehitlerimizin ardından ağıtlar yakarak, bu ağıtları manşet

manşet yazılı basında ve saatlerce televizyonlarda yayınlayarak

teröristler üzerinde psikolojik bir etki meydana getirileceği zanne-

dildi. 

� Komünist PKK militanları "vicdanlı olmaya, acımaya, merha-

met etmeye, şefkatli olmaya" davet edildi. 

� Devlet, din, aile kavramlarını kabul etmeyen, şiddet ve terör

dışında hiçbir yolu geçerli saymayan komünist PKK teröristleri

"kınandı". 

� Komünist PKK militanları "dağdan inip kardeşçe yaşamaya"

davet edildi. 

� Eğer komünist teröristler "baba evine, annelerinin sıcak çorba-

sını içmeye" davet edilirse, bir de evlendirilir, yuva kurma vaatle-

ri devreye sokulursa iknada son noktaya varılmış olacağı zanne-

dildi. 

� Son olarak ise "ülkemizin güneydoğusunu teröristlere verelim,

biz de rahat edelim" hezeyanları başladı. 

Bir yandan bunlar yapılırken diğer yandan Güneydoğu'da çatış-

malar kesintisiz olarak devam etti. Allah rızası için vatan topraklarını

ve vatandaşlarını korumak adına mücadele eden Mehmetçiklerimiz

şehit olmaya devam ettiler. Ne oraya daha fazla asker göndermek, ne

de yukarıda sayılan suni çözümler hiçbir fayda etmedi. Fayda etmesi
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de mümkün değildi, çünkü sorun tam olarak anlaşılamamış veya

anlaşılması kasıtlı olarak engellenmişti. Sorunun ne olduğu tam ola-

rak anlaşılamadığı için de, soruna bir çözüm bulmak mümkün olma-

dı. 

Tamamen ideolojik olarak hareket eden komünist militanlara

yönelik olarak alınan zayıf, etkisiz ve aciz tedbirlerin bir sonuç ver-

mesi elbette mümkün değildir. Temel sorun atlanmakta; yeni silahla-

rın denenmesiyle, o bölgeye daha fazla asker yığmakla, profesyonel

askerler yetiştirmekle, komünist militanlara psikolojik telkinler yap-

makla, anlaşma teşebbüsleriyle, barış ve ateşkes çağrılarıyla sorunla-

rın halledileceği zannedilmektedir. Oysa; 

� Bir komünist vicdanlı davranma çağrısına hiçbir zaman anlam

veremez. Onun için hedefe ulaşmanın birinci yolu şiddettir ve

hiçbir psikolojik ikna yöntemi onu durduramaz. Şefkat, merha-

met, acıma duygusu bir terörist için sadece zaaftır, hastalık ola-

rak kabul edilir ve acilen yok edilmesi gereken duygulardır. Ken-

disine böyle yaklaşanları ise sadece bir espri konusu olarak

görür.

� Bir komünist "baba ocağına gel, annenin sıcak çorbasını iç"

çağrılarını hiçbir zaman mantıklı bulmaz. İnandığı ideolojiye

göre zaten aile yok edilmesi gereken bir kurumdur ve o da bunun

gereğini yapmaktadır. 

� Şehit annelerinin gözyaşları ve yakılan ağıtlar bir komünisti

daima mutlu eder. Ona, amacına ulaştığı hissini verir. Çünkü

ideolojisinin gereğini yaptığı gazete manşetlerinden ve televiz-

yonlardan tüm dünyaya ilan edilmektedir. Ağlayan annelerin

komünist militanlar üzerinde acıma duygusu oluşturacağını zan-

nedenler felaketin boyutlarının farkında olmayanlardır. PKK

militanları şehit haberlerini aldıkça, ağlayan anneleri izledikçe

örgüte bağlılıkları daha artmakta, daha güçlenmektedirler. 
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� "Ne kadar canisiniz" şeklindeki kınamalar daima bir komünisti

memnun eder. O, canice tavır göstererek Lenin'in kendisine mira-

sını en mükemmel şekilde yerine getirdiğini düşünmektedir. Ne

kadar cani olursa komünist ideolojiyi o kadar iyi uygulamış

olmaktadır. Çünkü düşmana yönelik acıma duygusu komünist

düşünceye ihanet olarak kabul edilir. 

İşte bu sebeple;

Kitap boyunca üzerinde durduğumuz askeri çözümler

her ne kadar terörle olan Milli mücadelemiz için gerekli ve

önemli olsa da, hiçbir zaman ülkemizin güneydoğusunda

yaşanan komünist teröre kesin çözüm olmayacaktır. 



Bölücü terör örgütü PKK militanları etkisiz hale getirilse de, ikna

edilip dağdan indirilseler de, yaşadıkları yerler tespit edilse ve kur-

dukları tuzaklar bozulsa da; bu durum hiçbir zaman yeni komünistle-

rin oluşmasını ve yeni terör olaylarının gerçekleşmesini engellemeye-

cek, o toprakların komünist tehlikeden arınmasını sağlamayacaktır. 

Çünkü;

Komünizmi besleyen "İDEOLOJİ"

hala ayakta durmaktadır. Bataklık yerli

yerinde durdukça buradan sürekli

komünist militan üreyecektir. Bataklı-

ğın kurutulmasının tek yolu yalnızca

ve yalnızca bilimsel-ilmi mücadele-

dir. 
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PKK'lı bir terörist silah eğitiminden çok önce Darwinist ve mater-

yalist bir eğitim alır. Küçük yaştan itibaren bölücü terör örgütünün

oluşturduğu okullarda, toplantı yerlerinde Darwinist ve materyalist

düşüncenin temellerini öğrenir, Stalinist, Marksist, Leninist ideolojinin

gereklerini uygulamak üzere eğitilir. Bunun için yoğun olarak kitaplar,

dergiler, radyo ve televizyon programları kullanılır. Fiziki talimler çok

sonradır, önce zihinsel ve fikri eğitimin tamamlanması şart koşulur.

Beyinlerde sapkın bir inanç sistemi oluşturulur. Tek yanlı eğitim, kısa

sürede hipnoz etkisi yapar. Söz konusu genç, sadece Darwinist ve

materyalist eğitimle muhatap olduğu ve demagojilere son derece açık

olduğu için zihninde Darwinist bakış açısı hızla yerleşir. Hayatı bir

mücadele alanı, insanı ise bir hayvan olarak görmeye başlar. Ahlaki

değerleri, dini inançları, şefkat, merhamet, sevgi, fedakarlık gibi yüce

değerleri haşa birer zaaf ve hastalık olarak kabul eder. Bu sapkın ina-

nışa göre bir insanı öldürmek, doğal seçilimin -yani güçlü olanın ayak-

ta kalmak için zayıf olanı ortadan kaldırması fikrinin- sıradan bir

uygulamasıdır. Darwinizm'in sahte ideolojik kurallarına bir inanç sis-

temi olarak bağlanmaya başlar. Bu altyapı sağlandıktan sonra, artık o

Sapkın Bir Fikir Sistemi

Yalnızca Fikir ve İlimle

Öldürülür



kişiyi, eline silah verip çatışmaya göndermek kolaydır. Zihnine

yerleşmiş bu sapkın inançla, Marksizm'in gereğini yapacaktır. Ya

öldürecek ya da ölecektir. Bu fikri zaten ideolojik olarak kabul

etmiştir, son derece de kolay görür ve son derece kolay uygular.

Dolayısıyla karşımızdaki tehlike; top, tüfek, silah değil yal-

nızca fikirdir. Güneydoğu'da da, tüm dünyada da, terör değil;

materyalist, Darwinist ve komünist bir ideoloji tehlikesi vardır.

Ve bu sapkın ideoloji; silahla, kınamalarla, aciz bir politika ile

yenilmez. İDEOLOJİ, YALNIZCA VE YALNIZCA FİKİR VE

İDEOLOJİYLE YENİLİR. BAŞKA HİÇBİR YOLU YOKTUR. 

Dünya, komünist terör belasından kurtulmak istiyorsa,

dünya çapında anti-komünist ve anti-materyalist ilmi bir çalışma-

nın yapılması şarttır. Böyle bir çalışmayı gereksiz ve etkisiz

görenler, Darwinizm'i yalnızca doğa olaylarıyla sınırlandırılmış

bir teori olarak değerlendirenler, genellikle karşı karşıya oldukla-

rı tehlikenin çapının farkında olmayanlardır. Şu an PKK terör

örgütünün mantığı, Stalin'in, Lenin'in, Mao'nun, Pol Pot'un Dar-

winizm'in ideolojik gereklerini uygularken kullandığı mantığın

aynısıdır. Söz konusu komünist liderler, ilk başlarda yanlarında

çok az bir destekçi kitlesi bulunmasına rağmen, sahip oldukları

sapkın ideolojiye olan gözü kara bağlılıkları nedeniyle komünist

terörü, vahşeti ve zulmü kısa sürede çok geniş topraklara ulaştı-

rabilmişlerdir. Onları o dönemde yenilmez ve önüne geçilmez

kılan, sapkın da olsa bir ideolojileri ve tam olarak inandıkları

bir inançları olmasıdır. Onların kendi dönemlerinde durdurula-

mamalarının, bütün dünyanın bu ülkelerde yaşanan vahşete

seyirci kalmasının tek sebebi de karşı tarafın herhangi bir ideo-

lojisinin olmaması, bu vahşete bir ideolojik cevap verememele-

ridir. 

İdeolojik bir cevap verilememiştir, çünkü tüm dünya komü-
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nist vahşetin altyapısını oluşturan Darwinizm'i savunmaya mecbur

bırakılmıştır. Komünizme, teröre, vahşete karşı mücadele verenler de,

aslında komünist teröristlerle aynı ideolojiyi savunmak zorunda kal-

mışlardır. Bu, tüm dünyaya hakim olan Darwinist diktatörlüktür. Şu

anda bu diktatörlük dünya çapında oldukça güçlü bir şekilde varlığını

devam ettirmektedir. Öyle ki, bu diktatörlüğün baskısı sebebiyle, Dar-

winizm'in geçersizliğini ortaya koyan çalışmalar yapan akademisyen-

lerin üniversitelerde barınması imkansızdır. Dünyanın hemen her

yerindeki eğitim kurumlarında evrim teorisi zorunlu olarak öğretil-

mektedir, Yaratılış gerçeğinin anlatılması ise YASAKTIR. Bu durum

neredeyse tüm dünya devletlerinde olduğu gibi, İran, Suriye, Mısır,

Cezayir gibi İslam ülkeleri ile İsrail gibi bir din devleti için de geçerli-

dir. Darwinizm durdukça, komünist teh-

like de varlığını sürdürmeye devam

edecektir. Beladan kurtulmak için

TEK –AMA TEK– ŞART, DARWI-

NİZM'İ TÜMÜYLE FİKRİ OLARAK

ÇÜRÜTÜP YOK ETMEKTİR.

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

268



Dünya, Darwinist diktatörlüğe teslim olduğu için, şu an dünya-

nın neredeyse her ülkesindeki üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda,

kısaca tüm eğitim kurumlarında Darwinist eğitim verilmektedir. Okul-

larda resmi olarak Yaratılış gerçeğinin okutulması ve "Allah var" den-

mesi yasaktır. Bütün eğitim kurumları, tesadüfleri sahte ilah edinmiş

olan sapkın bir dini okutmak mecburiyetindedir. Devlet kurumlarında

çalışanlar, mutlaka "evrim var" demek zorundadırlar. Bütün üniversi-

te profesörlerinin Darwinizm'i savunması ve öğretmesi şarttır. Bütün

büyük basın yayın organları Darwinistlere aittir ve Darwinist propa-

gandanın önemli bir parçasıdırlar. Okullarda öğrenciler Darwinizm'i

sorgulayamazlar, sorgulayanların sınıflarını geçmeleri mümkün değil-

dir. Evrim teorisinin gerçekliğini sorgulayan bir üniversite profesörü

mutlaka işinden atılır, akademik kariyer yapmasına geçit verilmez. Bu

öyle bir güçlü diktatörlüktür ki, Avrupa'da kiliseler Darwin'den özür

dilemek zorunda bırakılmış, Hıristiyanlık dininin temsilcisi Papa

kendi evinde evrim teorisini savunan konferans düzenlemek zorunda

kalmıştır. 
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Dünya, Teröre Altyapı

Hazırlayan Darwınist

Diktatörlüğe Teslim

Olmuştur 



Durum böyleyken dünyada komünizmin bir tehdit olarak varlığı-

nı sürdürüyor olması şaşırtıcı değildir. Komünizm, Darwinizm ile

sürekli olarak beslenmektedir. Bu şartlar altında dünyada terörün var-

lığına şaşıranların olması daha da şaşırtıcıdır. Terörün altyapısı olan

Darwinist ideoloji dünya üzerinde tam anlamıyla hakimdir. Sürekli

öğretilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren hemen herkes bu bilgiyle

hayata başlamaktadır. Dolayısıyla insanlar, Darwinizm'i savunarak,

bilerek veya bilmeyerek terörün ve komünizmin destekçiliğini yap-

maktadırlar. "Teröre karşıyım", "dünyada refah ve barış istiyorum"

diyenler eğer Darwinizm'i savunuyorlarsa, dünya üzerindeki katliam-

lara, ölümlere, çatışmalara dolaylı olarak da olsa yol açmış, fikri zemi-

PKK Kalleşliği PKK Zulmü

270



nine destek olmuş olmaktadırlar. Komünist terör,

işte bu sinsi oyunla sürekli olarak beslenmekte, fikri

altyapısını güçlü tutmaktadır. 

Komünizme destek veren ideolojik temel,

yani Darwinizm, doğrudan hükümetler ve

devlet kurumları tarafından savunulur

konumdayken, teröriste "silah bırak"

demek çok zordur. Dolayısıyla komüniz-

me karşı çok kapsamlı bir ilmi çalışma,

dünyada bütün devletleri içine alan fikri

bir mücadele aciliyetlidir, elzemdir. 

271

Dünya, Darwinist dikta-
törlüğe teslim olmuş
durumdadır. Durum
böyleyken dünyada
komünizmin bir tehdit
olarak varlığını sürdü-
rüyor olması şaşırtıcı
değildir. İnsanların bir
kısmı farkında olmasa
da, komünist ideoloji
ve Darwinizm ile sürek-
li beslenmektedir. 



Darwinizm'in bir safsata olduğunun

bilimsel delillerini herkes öğrenmelidir:

Öncelikle tekrar hatırlatalım: Komünistlerin fikri

temel aldıkları Darwinizm, yani evrim teorisi bir SAHTE-

KARLIKTIR. Komünizme karşı fikri mücadele, önce Dar-

winizm'in bir safsata olduğunun anlatılması ile başlamalı,

bunun için bilimsel deliller ortaya konmalıdır. Temelde

bu çürük teorinin geçersizliğini göstermek için bilinmesi

ve anlatılması gerekenler şunlardır: 

- Tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelmesinin

imkansız olduğu, dolayısıyla canlılığın kendi kendine

oluştuğu iddiasının sahtekarlık olduğu, 

- Rastgele mutasyonlarla, tesadüfi olaylarla canlıların

birbirine dönüşümünün imkansız olduğu, 

- Canlıların birbirine dönüştüğünü gösteren tek bir ara

geçiş fosilinin dahi olmadığı, 
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Evrim teorisi, tesadüfleri sahte ilah olarak görür. Ancak yeryü-
zündeki düzen, uyum ve estetik, Darwinistlerin tesadüf iddiasını
tümüyle yerle bir etmektedir. Dolayısıyla Darwinizm yalanını
ortadan kaldırmak için canlılardaki kompleks özelliklerin anlatıl-
ması, bunların tesadüfen olamayacağının bilimsel delillerle orta-
ya konulması son derece önemlidir. Bu ilmi çalışma yapıldığında
komünist ideolojinin fikri temeli ortadan kalkacak ve katiller
yetiştiren kanlı ideolojiler tarihe karışacaktır.

Nasıl Bir İlmi

Çalışma? 
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Yeryüzündeki tüm fosiller, can-
lıların milyonlarca yıl boyunca
hiç değişmeden, aynı kaldıkları-
nı göstermektedir. Resimde

fosili görülen Kretase döne-
mine ait 125 milyon yaşın-

daki çayır çekirgesi de
bu gerçeğin önemli

delillerindendir.

- Tam tersine, canlıların milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini,
aynı kaldıklarını belgeleyen 350 milyondan fazla fosilin bulunduğu, 

- Darwinistlerin bilimsel bir temeli olmayan teorilerini insanlara
dayatmak için yıllar boyunca türlü sahtekarlıklar yaptıkları, sahte
fosilleri bilim dergilerinde yayınlayıp dünyanın en ünlü müzele-
rinde sergiledikleri, 

- Sahtekarlık olduğu anlaşılmış fosilleri hala okul kitaplarında okuttukla-
rı, 

- Buna karşılık canlıların yaratıldığını gösteren fosillerin Darwinist-
ler tarafından müze mahzenlerinde saklandığı,

- Canlılardaki "göz" gibi indirgenemez komplekslikteki yapıların
asla ve asla sahte evrim süreciyle meydana gelemeyeceği...

(Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Hayatın Gerçek Kökeni, Harun
Yahya – Yaratılış Atlası, Harun Yahya) 
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Sahtekarlık, demagoji ve propaganda Dar-
winistlerin en temel yöntemleridir. Evrim
teorisi bilimsel herhangi bir delile sahip
olmadığından, teorinin ayakta kalabilmesi
için daima "delil var" telkinine başvurul-
muştur. İşte bu sebeple evrim teorisi tarihi,
literatürden çıkarılmış sahte fosillerle ve
yalan haberlerle doludur. Yıllardır evrime
delil adına ortaya sürülen her fosil anında
çürütülmüş, yayınlanan her evrim haberi
anında bilimsel olarak yalanlanmıştır. 
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SAHTE
KAFATASLARIVE SAHTE MAYMUN ADAMLAR 



Darwinist propagandanın durdurulması için

çalışma yapılmalıdır

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik fikri mücadelenin ilk adımla-

rından biri halihazırda yapılmakta olan Darwinist propagandanın dur-

durulması olmalıdır. Darwinist diktatörlüğün etkisiyle devletin kendi

televizyon ve radyo kanallarında PKK'nın ideolojisini besleyecek aynı

eğitimi vermesi ve aynı propagandayı yapması kanunla engellenmeli-

dir. Devletin okullarda ve üniversitelerde Darwinist eğitim

vermesi konusu yine kanunlarla düzenlenmelidir. Dolayısıy-

la önce, devlet eli ile Darwinist ideolojiye verilen destek kal-

dırılmalıdır.
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Anayasa değişikliği ile Darwinizm'in yanı sıra

Yaratılış'ın bilimsel delilleri de müfredata alınmalıdır 

Şu an dünyaya hakim Darwinist diktatörlüğün baskısı nedeniyle

devlet, Darwinizm'i okullarda mecburi olarak okutmaktadır. Ülkemiz-

de bunun için acil bir Anayasa değişikliğine gidilmesi şarttır. Okullar-

da Darwinist eğitim tamamen kaldırılamıyorsa, Darwinist eğitimin

yanında Yaratılış delillerinin de gösterileceği bir eğitim programı için

Anayasa'da düzenleme yapılmalıdır. Bir başka deyişle, isteniyorsa

Darwinizm bir teori olarak öğretilmeye devam edilebilir, fakat okul ve

üniversitelerde bunun bilimsel cevabı da verilmelidir. 
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Örneğin Darwinistlerin "hayat tesadüfen çamurlu sularda başladı"

iddiası ders kitaplarında bulunuyorsa, bunun karşılığında "tek bir pro-

teinin dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğinin" bir bilimsel gerçek

olduğu da mutlaka anlatılmalıdır. Örneğin Darwinistlerin "tüm türler

birbirlerinden türediler ve şimdiye dek milyarlarca ara tür var oldu"

şeklindeki bilim dışı iddiası ders kitaplarında bulunuyorsa, buna kar-

şılık "tek bir ara form fosili dahi olmadığı" gerçeği de anlatılmalıdır.

Yine Darwinistlerin bu iddiasına karşı, canlıların evrimleşmediklerini

gösteren 350 milyondan fazla değişmeden kalmış mükemmel fosillerin

var olduğu öğrencilere gösterilmelidir. 

Bu müfredat değişikliğine göre evrim teorisinin iddialarına karşı

anlatılacaklar sadece bilimin bulduğu deliller olacaktır. Burada kaste-

dilen Kuran eğitimi veya dini eğitim değildir. Bilimsel delillerin anla-

tılması ise, zaten olması gereken bir eğitim şeklidir ve Anayasa deği-

şikliği ile hemen bu zaruri düzenleme yapılmalıdır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Görüntülü ve yazılı basın, kitap, broşür ve

dergilerde evrim teorisinin bilimsel geçersizliği

anlatılmalıdır 

Televizyonlarla, radyolarla, kitaplar ve broşürlerle ülkenin geneli-

ne, özellikle de Türkiye'de her haneye, her okula, her kahveha-

neye mutlaka ulaşmak gerekmektedir. Mümkün olan

her yolla insanlarımıza Darwinizm'in tarihin en
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Evrimin bir safsata oldu-
ğunu mümkün olan her
yayını kullanarak yaygın-
laştırmak ve her bir kişiyi
bilgilendirmek son derece
önemlidir. 



büyük bilim sahtekarlığı olduğunun gösterilmesi çok önemlidir. Çeşit-

li TV kanalları sadece bu konu için ayrılmalı, özellikle Güneydoğu böl-

gemizde anti-Darwinist konular içeren kitap dağıtımları yapılmalıdır.

Çocukları bilgilendirici programlar hazırlanmalı, televizyonun yanı

sıra radyo programlarıyla da Darwinizm safsatasının gerçek yüzü gös-

terilmelidir.

Adnan Oktar (Harun Yahya)

281



Sivil toplum kuruluşları Darwinizm'in bilimsel

geçersizliğini anlatmalıdır

Darwinist diktatörlüğün yıkıcı ve baskıcı etkileri nedeniyle eğer

devlet Darwinist propagandayı kendi birimlerinde durduramıyorsa, o

zaman sivil toplum kuruluşları devreye girmelidir. Ulusal ve yerel özel

televizyon kanalları bu konuda etkili bir faaliyet üstlenmelidirler.

Hemen her saat başı evrim teorisinin geçersizliğini gösteren filmler,

belgeseller yayınlamalı, bu konuda kapsamlı bilimsel bilgiler verilmeli-

dir. Çeşitli dernekler bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlamalı,

özel eğitim kurumlarında halkımızın evrim teorisine ve komünizm teh-

likesine karşı bilgilendirilmesi için çeşitli toplantılar düzenlenmelidir. 
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Fosil sergileri ve konferanslar düzenlenmelidir 

Darwinizm'in geçersizliğinin gösterilmesi için en etkili yöntemler-

den biri fosil sergileri düzenlemektir. Ücretsiz fosil sergileri, hem

insanlarımızın ilgisini çekecek hem de fosilleşmiş canlıların milyonlar-

ca yıldır değişmediklerini gören insanlarımız, evrim diye bir şey olma-

dığına kendileri kanaat getireceklerdir. Ayrıca küçük toplantılar veya

verilecek konferanslar çok etkili olacaklardır. Bir konferansta evrim

teorisinin bilimsel geçersizliğinin delillerini gören bir kişi, bunu haya-

tı boyunca unutmayacaktır. Ve bu öğrendiklerini yıllarca tüm çevresi-

ne anlatacaktır. 
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konferanslar,
insanların evrim
safsatası konu-
sundaki gerçekleri
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delil bile, onların
evrim sahtekarlığı-
nı anlamaları için
yeterli olacak ve
bu gerçek gitgide
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Kişisel faaliyetler teşvik edilmelidir

Kişisel faaliyetler de anti-Darwinist propagandada son derece

önemlidir. İnsanlarımız ellerinden geldiğince Darwinizm'i çökerten

kitapları alıp bunların bedava dağıtımını yapabilirler. Küçük broşürler

hazırlayabilir, broşür üzerine Darwinizm'in geçersizliği ile ilgili kısa

bir bilgi koyarak çevre kasaba ve köylere dağıtım yapabilirler. İnsanla-

rın genel olarak toplandıkları yerlerde; örneğin kafeler, kahvehaneler,

lokanta, tren istasyonu vs gibi yerlerde Darwinizm'in geçersizliğini

anlatan sohbetler yapabilirler. 

Bu çalışmayı yapacak bir kişinin çok detaylı bir bilgiye sahip

olması şart değildir. Evrim teorisi, zaten sadece iki noktada tamamen

çökertilecek bir teoridir: 

1) Tek bir proteinin dahi tesadüfen meydana gelememesi, 

2) Tek bir ara fosil olmamasına rağmen canlıların değişmeden kal-
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dıklarını yani yaratıldıklarını gösteren 350 milyondan

fazla fosil olması. 

Sadece bu iki noktada bile bilgi sahibi olmak ve bu

bilgiyi yaygınlaştırmak Darwinizm'in çöküşü için yeterli-

dir. Böyle bir faaliyet için Harun Yahya eserleri kullanılabi-

lecek en etkili eserlerdir. Harun Yahya sitelerinden her türlü

eser ücretsiz olarak indirilebilmekte, telifsiz olarak

çoğaltılabilmekte, ücretsiz kitaplar yurdun her

tarafında dağıtılmaktadır. Harun Yahya belgesel-

leri, ülkenin her türlü televizyon kanalında istenil-

diği şekilde yayınlanabilir. Üstelik bu eserler, Dar-

winizm'in bilimsel geçersizliğini çok kapsamlı ve

anlaşılır şekilde ispat eden çalışmalar olduğundan çok

değerli kaynak eser hükmündedirler. Bu eserlerle

yapılacak kısa bir çalışma bile çok etkili ola-

caktır. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Kişisel faaliyetlerle her kişi, Darwinizm'in
bir aldatmaca olduğu gerçeğini mümkün
olacak en fazla kişiye yaygınlaştırabilir.
Küçük broşürler dağıtmak; kafe, kahveha-
ne, lokanta gibi yerlerde sohbetler yap-
mak; internet yoluyla çeşitli yazıları yayın-
lamak; sosyal paylaşım sitelerini etkili
kullanmak bu yollardan birkaçıdır.
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Darwinizm'in çökertilmesi için Harun Yahya internet siteleri
mümkün olan her yerde yaygınlaştırılabilir. Bu siteler,
evrim safsatasının çok detaylı olarak belgelendiği ve Yara-
tılış delilerinin mükemmel sunulduğu, tüm eserlerin ücret-
siz indirilebildiği çok önemli bilgilerin olduğu sitelerdir. 
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Evrim teorisinin geçersizliğini gören kişiyi tekrar

Darwinist yapmak imkansızdır 

Şu noktayı vurgulamak gerekir: Bir kişi, evrim teorisinin demago-

ji ile ayakta tutulmaya çalışılan bir bilim sahtekarlığı olduğunu öğren-

dikten sonra, onu tekrar evrime inandırmanın imkanı yoktur. Kimi

zaman bazı kişiler, evrimin bir yalan olduğuna dair bilimsel delilleri

görmelerine rağmen hala evrimci olmakta ısrar ediyor gibi gözükebi-

lirler. Hatta anlatılan ve evrimi çürüten gerçeklere çok fazla karşı çıkar

bir görüntü verebilirler. Oysa bu gerçek değildir. Bu kişinin mutlaka

evrimin bir safsata olduğuna kanaati gelmiştir. Fakat kariyerine zarar

gelmemesi, Darwinist arkadaş çevresini kaybetmek istememesi veya

yıllardır savunduğu bir teorinin safsata olduğunu itiraf edememesi

onu sözlü kabul etmekten alıkoyabilir. Ama mutlaka –MUTLAKA-

kanaati gelmiştir. 

Kapkaranlık bir odanın içindeki insanı, dışarıda havanın karanlık

olduğuna inandırmak kolaydır. Ama pencerenin kenarından sadece

bir saniye Güneş'i görmüş olsa, artık odadaki bu kişiyi dışarıda hava-

nın karanlık olduğuna inandırmak imkansız hale gelir. İşte Darwinist

safsata da böyle bir şeydir. İnsanların sadece bir kere evrimi çürüten

bilimsel delillerden haberlerinin olması yeterlidir. Artık bunun üzeri-

ne Darwinistler ne yaparsa yapsın, o insanı evrimin gerçek olduğuna

ikna etmenin bir yolu yoktur. Dolayısıyla anti-Darwinist faaliyet, nere-

de, nasıl ve kaç kişiye yönelik yapılıyorsa yapılsın mutlaka, ama mut-

laka, sonuç verir. Önemli olan bu ilmi mücadeleyi geniş kapsamlı ve

etkili bir şekilde yerine getirebilmek için herkesin seferber olmasıdır. 
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Şu anda komünist fikir sisteminin karşısında hiçbir karşıt fikir sis-

temi yoktur. Komünizmin ideolojik altyapısı yoğun eğitimlerle yay-

gınlaştırılmakta, bunun karşıt fikrini ise bir boşluk oluşturmaktadır.

İşte şu anki belalar bu boşluktan kaynaklanmaktadır. 

Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet bu boşluğu ortadan

kaldıracaktır, çünkü bu yönde bir çalışma komünistlerin en bekle-

mediği ve en istemediği şeydir. Bu, aynı zamanda Lenin döneminden

beri komünistlerin ve tüm teröristlerin en çekindikleri, onların adeta

kabusu olan konudur. Bir komünist, silahlı çatışmaya girmekten, dağ-

larda yaşamaktan, aç kalmaktan, öldürülmekten korkmaz. Ama Dar-

winist ve materyalist ideolojinin yıkılması fikrinden dehşete kapı-

lır. Çünkü Darwinist ve materyalist ideolojinin yıkımı, inandığı ve

güvendiği her şeyi ortadan kaldıracaktır. Böylece beynindeki batıl

inanç yok olur gider. Ne dağlarda eğitim yapmaya, ne silah taşımaya,

ne ölmeye, ne de öldürmeye güç bulamaz. 

Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet, komünist hareketi

beyninden vuracaktır. O vakte kadar evrim teorisinin kendisine verdi-

ği telkinlerle tüm kainatın ve kendisinin tesadüfen var olduğuna, dün-

yadaki varlığının hiçbir amacı olmadığına ve bütün insanların birer

hayvan türü olduğuna inanan bir kişi, bir anda sebepsiz yaratılmadı-

ğını anlayacaktır. Beynindeki sapkın inancı kaybedecektir. Komünist

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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Anti-Darwinist çalışma, komünistlerin en
istemedikleri ve beklemedikleri mücadele
şeklidir. Çünkü onlar, Darwinizm'in çöküşü
ile birlikte kanlı ideolojilerinin ortadan kal-
kacağının, insanların Allah'a yönelecekleri-
nin, dünyanın güzel bir İslam Birliği’ne
doğru adım atacağının farkındadırlar. 



ideolojiyi savunmak ve bu ideoloji uğruna can almak veya can vermek

bir anda anlamsızlaşacaktır. Ölme ve öldürme şevki yok olacaktır.

Bomboş ve yanlış bir hedefin peşinden koştuğunu dehşetle fark ede-

cek, kendisine Darwinist ideolojinin dayattığı vaatlerin boş vaatler

olduğuna kanaati gelecektir. Terör, şiddet, saldırı, bozgunculuk, hain-

lik, zorbalık yapmanın gerekçesi zihninden bir anda silinecek, komü-

nizme inanmak için artık güç bulamayacaktır. 

Sadece bir kere Darwinizm'in bir safsata olduğunun kendisine ispat

edilmesi yeterlidir. Ne kadar inkar etse, ideolojisine bağlı kalmaya çalış-

sa da mutlaka gücünü yitirecektir. Gücünü ve kararlılığını kaybettiğinde

davası da kalmayacaktır. Böyle bir kişiyi insanları öldürmemesi, terör ve

şiddete son vermesi gerektiğine ikna etmeye artık gerek yoktur. İdeoloji-

sinin çöküşüyle onun beyni zaten buna doğal olarak ikna olmuştur. Bir

Darwinistken inandığı ve sıkı sıkıya bağlandığı tüm sapkın düşünceler

bir anda tüm anlamını yitirmiştir. 

Darwinizm'in bir safsata olduğunu anlayan kişi, başıboş yaşama-

dığını da anladığından, bu, onun beynine, "bu dünyadaki varlık ama-

cım ne?" sorusunu getirecektir. Varlığının bir amacı olduğunu anladı-

ğında ise Allah'ın mutlak Varlığını anlayacaktır. Karşısındakinin de
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Anti-Darwinist faaliyet ile
birlikte yapılması gereken
şey, insanlara iman haki-
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onun tesadüfen var olduğu-
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kendisi gibi Allah'ın eşref-i mahlukat olarak yarattığı değerli bir kulu

olduğunu, ruh sahibi ve kadere tabi olduğunu anlayacaktır. Artık bun-

dan sonra yapılması gereken tek şey, böyle bir insana Allah'ı tanıtmak,

Allah'ın Gücünü ve Kudretini ona göstermektir. Bunun en etkili yön-

temi de, iman hakikatlerinin anlatılmasıdır.

İman hakikatleri, insanı Allah'a yakınlaştıran sanat eserleridir.

Allah'ın yarattıklarını yakından incelemek, onlardaki muhteşem

detayları görmek Allah'ı tanıyıp takdir etmek için şarttır. İnsan vücu-

dundaki olağanüstü işleyiş, anne karnındaki bebeğin oluşumu ve

doğum mucizesi, hücrenin mükemmel yapısı, DNA'nın içine gizlenmiş

insanı hayrete düşüren bilgi kapasitesi ve sanat, gözün kusursuz yapı-

sı, bir sineğin uçuşundaki hayranlık uyandıran detaylar, bir örümceğin

ağ yapacak yeteneğe sahip olması, arının pal petekleri inşa etmesi, yer-

yüzündeki fotosentez sistemi, kısacası doğadaki her şey birer iman

hakikatidir. Doğadaki ve kendi bedenindeki bu mükemmel yaratılış

delillerini görüp incelediğinde bir insan ancak o zaman sanat eserinin

Sahibi'ni takdir edebilir. İşte bu, imanda derinleşmeyi sağlar. Yarattık-

larını inceleyerek Allah'a aşık olan, O'nun nasıl bir güç ve kudrete

sahip olduğunu kavrayan bir insan, zaten bundan sonra sevgilisi olan

Allah için herşeyi yapar. İşte bu sebeple anti-Darwinist ve anti-mater-

yalist faaliyetin ardından ikinci önemli ilmi faaliyet iman hakikatleri-

nin anlatılması olmalıdır. 

Anti-Darwinist İlmi Faaliyet Sadece Türkiye'deki

Değil, Dünyadaki Komünist Tehlikeyi de Ortadan

Kaldıracaktır

Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet dünya çapında olmalı-

dır. Burada amaç sadece Türkiye'nin terörizm ve komünizm belasın-

dan kurtulması değil, bu beladan tüm dünyanın kurtulabilmesidir. İşte

bu sebeple anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyetin tüm dünyaya

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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İnsanları sevgisizleştiren ve dün-
yayı kapkara bir mekana çeviren
Darwinist komünist zihniyet, anti-
Darwinist faaliyet sonucunda, yeri-
ni bütün yüzlerin güldüğü, apay-
dınlık, sevgi, neşe ve huzur dolu
bir dünyaya bırakacaktır. İnsanlar
artık aldatılmayacak, barışın ve
güvenliğin asıl yaşanması gereken
hayat şekli olduğunu anlayacaklar-
dır. 



yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu olduğunda, terör tehlikesi altın-

da yaşayan tüm ülkeler rahatlar, birbirine savaş tehditleri gönderen

ülkeler yatışır, ırkçılık belasına sürüklenmekte olan Batılı ülkeler ger-

çekleri görür, Arap ülkeleri tüm diğer ülkeler gibi Darwinist fitneden

kurtulur, kısaca dünya üzerinde devam etmekte olan karışıklıklar

tamamen ortadan kalkar, dünya barış ve huzur içinde yaşanılabilir,

güvenilir bir yer haline gelir. 

Şu anda Kuzey Kore, Darwinist olduğu için tüm dünyanın gözü

önünde nükleer denemeler yapmaktadır. Çin, Darwinist olduğu

için vatandaşlarını sürekli olarak infaz etmektedir. Mısır,

Libya, Suriye'de kardeşin kardeşi kırması o bölgelerde

Darwinizm'in hakimiyeti sebebiyledir. Afrika ülkelerin-

de vahşi kabile savaşları, Darwinizm'in sahte
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üstün ırk mantığının özel olarak o bölgelerde yaygınlaştırılması nede-

niyle ortaya çıkmıştır. Ruanda'da öldürdükleri insanların kafalarını

futbol topu olarak kullanan zihniyet Darwinist zihniyettir. Afganis-

tan'da, şehit ettiği insanların parmaklarını kesip hatıra olarak saklayan

zihniyet Darwinist zihniyettir. Avrupa ülkelerinde sadece farklı bir

ülkeden geldikleri, farklı bir cilt rengine sahip oldukları için ırkçı vah-

şeti sergileyen faşist terörün kökeninde Darwinizm yatmaktadır.

İnsanları sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi üstün hasletlerden

uzaklaştıran, ruhsuzlaştıran, tahammülsüzleştiren, belalara, öfkeye,

nefrete açık hale getiren Darwinizm'dir. Dolayısıyla Darwinizm yal-

nızca Türkiye için değil, bütün dünya için çok büyük bir beladır. Mut-

laka, ama mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de

tek yol, daha önce detaylarını verdiğimiz anti-Darwinist, anti-mater-

yalist ilmi çalışmadır. 

Bazı insanların günümüzde bu kesin sonuç verecek olan çözüm

yoluna hala direnebiliyor olmaları hayret vericidir. Akılcı ve samimi

bakmadıklarından, teröre karşı kendilerine sunulan en net ve kesin

çözümü dinlememektedirler. Anti-Darwinist ve anti-materyalist faali-

yetin gerekliliği fikri, karşılarına hazır olarak konulmuş son derece

değerli ve çok büyük öneme sahip bir çözüm yoludur. Böyle bir çözüm

yolunu kullanmamak, böylesine güçlü bir fikre direnmek ve sonra da

son derece aciz ve başarısız yöntemlerle, politik manevralarla çözüm

arıyor gibi görünmek büyük bir samimiyetsizlik olur. Terörle, ilmi

mücadele dışında bir mücadele metodu yoktur. Ortada çok büyük

bir terör bataklığı varken, bu bataklığı kökünden kurutacak bir

çözüm yolu tüm detaylarıyla kapsamlı olarak ortaya konmuşken, bu

fikre direnmek ve hala gereken ilmi çalışmayı yapmamak, dünyayı

komünist teröre teslim etmek demektir. Terör belasına yegane çözü-

mü görmezden gelenler, bu büyük sorumluluğu da üstlenmek

zorundadırlar. 
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Ülkemizin güneydoğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok din-

dar, çok dürüst, çok üstün ahlaklı, diğergam insanlardır. Komünist

teröristlerin oradaki nur gibi insanlarımızı korkutup tehdit etmelerinin

önüne bir an önce geçmek gerekmektedir. Onların o güzel ve temiz

ahlaklarının muhafazası, huzur, güvenlik ve rahatlık içinde yaşamala-

rının sağlanması için mutlaka Darwinist, materyalist, komünist zih-

niyetin o bölgeden temizlenmesi ve acilen Türk İslam Birliği'nin

kurulması gerekmektedir. 

Türk-İslam Birliği, bir sevgi birliğidir, muhabbet birliğidir, gönül

birliğidir. Türkiye bu birlikte bir ağabey, bir öncü, bir hadim rolü üst-

lenecektir. O yüzden bu birlik Türk İslam Birliği adını alacaktır.

İslam'a göre hiçbir ırk bir diğerinden üstün olamayacağından, bu bir-

likte "ırk üstünlüğü" diye bir kavram olmayacaktır. Türkiye'de yaşa-

yan ve "Türk" olan her vatandaşımız –Kürt, Çerkez, Zaza, Laz, Boşnak,

Gürcü, Arap vs.– bu birliğin içinde olacağı gibi, dünyadaki tüm Müs-

lüman ülke ve topluluklar da bu birliğin içinde olacaktır. 

Birlik olmak Türk-İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır.

Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağa, Allah sevgisine ve Allah

korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması Allah'ın

dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.
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Anti-Darwinist

Faaliyetin Ardından

"Türk İslam Birliği
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Türk İslam Birliği, din, dil,
ırk, inanç, kültür, millet
ayırımı olmaksızın her bir
insanı bağrına basacaktır.
Kimse ezilmeyecek, kim-
seye zulmedilmeyecek,
kimse fakir olmayacak,
kimse aşağılanmayacak-
tır. Kardeşlik, barış ve
güvenlik Türk İslam Birli-
ği ile dünyaya yerleşik
kılınacaktır. 



Türk-İslam Birliği Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları

çözüp İslam dünyasına sulh getirecek, bir yandan da dünya genelinde

çatışma ve savaşı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak,

savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır.

Dolayısıyla, Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla, Amerika, Avru-

pa, Çin, Rusya, İsrail kısaca Müslüman olsun olmasın tüm

dünya ülkeleri rahatlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, yer

altı kaynaklarına ve hammaddelere ulaşım garanti altına alı-

nacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel ve

sosyal çatışmalar tamamen ortadan kalkacaktır. 

Türk İslam Birliği, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin

belirttiği gibi, Müslümanların, Hıristiyan ve Musevilerle itti-

fakı ile gerçekleşecektir. Şimdiye kadar inananların arasına nifak sok-

mak isteyenlerin oyunları bozulacak ve tüm dünyada inananlar güçle-

rini birleştirerek bir birlik olacaklardır. Dolayısıyla bu, bütün sapkın
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komünist ve materyalist sistemlerin önündeki dev bir güç olarak

dünya tarihinde ilk defa meydana gelecektir. Dolayısıyla Türk İslam

Birliği, Müslümanların yanı sıra, tüm Hıristiyanları ve Musevileri de

içine alan, onları kucaklayan bir kurtuluş olacaktır. 

Türk İslam Birliği'nde hiçbir insan acı çekmeyecektir. Dininden,

teninin renginden, inançlarından dolayı kimse öldürülmeyecektir.

Zulme uğramayacak, fakir olmayacaktır, ezilmeyecektir. Korku duy-

mayacak, hukukta, adalette sorun yaşamayacaktır. Fail-i meçhul olay-

lar olmayacaktır. Yokluk ve yoksulluk olmayacak, bir kısım insanlar

zenginlik içindelerken, bir bölümü açlığa mahkum edilmeyecektir.

Ümitsizlik ortadan kalkacak, herkes mutluluk, sevinç, rahatlık içinde

ümitvar yaşayacaktır. Kimse cahil ve bilgisiz kalmayacak, eğitime

büyük önem verilecek, son derece kültürlü ve eğitimli toplumlar yeti-

şecektir. 

Türk-İslam Birliği ticareti canlandıracak, ekonomiyi güçlendire-

cektir. Ekonomide, siyasi alanda ve kültürel sahada dünya ülkeleri ara-
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sında gerçekleştirilecek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerle-

mesine, imkanların en verimli şekilde kullanılabilmesine olanak tanı-

yacaktır. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımla-

rı artıracaktır. Ekonominin gelişimi ile birlikte eğitim seviyesinde de

doğal bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir. 

Oluşturulacak bir ortak pazar sayesinde, bir ülkede üretilen ürün-

ler, gümrük, kota gibi engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla
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Türk İslam Birliği, Asr-ı Saadet'den beri
dünyanın görmediği bir ekonomik refah
getirecektir. Bütün dünya zenginleşecek,
ticari hareketlilik çok artacaktır. 
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pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, tüm ülkelerin pazar

payı artacak, ihracat gelişecek, bu, ülkelerdeki sanayileşme sürecini

hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de

gelişme yaşanacaktır.

Ekonomik kriz ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bu durum, bütün

dünyaya sirayet edecektir. Bütün dünya zenginleşecek, ticari hareket-

lilik çok artacaktır. 

Bu doğrultuda Türk Milleti'ne çok büyük görev düşmektedir. Tür-

kiye'nin görevi, tüm dünyaya huzur, refah ve bereket getirecek Türk-

İslam aleminin lideri olmasıdır. Türk-İslam aleminin liderliği Türkiye

için dünya tarihinin en büyük vazifelerinden birisidir. TÜRK MİLLE-

Tİ'NİN EN HAYATİ GÖREVLERİNDEN BİRİ BUDUR. Yani Türk

Milleti'nin görevi sadece Türkiye'yi kurtarmak değil, bütün dünya

ülkelerini kurtarmak ve dünya barışı ve refahını sağlamaktır.
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Türk İslam Birliği Kürt Kardeşlerimize

Neler Getirecektir? 

Türk İslam Birliği'nden bahsedildiğinde bir kısım kişiler, "Peki ya

Kürtler bu birlikte yer almayacak mı?" gibi cahilce bir soruyla ortaya

çıkarlar. Bu soru, birliğin amacını ve hedeflerini tam olarak anlama-

malarından kaynaklanmaktadır. 

Türk İslam Birliği kurulduğunda içinde ilk yer alacak topluluk-

lardan biri Kürt kardeşlerimiz olacaktır. 

Kürt kardeşlerimiz, hem Türk hem de Müslüman kimlikleriyle

zaten doğal olarak bu topluluğun içindedirler. Söz konusu söylemler

her zaman olduğu gibi Kürt kardeşlerimizi bizden ayrı göstermeye

çalışan hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Bu tarz yaklaşımlara

asla izin vermemeli, Kürtlerle Türkler arasına nifak sok-

maya çalışan art niyetli kimselerin çabaları

boşa çıkarılmalıdır. 

Türk İslam Birliği'nin içinde ilk
yer alacaklar Kürt kardeşleri-
miz olacaktır. PKK'nın onlara
yıllardır empoze etmeye çalıştı-
ğı ikinci sınıf vatandaş yakış-
tırmasından ve PKK baskısın-
dan kurtulacak ve kardeşçe,
huzur, bolluk ve refah içinde
yaşamanın güvenliğini tada-
caklardır. 
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Türk İslam Birliği, bütün Kürt kardeşlerimizin de rahat

etmeleri, bölücü terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtularak

huzur ve bolluk içinde yaşamaları için yegane çözümdür. Şu

anda bölücü terör örgütünün amacı, önceki bölümlerde detaylı

olarak anlattığımız gibi, bir devlet kurma söylemleriyle göz

boyayarak Kürt kardeşlerimizi küçük bir bölgeye hapsetmek,

onları her yönden kullanabilmek ve onlara orada her türlü

sıkıntı ve zorluğu çektirebilmektir. Komünist zihniyet, zaten

halkına bundan başkasını getirmez ve getirmemiştir de. 

Türk İslam Birliği, bölücü terör örgütünün Kürt kardeşleri-

miz üzerinde oynamak istediği bu çirkin oyunu ortadan kaldı-

racaktır. Öncelikle Türk İslam Birliği kurulduğunda PKK tehdi-

di diye bir sorun tarihe karışacaktır. Darwinist diktatörlüğün

etkisiyle ve Müslümanların bölünmüşlüğünden faydalanarak

kendisini şu anda güçlü gören PKK hareketi, böyle güçlü bir

Birlik karşısında dehşete kapılacaktır. Türk İslam Birliği kurul-

duğunda komünist terör örgütünü caydırma metotlarına, ikna

çabalarına, onlara karşı silahlı bir mücadele yapmaya gerek

olmayacaktır. Türk İslam Birliği'nin kurulmasının hemen

akabinde terör örgütü birkaç saat içinde o bölgeden KENDİ

İSTEĞİYLE ayrılıp gidecektir. Komünist bölücü terör örgütü

PKK tehdidi bir anda tarihe karışacaktır. 

Şu anda PKK, Kürt kardeşlerimizi küçücük bir toprak par-

çası üzerinde sıkıştırmak istemektedir. Türk İslam Birliği bu

oyunu bozacaktır. Kürt kardeşlerimiz o bölgede baskı ile tutul-

ma ve sıkışık bir parça toprak üzerinde yaşama zorunluluğun-

dan kurtulup dünyaya açılacaktır. Tahmin edilebileceği gibi

Türk İslam Birliği kurulduğunda sınırlar yalnızca sembolik ola-

rak varlığını sürdürecektir. Türk İslam Birliği çatısı altında bir-

leşmiş ülkeler arasında seyahat vize veya pasaportla değil,

yalnızca kimlikle gerçekleşecektir. Devletler ve politik
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Türk İslam Birliği'nde
sınırlar yalnızca sem-
bolik olarak varlığını
sürdürecektir. Devlet-
ler ve politik idareler
olduğu gibi kalacak,
fakat sınırlar sevgiye
ve dostluğa açılan
kapılar olacaktır.  
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idareler olduğu gibi kalacak, fakat sınırlar sevgiye ve dostluğa

açılan kapılar olacaktır. Bunun ilk adımları şu anda atılmış durumda-

dır. Ülkemiz ile pek çok ülke arasında vizeler kaldırılmıştır. Çeşitli

ülkelerle pasaport uygulamaları dahi kaldırılmaya başlanmıştır. Bun-

lar Türk İslam Birliği'ne doğru güzel bir gidişatın habercileridir. 

Türk İslam Birliği'nin sınırları bütün dünyayı kapsayacağı için

Kürt kardeşlerimiz bu Birliğin içinde dilerlerse Doğu'da kendi toprak-

ları üzerinde yaşamaya devam edecek, isterlerse de diledikleri ülkeye

açılabilecek, tehditlerden çekinmeden yolculuk yapabileceklerdir. 

Ayrıca Kürt kardeşlerimiz, bölücü PKK terör örgütünün sistema-

tik olarak empoze etmeye çalıştığı ikinci sınıf vatandaş iftirasından da

kurtulmuş olacaklardır. Kürt kardeşlerimiz, son derece üstün meziyet-

lere sahip, yüksek seciyeli, İslam ahlakıyla ahlaklanmış değerli insan-

lardır. Türk İslam Birliği kurulduğunda, hakları daima korunacak, asla

ve asla mağdur olacakları bir durumla karşı karşıya kalmayacaklardır.

Zaten Türk İslam Birliği'nin getireceği zenginlik, güvenlik ve refah

ortamı içinde yaşarken, bir yandan da İslam dininin getirdiği güzelliği

herkesin yaşamasından kaynaklanan bir sevgi, saygı ve hürmet göre-

ceklerdir. Hayatları boyunca bir daha asla komünist tehditlerin baskı-

sı ile karşı karşıya gelmeyecek, asla ezilmeyeceklerdir. Türk İslam Bir-

liği, Kürt kardeşlerimizin hak ettiği hayatı en mükemmel şekilde yaşa-

yacakları, en mutlu olacakları ortamı sağlayacaktır. 

Bu, Yüce Rabbimiz'in vaadidir. İnşaAllah bütün Müslümanların

bir araya gelmesi ve huzur içinde yaşamasıyla Allah'a karşı en büyük

farz görevi yerine getirilmiş olacaktır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle

buyurur:

Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir

bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. (Saf Suresi, 4)
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Türk İslam Birliği,
PKK'nın kirli oyunla-
rını bozacak, necip,
değerli, Müslüman
Kürt kardeşlerimiz
dünyanın her yerine
açılabilecek, diledik-
leri gibi yaşayacak-
lardır. 





Dünya tarihinde komünist ideoloji kadar dünyayı sarmış ve

geniş toplulukları etkisi altına almış bir başka deccali felsefe olma-

mıştır. Bu öyle bir felsefedir ki, İslam alemini de, Hıristiyan ve

Musevi alemini, putperestleri, ateistleri, Budistleri, kısacası her

dinden, her kültürden ve her inançtan insanı da esareti altına

almıştır ve kimse komünist ideolojinin karşısına çıkıp da dur diye-

memiştir. 

Komünist ideoloji ilk ortaya çıktığı günden bu yana kesintisiz

bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Kimi zaman ön planda olmuş

iktidarı ele geçirmiş, kimi zaman geri adım atmış gizliden gizliye

faaliyetlerini devam ettirmiş, ama hiçbir zaman yok edilememiştir.

Gerek 20. yüzyıl gerekse içinde bulunduğumuz ve deccalin etkisi-

nin bütün dünya tarafından görüldüğü ahir zaman, bu kanlı ve

tehlikeli ideolojinin en vahşice, en acımasızca yaşandığı dönem

olmuştur. Dünyanın pek çok ülkesi açık veya gizli bir şekilde

komünist ideolojiye teslim olmuş durumdadır. Komünizmin

altyapısını oluşturan Darwinizm ise bütün ülkelerin

resmi ideolojisi haline gelmiştir. Ülkeler, komünist

diktatörleri eleştirirken, onları besleyen fikir sistemi-

ni, yani Darwinizm'i ve materyalizmi kendi okulla-



rında kendi çocuklarına bilimsel bir gerçekmiş gibi öğretmektedirler.

Darwinist bir temel eğitim alarak yetişen çocuklar, materyalist komü-

nist zihniyete çok kolay geçiş yapmakta, ülke idareleri, kendi elleriyle

sürekli yeni komünist militanlar yetiştirmektedir. 

İşte bu nedenle de içinde bulunduğumuz yüzyılda, Peygamberi-

miz Hz. Muhammed (sav)'in bildirdiği ahir zamanın en büyük alamet-

lerinden biri gerçekleşmekte, dünya herc-ü merc içinde felaketlere

sürüklenmektedir. Ülke yöneticileri kendi halklarını katletme emirleri

vermekte, devletler her gün nükleer füze tehditleriyle uyanmakta,

terörist eylemler birbirini ardına gerçekleşmekte, nereden ne zaman

geleceği belli olmayan hain saldırılar insanları dehşete sürüklemekte-

dir. Müslüman ülkelerin cadde ve sokaklarında genç askerlerin, anne-

lerin, bebeklerin cesetleri yatmakta, tüm dünya olan biteni bir kenar-

dan izlemekle yetinmektedir. Dünyayı bu vahşete sürükleyen vebanın

adı komünizmdir ve komünizm gitgide güçlenerek, adım adım dünya

hakimiyetine doğru yol almaktadır. 

Olan bitene seyirci kalanlar, "dünyada hala komünizm mi var?",

"Darwinizm'e inanan kaldı mı?" diyenler, kendilerini küçücük dünya-

larına hapsedip insanların ne kadar büyük bir felakete sürüklendiğini

göremeyenler, bu vahşet ve korku ortamından sorumludurlar. Dehşet

ve vahşetin temel sebebi bu kadar açıkken ve bu büyük tehlikenin tam

anlamıyla ortadan kalkması için neler yapılması gerektiği tüm detay-

larıyla ortaya konmuşken harekete geçmeyen, pasif davranan veya bile

bile Darwinist-komünist sistemin destekçiliğini yapanlar, şehitlerimi-

zin de, diğer İslam ülkelerinde şehit olan kardeşlerimizin de vebalini

üzerlerine almış olurlar. Dünyayı etkisi altına almış olan ateist-komü-
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nist sisteme acizce teslim olmak, zavallıca olan biteni seyretmek ve bu

kanlı sistemin hükümranlığı altına girmeye razı olmak gerçek Müslü-

manın yapacağı bir şey değildir. Bu ancak, bir inancı, ideolojisi ve

davası olmayan, ümitsiz, amaçsız, sadece yaşamak ve yemek yemek

azminde olan zavallıların ve acizlerin işidir. 

Komünist sistem dünya çapında güçlü bir ideoloji olabilir. Ancak

bu sahte ve batıl ideolojiyi, Hakk’a olan kuvvetli inanç ile fikren yerle

bir etmek çok kolaydır. Çünkü her düşünce sistemi, her felsefe ve her

inanç mutlaka Yüce Rabbimiz'in kontrolündedir ve Allah'ın "Ol" emri

ile yıkılır gider. Ancak Yüce Allah, tüm dünyayı bir kan gölüne çevir-

mek isteyen bu komünist ideolojinin yıkılışına Müslümanları vesile

kılmak istemektedir. Bunun için Müslümanlar:

- Allah'a derin imanla bağlanmalı,

- İslam Birliğini sağlamalı, İslam dünyasındaki bölünmüşlüğe

son vermeli,

- Dünya çapında, Darwinist-materyalist ideolojiyi ortadan kaldı-

racak anti-Darwinist bilimsel çalışma yapmalı, 

- Batıl ideolojilere karşı birlik olup, 

- Kuran'ın kendilerine emrettiği sevgi, barış, kardeşlik ve huzur

sistemini yerleşik kılmalıdırlar. 
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Şu unutulmamalıdır ki, yeryüzündeki karışıklıkların, fitnelerin,

belaların en büyük sebebini Müslümanların birlik olmaması oluştur-

maktadır. Allah; Müslümanların arasındaki ayrılığı, fitne ve bozgun-

culukların sebebi olarak bildirmiştir: 

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız

(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne

ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümden habersiz bir şekil-

de evinde televizyon izleyerek sıcak çorbasını içen, sadece para ve

rahatlık peşinde olup "herkesin derdi kendine" diyen, ateist-Darwinist-

komünist ideolojiler dünyayı sarmışken bu sapkın inançlarla mücade-

le etmeyi bırakarak Müslümanları kendisine hasım edinen bir kısım

Müslümanlar; Rabbimiz'in bu ayetine göre yeryüzündeki fitne ve boz-

gunculuğun sebebi olmaktan korkmalıdırlar. Yüce Allah Müslüman-

lardan "birlik olmalarını" istemektedir ve hiç şüphesiz birbirine kar-

deşçe sevgiyle sarılmış, tüm imkanlarıyla Allah yolunda gayret eden

bir Müslüman birliğini güçlü kılacaktır. Rabbimiz bir diğer ayetinde

"Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir

bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever." (Saff Suresi, 4)

şeklinde buyurmaktadır. Böyle bir birlik mutlaka zafere ulaşacaktır.

Şimdiye kadar daima meydanı boş bulmuş, hiçbir inanç ve ideolojiyle
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susturulamamış olan Darwinist-komünist ideoloji, 5 bin yıllık tarih

boyunca ilk defa gerçek bir inanç ve iman karşısında ezilip gidecektir.

Bunun için Müslümanların imanlı, azimli, cesur, Allah'a güvenen,

şevkli ve sevgi dolu olmaları ve her zaman için birlik içinde hareket

etmeleri şarttır. Kuşkusuz ki güç ve kudretin tamamı Allah'a aittir ve

elbette ki Allah, batılı yerle bir edecek ve İslam ahlakını yeryüzünde

yerleşik kılacaktır: 

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara

va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar

sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kıla-

cak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik

kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe

çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi

ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasık-

tır. (Nur Suresi, 55)
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Evrim Yanılgısı

Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-
mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış
bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılı-

ğın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu
teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun
bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman
yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyona yakın fosilin bulunma-
sıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yarat-
mış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün
evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen pro-
paganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı
yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve
yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim
teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30
yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getiril-
mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Dar-
winist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve
bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özel-
likle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlar-
dan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini
görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamakta-
dırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer
pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele
aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu,
taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-
mekte yarar vardır.
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti

olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim
dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859
yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya
üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine ken-
dince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir ata-
dan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken-
di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar-
win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği
gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la-
ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu
ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam
ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne-
bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık la-
ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim-
leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo
or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden gel-
diklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kom-
pleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçek-
leşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin
açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen
evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk
hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?
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Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir
plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü
olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesa-
düfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bili-
nen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya pı-
ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je -
ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip,
can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin
ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün-
cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra-
nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa -
re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne bir
de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt-
lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö -
rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı
yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı,
bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran-
sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü -
rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu
şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık
ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular
Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re
di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya
çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha
da açık ha le gel di. 



20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta-
kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me-
ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti-
ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si-
nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander
I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Rep-
rint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü-
me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,
Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil-
ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze-
ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın-
da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge -
çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın-
dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence
on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteo-
rological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -
mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller, Molecular
Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules,
1986, s. 7.)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü-
len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps
Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998
yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa -
hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha -
yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza
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girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettik-
leri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özellik-
lere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün
teknolojik ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki, bugün dün-
yanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler
biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir
protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile
gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler.
Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin
dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-
teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ihti-
malini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile
evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun
önemi açısından özetle açıklayacak olursak,
1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer pro-

teindir.
2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için pro-
teinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan prote-
in sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA
da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den bir ta ne si,
can lı lı ğın ina nıl maz de re ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı
hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü lü, bu nun
bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün fark lı di zi li min-
den olu şan bir tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin şif re le ri yer alır.
İn san DNA'sı ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900
cilt lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te
böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin
bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.



görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam
işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.
Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo -

le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin,
eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü -
tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım
özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim-
le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi-
ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de
ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se -
nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden
ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -
rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit-
le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak
oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan
di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın
kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na
var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on
Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya
çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir.
Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça
geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim-
leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me -
ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min-
den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si
için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne
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da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün-
de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız -
lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev -
rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa -
hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta-
bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir
şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin of Spe-
cies: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne-

mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la-
ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a
gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki
nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür-
ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re-
miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne -
si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta-
bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö n-
üş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Ban-

ner Of Truth Trust, 1988.)
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Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke -
sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl-
ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve
do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son-

la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi-
nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı
de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas-
yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma-
la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine
rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yer-
yüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz,
akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani
genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek-
tedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutas-
yonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar
verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Ame-
rikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da-
na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la-
rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten
yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek
rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin-
de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir.
Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak-
tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (Charles Dar-
win, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard Uni-
versity Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren
mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -
rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di-
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ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik
olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El -
bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se -
lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz."
Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter-
mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü -
reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.
Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden

türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüş-
müş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönü-
şüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kade-
me kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara
türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan
da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlı-
lar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da
bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.
Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar
olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali
varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan
be ri si nek le ri mu tas yo na uğ -
ra ta rak, fay da lı mu tas yon ör -
ne ği oluş tur ma ya ça lış tı lar.
An cak on  yıl lar ca sü ren bu
ça ba la rın so nu cun da el de
edi len tek so nuç, sa kat, has-
ta lık lı ve ku sur lu si nek ler ol -
du. En solda, nor mal bir
mey ve si ne ği nin ka fa sı ve
sağ da mu tas yo na uğ ra mış
di ğer bir mey ve si ne ği.



Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıları-
nın ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip
canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Dar-
win, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit-
le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt-
la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles Darwin,
The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü
bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluş-
turduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zor-
lukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,
neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir
karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde?
Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak
kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolo-
jik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin,
The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la-
na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu-
lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re,
ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -
ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,
tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar-
şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan
grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Pro-
ceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu
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Kretase dönemine ait
bu timsah fosili 65 mil-
yon yıllıktır. Günümüz-
de yaşayan timsahlar-
dan hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu
mene balığı fosili 54 - 37
milyon yıllıktır.

Bu 50 milyon yıllık çınar
yaprağı fosili ABD çıka-
rılmıştır. 50 milyon yıldır
çınar yaprakları hiç
değişmemiş , evrim
geçirmemiştir.



ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in
ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te-
ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş-
ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek
açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log
Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek
ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem-
mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış-
tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den
ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol -
ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık-
mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma-
la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Panthe-
on Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de
or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in
san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde may-
munsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baş-
ladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara
form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryo-
da dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus
2- Ho mo ha bi lis
3- Ho mo erec tus
4- Ho mo sa pi ens
Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu-

nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek te
so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly
Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün -
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lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş
kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü-
ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş-
tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution:
Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in san
ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra lo pit-
he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri
ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir,
çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la
is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la-
rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp-
tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst
Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa pi-
ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol -
du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra-
lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay -
nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker, Science, c. 207,
1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B.
Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge:
Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -
dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo sa -
pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,
Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge -
çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log-
la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi-
nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım-
sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun-
la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl-
dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Gould,
Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)
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Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım
"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo -
luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel
te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen,
özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te-
re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev -
rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger-
çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak
ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na
ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -
lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa-
ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel-
pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a
gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de
"in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil
ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar
ile may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du-
ğu nu gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev -
rim ci ler, ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re
umut bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne
di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may-
mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı-
lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin
yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için
her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le
ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri
bi le müm kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New
York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım
in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın -
dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le
an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la yı-
sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön -
ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can-
lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı
olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de
bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir
can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci-
le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on -
lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu-
nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den
bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka -
rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re
ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri ka dar
da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver-
sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na
da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan
oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca
se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı-
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan-
sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır.
Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney
ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı-
la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün
atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri
kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li

gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi-
le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te-
mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım
ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır-
sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin
bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra-
ma ya cak lar dır. 
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yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va -
ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar-
ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la-
rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun-
la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü -
lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç-
bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı,
bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.
Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka
ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu
mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Yüce
Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf-
sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek,
üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise

göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.
Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca

ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.
Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür
ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya
ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez-
de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -
lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,
ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir
yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek-
te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no lo-
ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an -
da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın
ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü



baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın
bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da -
hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır.
Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta,
plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de
şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far -
kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü
gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün
gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon
sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek
müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık,
ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar
net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la-
ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik
sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der-
ken, as lın da zih ni miz de ki elekt rik
sin yal le ri nin et ki si ni sey re de riz.
Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin
içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar gire-
mez. Görüntü merkezi

denilen yer kapkaranlık,
ışığın asla ulaşmadığı,

belki de hiç karşı-
laşmadığınız kadar

karanlık bir yer-
dir. Ancak siz
bu zifiri karan-
lıkta ışıklı, pırıl
pırıl bir dünya-
yı seyredersi-
niz.



İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın
te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran
te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve bu gö -
rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki -
şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te sa-
dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen olu-
şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev-
re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak
al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re-
şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de
ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka -
pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey nin
içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir-
me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or -
ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni-
zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu
gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor -
sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz-
la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu
ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan
bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li-
te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en
ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı
kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı-
nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san
vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz-
dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya
pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum,
in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz
ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me
ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha var-
dır.
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Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la-

rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?
İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elekt -

rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın -
da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz.
An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı-
nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı-
la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı-
la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le-
ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den
iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu
so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu -
ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü
sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç
duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti-
yaç duy maz. 
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Gözü ve kulağı, kamera ve ses kayıt cihazları ile
kıyasladığımızda bu organlarımızın söz konusu
teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok
daha başarılı, çok daha kusursuz yapılara sahip
olduklarını görürüz.



Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san-
ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li
ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın-
ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni
hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın
hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form-
la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si-
nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta -
rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min
gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de
tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı"
ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den
as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya-
list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi-
le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü
bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won-
tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil-
miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir
açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -
ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya-
ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram-
la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla -
hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard Lewon-
tin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9
Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatı-
lan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka
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hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-
nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin
kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçekle-
rin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani
yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu
kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama
Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek
için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedir-
ler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,
şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip
olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en
kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren
Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et -

ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim
ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin
ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-
lin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların
karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-
rin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,
Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanla-
rın, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu
saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli
insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en
etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tari-
hinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşün-
melerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık
olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yok-
tur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapma-
sından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa
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(as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tap-
malarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu
durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanla-
rın anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşe-
ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark
et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür-
le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra-
dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -
nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay-
van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır.
(Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan-
ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük-
sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len-
miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)
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Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl
al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.
Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç
ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.



Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san-
la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo -
zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum-
dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve
man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın
dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la
bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip
ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel-
li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış
can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma-
sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim-
se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra-
vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra-
vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü-
le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as),
bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le-
me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni
bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir
si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -
Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-
mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-
duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını
yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin -
ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp
yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk-
la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola-
rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkile-
yen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz
konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiy-
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le, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları
savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse ger-
çekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük
duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan
ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm
Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açık-
lamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le-
ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola-
ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi -
po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak-
tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids:
Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te -
sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri-
hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır.
Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze-
rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen
bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün-
mek te dir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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