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YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Ok-
tar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤re-
nimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mi-
mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gör-

dü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi ko-
nularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n

evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve
Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n›

ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤›

toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› di-
le çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden
iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek
için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar tara-
f›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›l-
m›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Pey-

gamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmekte-
dir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulul-

lah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc›
düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi

ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet

ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son
sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›l-
m›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-
ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle
insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi
temel imani konular üzerinde düflünmeye
sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük te-
mellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler

önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri

Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-
tere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna



Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve
Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rus-
ça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kish-
wahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivel-
hi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,
yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› oku-
yan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun,
ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice
verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve
üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er
sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir.
Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri da-
yanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› kar-
fl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.
Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hida-
yetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda
herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini
sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok
önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla mey-
dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir
etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›-
na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-
lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu
olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran
ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü-
¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri ezi-
yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise,
dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahla-
k›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden
güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›-
¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›k-
t›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete,
güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



OKUYUCUYA
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her

türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm,

150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin

bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her

kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran

ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler.

Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klan-

maktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahat-

ça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine

tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan ger-

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

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› flek-

linde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuy-

la ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulun-

mak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu

sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik

edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede ki-

tab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn›

vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak

birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukad-

desata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükle-

yen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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›llard›r izledi¤iniz haberlerde, okudu¤unuz gazeteler-

de Ortado¤u'da neredeyse hemen her gün bir çat›flma

yafland›-

¤›na tan›k oluyorsu-

nuz. Her iki taraftan da

pek çok masum insan;

kad›n, çocuk, genç, yafl-

l› bu ac›mas›z savafl›n

hedefi oluyor. Evler,

okullar, hastaneler ve

hatta ibadethaneler ya-

k›l›p y›k›l›yor. Y›llard›r

durmak bilmeyen bu

kavga ve savafl›n, akan

gözyafl›n›n ve kan›n en

önemli sorumlusu "ate-

ist Siyonist" ideolojidir. 

‹flgalci, sömürgeci

ve ›rkç› bir ideoloji olan

ateist Siyonizm elli y›l›

aflk›n bir süredir Orta-

do¤u'da kan dökmek-

tedir. 

Washington Report dergisi, "Filistin'in

Y›k›lm›fl Evleri ve Umutlar›" bafll›¤›yla Filistin

halk›n›n dram›n› kapak konusu yapm›flt›.
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‹srail Devleti'nin

Filistinli masum

halka yönelik sür-

dürdü¤ü fliddet

ve terör eylemleri

yerli ve yabanc›

bas›nda sürekli

gündem konusu

olmaktad›r.

BBC'de yer

alan bir bafl-

ka haberde,

‹srail ordusu-

nun Gazze

sald›r›s›nda

14 kiflinin öl-

dü¤ü bildiril-

mektedir. 

BBC*de fia-

ron'un operas-

yonla ilgili ald›-

¤› elefltiriler ak-

tar›lmaktad›r. 
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‹srail ordusunun Filistin topraklar›n› iflgaliyle, binlerce mazlum

Filistinli yüzy›llard›r yaflad›klar› vatanlar›ndan göç etmeye

mecbur edildi. Yafll›, hasta, kad›n, çocuk demeden ac›mas›zca

yurtlar›ndan sürgün edilen zavall› Filistin halk›, arkalar›nda

evlerini, ekilmifl topraklar›n›, zeytin bahçelerini b›rakarak 

açl›k, yoksulluk, hastal›k ve sefaletin kuca¤›na at›ld›.
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Ayakta bile durmakta zorlanan yafll› bir Filistinli dede. Evinden,

yurdundan ç›kar›larak hayat›n›n son günlerini her türlü 

sefaletin hüküm sürdü¤ü mülteci kamplar›nda geçiriyor.
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Ateist Siyonizm Felsefesi
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Ne var ki özellikle Bat› dünyas›nda Siyonizm gerçek anlam› ile ta-

n›nmamakta, ateist Siyonistlerin gerçek plan› bilinmemektedir. Bat›'da

ço¤u insan –yanl›fl bilgilendirmenin etkisiyle- Siyonizmin, Yahudilere

ba¤›ms›z bir yurt sa¤lamay› hedefleyen masum bir ideoloji oldu¤unu

düflünür, hatta bu nedenle kimi insanlar söz konusu ideolojiye sempa-

ti ile yaklafl›rlar. Oysa gerçek hiç de öyle de¤ildir.

Siyonizmin hedefinin Yahudilere bir vatan sa¤lamak oldu¤u ve

Siyonistlerin bu yönde mücadele verdikleri do¤rudur. Ancak bu mü-

cadele, ateist Siyonistler taraf›ndan tarihin belki de en ac›mas›z, en za-

lim yöntemlerinin kullan›ld›¤› haks›z bir mücadeleye dönüfltürülmüfl-

tür. 19. yüzy›lda Yahudilere bir yurt sa¤lamak iddias›yla yola ç›kan,

ancak sonra ateistler taraf›ndan dejenere edilen Siyonizm bunun için

Yahudiler taraf›ndan da kutsal kabul edilen Filistin topraklar›n› seç-

mifltir. Buraya kadar makul ve meflru olan bu hedef, Filistin'de yafla-

yan Müslüman Arap halk›n yok say›lmas› ile birlikte, ac›mas›z bir ko-

lonilefltirme ve etnik temizlik projesine dönüflmüfltür. Bu dönemde

ateist Siyonistlerin en s›k kulland›klar› "topraks›z bir halk için halks›z

bir toprak" slogan›, gerçek d›fl› bir propagandad›r. Çünkü o dönemde

ne Yahudiler topraks›zd›r, ne de Filistin topraklar› halks›z. Ateist Siyo-

nistlerin Filistin'e bafllatt›klar› göç hareketi, Ortado¤u'da kargaflan›n

da bafllang›c› olmufltur. Çünkü ateist Siyonistler yeni geldikleri bu top-

raklarda, bölgenin halk› ile birarada yaflamak yerine, onlar› evlerinden

ç›karm›fl, yurtlar›ndan sürmüfllerdir. Böylece ateist Siyonistlerin ken-

dileri için bir vatan edinme hedefleri, milyonlarca insan›n vatans›z

kalmas›na neden olmufltur. 

Bu kitapta bir yandan ateist Siyonizmin çarp›t›lm›fl propaganda-

lar›n›n ve telkinlerinin dünya bar›fl› için nas›l büyük tehlikeler içerdi-

¤ini, bir yandan da bu ideolojinin neden oldu¤u katliamlar›, y›k›m› ve

tahribat› göreceksiniz. 

Unutmamak gerekir ki, ateist Siyonizmin planlar› yaln›zca Orta-



do¤u ile s›n›rl› de¤ildir. Allah's›z Siyonizm dünya hakimiyeti hedefin-

de olan din d›fl› ve ›rkç› bir ideolojidir, dolay›s›yla tüm dünya bar›fl›n›

tehdit etmektedir. Bu nedenledir ki, ateist Siyonizme karfl› yürütüle-

cek olan fikri mücadele, yaln›zca Ortado¤u'da bulunan Müslüman ül-

kelerin de¤il, dünya çap›nda tüm vicdan ve sa¤duyu sahibi, her mil-

letten ve her dinden insan›n (Yahudiler dahil) üzerine düflen bir

sorumluluktur. Ateist Siyonizm gibi din d›fl› ve fliddet yanl›s› ideolo-

jilere karfl› vicdanl› insanlar›n kuraca¤› ittifak, dünya bar›fl›n›n tesis

edilmesinde önemli bir ad›m olacakt›r. 
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Ateist Siyonistler, Filistin halk›na

karfl› 1967 y›l›ndan bu yana uzun

vadeli bir soyk›r›m politikas› yü-

rütüyor. ‹flgal alt›ndaki Gazze ve

Bat› fieria topraklar›nda sivillere

yönelik zulüm aral›ks›z devam

ediyor. Sokaklar sald›r›lar sonu-

cunda hayat›n› kaybetmifl Filistin-

lilerin cesetleriyle dolu.
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itab›n ilerleyen bölümlerinde, baz› Yahudilerin, ba-

t›l birtak›m geleneklerin veya radikal, ateist Siyo-

nist ideolojinin etkisi alt›nda kalarak, gerçeklefltir-

dikleri faaliyetlere ve gelece¤e dair çeflitli planlar›na yer

verilmektedir. Bu bat›l görüfllerden etkilenen kifliler zaman zaman ‹s-

rail derin devleti içine de s›zmakta, hatta kimi zaman ‹srail'in iç ve d›fl

politikas›nda yönlendirici rol üstlenebilmektedirler. Ancak bu kitapta

bulunan bilgiler nedeniyle çeflitli yanl›fl anlamalar olmas›n› engelle-

mek için, baz› konulara aç›kl›k getirmekte de fayda vard›r. 

‹lk olarak belirtilmesi gereken husus, burada yer alan bilgilerin

tüm Yahudileri kapsayan konular olmad›¤›d›r. Yahudilerin büyük ço-

¤unlu¤u söz konusu faaliyetlerden, bu faaliyetlerin arka planlar›ndan

ve as›l hedeften haberdar olmad›¤› gibi, çok büyük bir ço¤unlu¤u da

bu uygulamalara karfl› ç›kt›klar›n› s›k s›k ifade etmektedirler. Dolay›-

s›yla, kitab›n ilerleyen bölümlerinde elefltirilen, hiçbir flekilde Yahudi

toplumunun geneli de¤ildir. 

Elefltirilen husus, Kitab› Mukaddes'e birtak›m yanl›fl anlamlar

yükleyerek fliddeti ve ac›mas›zl›¤› sözde makullefltirmeye çal›flan ba-

t›l gelenekler ve bu geleneklere dayanarak, di¤er insanlar› ikinci s›n›f

olarak gören, onlar› haks›zl›k ve zulme u¤ratmay› normal karfl›layan

radikal dünya görüflüdür. Yani, sosyal Darwinist ve iflgalci bir ideolo-

ji olan radikal, ateist Siyonizmdir. Bilindi¤i üzere, Siyonizm 19. yüzy›-

l›n ortalar›nda, yurtlar› olmayan Yahudilerin vatan sahibi olmas›n› sa-

vunan bir ideoloji olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak zaman içerisinde pek
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çok ideolojide oldu¤u gibi Siyonizm de dejenarasyona u¤ram›fl, bu

hakl› talep, uygulamada fliddet ve teröre baflvuran, afl›r› güçlerle itti-

fak eden radikal ve din d›fl› bir anlay›fla dönüflmüfltür. 

Günümüzde Siyonizm iki farkl› flekilde görülmektedir. Bunlar-

dan ilki, ‹srail'de huzur ve bar›fl içinde, Müslümanlarla birlikte yafla-

mak isteyen, güvenlik arayan, dedelerinin topraklar›nda ibadet edip,

ticaret yap›p varl›klar›n› sürdürmek isteyen, dindar Yahudi halk›n›n

düflüncesi olan Siyonizmdir. Müslümanlar bu anlamdaki Siyonizme

karfl› de¤ildir.  Dindar Yahudi halk›n›n, kendileri için kutsal olan top-

raklarda güven ve huzur içinde yaflamalar›, Allah'› anmalar›, sina-

goglar›nda ibadetlerini yapmalar›, topraklar›nda bilim ve ticaretle

u¤raflmalar› k›saca burada diledikleri gibi yaflamalar› ve yerleflmele-

ri Müslümanlar› rahats›z edecek bir durum de¤ildir. Hatta, bu Müs-

lümanlar›n sevinç duyacaklar› bir güzelliktir.  Zira, tarih boyunca Ya-

hudilere karfl›laflt›klar› çile ve zorluklarda, onlara varl›klar›n› devam

ettirme imkan› tan›yan, onlar› bar›nd›r›p kollayan hep Müslümanlar

olmufltur.

Samimi dindar bir Yahudi'nin, yukar›da anlatt›¤›m›z flekliyle,

Tevrat'a dayand›rd›¤› Siyonist inanc› bu aç›dan ‹slamiyet’le çeliflmez.

Zira, Kuran'da Allah ‹srailo¤ullar›'n› yaflad›klar› bu topraklarda yer-

leflik k›ld›¤›n› flöyle bildirmektedir:

Hani, Musa kavmine (flöyle) demiflti: "Ey kavmim, Allah'›n

üzerinizdeki nimetini an›n; içinizden peygamberler ç›kard›,

sizden yöneticiler k›ld› ve alemlerden hiç kimseye vermedi¤i-

ni size verdi. Ey kavmim, Allah'›n sizin için yazd›¤› (girmeni-

zi emretti¤i) kutsal yere girin ve gerisin geri arkan›za dönme-

yin; yoksa kayba u¤rayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide Su-

resi, 20-21)

Dolay›s›yla Yahudiler bu topraklarda hür yaflama hakk›na sa-

hiptirler, ancak bu hak söz konusu topraklarda as›rlard›r varl›klar›n›
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devam ettiren ve bölgenin kutsall›¤›na inanan Müslümanlar ve elbet-

te H›ristiyanlar için de geçerlidir. Bu mübarek topraklar her dinden

her toplumdan insan›n birarada huzur içinde yaflayabilece¤i kadar ge-

nifl, güzel ve bereketlidir. Birinin yaflam hakk› di¤erinin yaflam hakk›-

n› asla ortadan kald›rmaz. 

Özet olarak, elefltirdi¤imiz ve tüm insanlar için büyük bir tehlike

oldu¤unu ifade etti¤imiz, "dinsiz, Allah's›z Siyonizm"dir. Allah'›n var-

l›¤›n›, birli¤ini savunmayan, materyalist, Darwinist anlay›fl› teflvik

ederek dinsizlik propagandas› yapan ateist Siyonistler, dindar Yahudi-

ler için de dindar H›ristiyanlar için de çok büyük bir tehlikedir. Ateist

Siyonizm, günümüzde bar›fla, huzura, güzel ahlaka karfl› mücadele

vermekte; sürekli fitne, kargafla ç›karmakta, kan dökmektedir. Müslü-

manlar ve dindar Yahudiler ve H›ristiyanlar, Allah's›z Siyonizme kar-

fl› Allah inanc›n›n yay›lmas› konusunda birlik olmal›d›rlar.

Samimi olarak iman eden Yahudiler ve Müslümanlar›n birbirleriy-

le olan iliflkileri de, hoflgörü, sayg› ve merhamet çerçevesinde olmal›d›r.

Zira bu, Kuran-› Kerim'de Allah'›n Müslümanlara bildirdi¤i ve Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in hayat›yla bize gösterdi¤i ahlak ve tav›rd›r. 
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KKuurraann  AAhhllaakk››nnaa  GGöörree  
MMüüssllüümmaannllaarr››nn  YYaahhuuddiilleerree

TTaavvrr››
Allah Kuran'da Yahudiler ve H›ristiyanlar›, Kitap Ehli olarak bil-

dirmifl ve Müslümanlar›n Kitap Ehli'ne karfl› tutumlar›n›n nas›l olma-

s› gerekti¤ini detayl› olarak aç›klam›flt›r. Kitap Ehli, temeli Allah'›n

vahyine dayanan ahlaki k›staslara, haram ve helal kavramlar›na sa-

hiptir. Kuran ahlak›na ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine göre Müs-

lümanlar›n, Yahudilerden ve H›ristiyanlardan iman edenlere sevgi,

flefkat, hoflgörü ve sayg›yla yaklaflmalar› gerekir. Müslümanlar›n Ya-

hudilere ve H›ristiyanlara ça¤r›s› ise Kuran'da flöyle bildirilmifltir: 

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ‹lah›m›z da, sizin ‹lah›-

n›z da birdir ve biz O'na teslim olmufluz." (Ankebut Suresi, 46)

Bu ça¤r›, Müslümanlar›n Kitap Ehli'ne bak›fl aç›s›n› aç›k ve net bir

flekilde ortaya koymaktad›r: Hepimiz bir olan Allah'a iman etmekte,

Rabbimiz'in göndermifl oldu¤u elçileri sevmekte ve saymakta, Yüce

Allah'›n koydu¤u s›n›rlara uymakta, kutsal kitaplar›m›zda bildirilen

ahlak› yaflamaktay›z. Dolay›s›yla da, birbirimize anlay›fl, merhamet,

sevgi ve sayg›yla yaklaflmakla yükümlüyüz.  

HHeeppiimmiizz  AAyynn››  PPeeyyggaammbbeerrlleerrii
SSeevviiyyoorr  vvee  SSaayy››yyoorruuzz

Müslümanlar gönderilmifl tüm peygamberlere iman ederler. Rab-

bimiz'in geçmiflteki peygamberlere göndermifl oldu¤u kitaplara ina-

n›rlar. Bir ayette bu gerçek flöyle bildirilmifltir: 

De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Ya-

kup ve torunlar›na indirilene, Musa'ya, ‹sa'ya ve peygamberle-
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re Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri aras›n-

da ayr›l›k gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmufllar›z." (Al-i ‹m-

ran Suresi, 84)

Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yusuf, Hz. Ha-

run, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. ‹sa ve Hz. Musa Yahu-

diler ve H›ristiyanlar için ne kadar önemli ise, Müslümanlar için de o

kadar önemlidir.

Yahudilerin bizim de Peygamberimiz olan Hz. Musa’ya sayg›

duymalar›, binlerce y›ld›r ona s›ms›k› ba¤l› olmalar› samimi Müslü-

manlar için çok de¤erlidir. Ayn› flekilde H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa’ya duy-

duklar› büyük sevgi, içten ba¤l›l›k da Müslümanlar için çok önemli-

dir. Hz. Yakub’a, Hz. ‹shak’a, Hz. ‹smail’e, Hz. ‹brahim’e, Hz. Lut’a,

Hz. Eyüb’e, Hz. Musa’ya, Hz. ‹sa’ya, Hz. Yahya’ya sayg› ve sevgi du-

yan insanlar, do¤al olarak Müslümanlar›n sevgi ve muhabbet duyaca-

¤›, anlay›fl ve flefkatle yaklaflaca¤› insanlard›r. Bunun aksi kesinlikle

mümkün de¤ildir. Allah samimi olarak iman eden Kitap Ehli'nin ah-

lak›n› Kuran-› Kerim'de flu flekilde bildirmektedir:

Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vard›r

ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'›n ayetlerini okuyarak

secdeye kapan›rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder,

maruf olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda

yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlardand›r. (Al-i ‹mran Suresi,

113-114)

Salih Müslümanlara düflen de, bu güzel ahlak› yaflayan insanlar›

flefkat ve merhametle kucaklamak, sayg› ve anlay›fl göstermektir. Do-

lay›s›yla, bir kez daha hat›rlatmak gerekir ki, Müslümanlar›n Yahudi-

lere bak›fl aç›s› Kuran'da bildirilen ve Peygamber Efendimiz (sav)'in

de uygulad›¤› bu ahlak üzerinedir. Gerçek din ahlak›na uygun olma-

yan hatta dinsiz, Allah's›z Siyonizmin veya birtak›m bat›l geleneklerin

yanl›fllar›n›n ortaya konuluyor olmas›, hatal› uygulamalar›n elefltiril-

mesi, bu gerçe¤i de¤ifltirmez.
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teist Siyonistlerin neyi savundu¤unu görebilmek için,

s›k s›k at›fta bulunduklar› Yahudi tarihi hakk›nda bil-

gi sahibi olmak gerekir. Ateist Siyonistler Yahudi tari-

hini de¤erlendirirken, öncelikle ›rk birli¤ini ve içinde

putperest ahlak›n yo¤un etkilerinin oldu¤u gelenek ve göre-

nekleri göz önünde bulundurur, bu geleneklerden yola ç›karak birta-

k›m zorlama yorumlar yaparlar. Ateist Siyonistlerin din d›fl› ahlaklar›,

Yahudi tarihine bak›fl aç›lar›nda da yo¤un olarak görülür. 

Tarihin en eski toplumlar›ndan biri olarak kabul edilen Yahudile-

rin geçmiflinin MÖ 2000'li y›llara uzand›¤› var say›l›r. Kendi inançlar›-

na göre Yahudiler, Kenan diyar› olarak bilinen topraklarda yaflayan

bir kabileden gelmektedirler. Kenan diyar›n›n, ‹srail, Ürdün ve Suri-

ye'yi de kapsayan bugünkü Ortado¤u'nun oldukça büyük bir bölü-

müne verilen bir isim oldu¤u kabul edilir. Buradaki putperest kavim-

lerden ayr›lan Hz. ‹brahim, yeni bir milletin atas› olmufltur. Bu millet,

Yahudilerdir. (Hz. ‹brahim Müslümanlar için oldu¤u gibi Yahudiler

için de kutsal bir peygamberdir.)  

Çeflitli tarihi kaynaklara ve tefsir kitaplar›na göre, Hz. ‹brahim'in

yaflam›fl oldu¤u Kenan diyar›nda, putperest bir toplum yaflamaktad›r.

Hz. ‹brahim bu topluma, Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini anlatm›fl, onla-

ra Allah'›n emirlerini ve yasaklar›n› tebli¤ etmifltir. Tarihi kaynaklara

göre Hz. ‹brahim, o¤ullar›ndan Hz. ‹smail'i Mekke ve çevresine yer-

lefltirmifl, ikinci o¤lu Hz. ‹shak ise Kenan'da kalm›flt›r. 
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Allah, Kuran'da Hz. ‹brahim'in o¤ullar›ndan bir k›sm›n› Beyt-i

Haram'›n yak›nlar›na yerlefltirdi¤ini bildirmektedir:

"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklar›mdan bir k›sm›n› Beyt-i Ha-

ram yan›nda ekini olmayan bir vadiye yerlefltirdim; Rabbimiz,

dosdo¤ru namaz› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böylelikle Sen, in-

sanlar›n bir k›sm›n›n kalblerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar› bir-

tak›m ürünlerden r›z›kland›r. Umulur ki flükrederler." (‹brahim

Suresi, 37) 
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Eski Ahit'in yaz›ld›¤› dönemlerde Kenan 

diyar›n› gösteren antik bir harita. 



Tefsir kitaplar›nda bu mekan›n Mekke Vadisi oldu¤u belirtilir. 

Kenan diyar›nda kalan Hz. ‹shak'›n o¤lu Hz. Yakup ise, o¤ullar›

ile birlikte M›s›r'a göç etmifltir. Hz. Yakub'un bir di¤er ismi "‹srail"dir

ve bu nedenle o¤ullar› ayn› zamanda ‹srailo¤ullar› olarak an›l›r. Bilin-

di¤i gibi, ‹srailo¤ullar› Yahudi toplumunun bir di¤er ad›d›r. Yahudiler,

Hz. Yakub'un o¤lu olan Hz. Yusuf'un iktidar› boyunca M›s›r'da huzur

ve güvenlik içinde yaflam›fl, çok büyük nimetlere sahip olmufllard›r.

Ancak Hz. Yusuf'un ard›ndan Yahudiler için, zorlu bir dönem baflla-

m›flt›r. Putperest Firavun rejimi esnas›nda Yahudiler M›s›r'da köle ko-

numuna düflmüfllerdir. Tarihin en ac›mas›z ve despot diktatörlerinden

biri olan Firavun Yahudilere, çeflitli iflkenceler yapm›fl, onlar› en a¤›r

ifllerde kullanm›flt›r. ‹srail soyunun tüm erkek çocuklar›n›n katledil-

mesini emretmesi, masum insan-

lar› cezaland›rmak için el-

lerini ve ayaklar›n› çap-

razlama kesmesi, Fi-

ravun'un zalimli-

¤ini gösteren

önemli bilgiler-

dir. ‹flte bu dö-

nemde Allah,

Yahudilere Hz.

Musa'y› elçi ola-

rak göndermifl ve

onun önderli¤inde

kendilerini Fira-

vun'un zulmünden

kurtaraca¤›n› müjde-

lemifltir. 
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Yahudilerin Muharref Tevrat kaynakl› sem-

bolleri birarada: fiaha kalkm›fl aslan ve 

yedi kollu flamdan. 
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Yahudiler, Firavun rejimi alt›nda büyük bir bask›

ve zulüm gördüler. Bu eski M›s›r çiziminde,

Firavun, pek çok insan› kölelefltirerek hayali

tanr›lar›n›n önüne ç›kan muzaffer bir kumandan

gibi resmediliyordu. Kölelefltirilenler, Allah'a olan

imanlar›yla M›s›r halk›ndan ayr›lan ‹srail soyuydu. 
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AAtteeiisstt  SSiiyyoonniizzmm  FFeellsseeffeessii

28

Hz. Musa'n›n tebli¤i ve Yahudileri kendisi ile birlikte M›s›r'dan

ç›karmak istemesi Firavun taraf›ndan öfke ile karfl›lanm›flt›r. Ancak Fi-

ravun izin vermek istemese de, Allah'›n mucizeleri ve yard›m›yla, Ya-

hudiler tarihi kaynaklara göre MÖ 1250 y›llar›nda M›s›r'dan göç et-

mifllerdir. 

M›s›r'dan ç›kan Yahudiler, 40 y›l Sina Yar›madas›'nda kald›ktan

sonra Kenan diyar›n›n do¤usuna yerlefltiler. Hz. Musa'dan sonra da

Kenan diyar›nda yaflamay› sürdürdüler. Yine tarihçilerin görüflüne

göre MÖ 1000'lerde Hz. Davud, ‹srail soyunun yönetimine geçti ve

güçlü bir krall›k kurdu. 

Hz. Süleyman’›n Saray›ndaki kutsal eflyalar› simgeleyen duvar rölyefi



Harun Yahya

2929



30



31

Sina Da¤›'ndan bir görünüm,

ya¤l›boya, Colnaghi, New York
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On iki kabileden oluflan ‹srailo¤ullar›n›n yerleflimlerini

tasvir eden ‹branice eski bir harita.



33



Ateist Siyonizm Felsefesi

34

Onun o¤lu olan Hz. Süleyman'›n döneminde ise ‹srail'in s›n›rlar›

güneyde Nil Nehrinden, kuzeyde Suriye içlerindeki F›rat Nehri'ne ka-

dar uzan›yordu. Bu dönemde ‹srail Krall›¤›, baflta mimari olmak üze-

re pek çok alanda çok görkemli bir dönem yaflad›. Kudüs'te Hz. Süley-

man'›n emriyle görkemli bir saray (ayn› zamanda mescit) infla edildi.

Hz. Süleyman'›n vefat›n›n ard›ndan Allah ‹srailo¤ullar›na daha pek

çok peygamber gönderdi, ancak ‹srailo¤ullar› ço¤u zaman peygam-

berleri dinlemediler ve Allah'a isyankar oldular. (Allah’› tenzih ede-

riz).
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Romal› askerlerin Filistin'i ele geçirdiklerinde Hz. Süleyman’›n Saray›nda

bulunan eflyalar› ve Hz. Musa ailesine ait  kutsal sand›¤› (tabut es-sekine)

ya¤malamalar›n› gösteren fresk. 

Bu dejenerasyonun bir sonucu olarak ‹srail Krall›¤› bölündü, ar-

d›ndan putperest krall›klar taraf›ndan iflgal edildi. ‹srail soyu kölelefl-

tirildi. Filistin'e hakim olan en büyük putperest imparatorluk ise Ro-

ma oldu. Hz. ‹sa, Filistin'de Roma egemenli¤inin sürdü¤ü bir dönem-

de geldi ve ‹srailo¤ullar›n› bir kez daha kibirlerinden, bat›l inançlar›n-

dan ve isyankarl›klar›ndan vazgeçip Allah'›n dinine göre yaflamaya
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davet etti. Çok az Yahudi ona inand›. ‹srailo¤ullar›n›n büyük bölümü,

inkarda diretti. Ve Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi onlara "Meryem

o¤lu ‹sa diliyle lanet edildi." (Maide Suresi, 78) Bir süre sonra da Allah,

Romal›lar› Yahudilere musallat etti ve onlar›n eliyle tümü Filistin'den

sürüldüler. 

Ancak burada bir kez daha belirtmekte yarar vard›r ki, tüm Yahu-

di toplumu elbette bir de¤ildir. Allah Kuran'da Yahudiler içinde Hz.

Musa'n›n getirdi¤i dine samimiyetle ba¤l›l›k gösteren ihlasl› kifliler ol-

du¤unu bildirmifltir. Bugün de Hz. Musa'n›n kendilerine getirdi¤i di-

ne sad›k kalanlar, samimi olarak Allah'›n emretti¤i gibi bir ahlak gös-

terip ona göre bir yaflam sürenler, Kuran'da bildirilen güzel ahlakl› ki-

flilerdendirler:

Musa'n›n kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir top-

luluk vard›r. (Araf Suresi, 159)

Yahudiler, Romal›lar taraf›ndan sürüldükten sonra dünyan›n dört bir

yan›na üstteki haritada gösterildi¤i gibi da¤›ld›lar. 
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Allah, Yahudilerin içinde Kendisi’nden korkan ve sak›nan dürüst,
vicdanl›, sa¤duyulu kimseler oldu¤unu baz› ayetlerde de flu flekilde
haber vermektedir:

Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vard›r ki,

gece vaktinde ayakta durup Allah'›n ayetlerini okuyarak secdeye

kapan›rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf ola-

Romal›lar, Yahudileri Filistin'den sürmelerinin an›s›na üstteki

ünlü Titus an›t›n› infla ettiler. 
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n› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹fl-

te bunlar salih olanlardand›r. (Al-i ‹mran Suresi, 113-114)

Allah bu kiflilere yapt›klar›n›n en güzeli ile karfl›l›k verece¤ini ise

flöyle müjdelemifltir:

fiüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, H›ristiyanlar ve sabiiler(den

kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulu-

nursa, art›k onlar›n Allah kat›nda ecirleri vard›r. Onlara korku

yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 62)

Ne var ki ateist Siyonistler, Allah'›n Yahudilere indirmifl oldu¤u

dini de¤il, zaman içinde dejenerasyona u¤ram›fl olan baz› gelenekleri

ve dahas› 19. yüzy›lda ortaya ç›kan din-d›fl› Sosyal Darwinist ve sö-

mürgeci ideolojileri temel almaktad›rlar. Oysa Yahudilerin tarihi, hak

dinden sapt›klar›nda, inkarc› ahlaka sahip kiflileri kendilerine önder

edindiklerinde içine düfltükleri s›k›nt› ve zorluklar›n örnekleri ile do-

ludur. Bu durumda, samimi olarak Allah'a ve ahiret gününe iman

eden Yahudilerin de ateist Siyonizme karfl› verecekleri fikri mücadele

büyük önem tafl›maktad›r. Onlar da di¤er vicdan sahibi insanlarla bir-

likte ateist Siyonizmin sald›rganl›¤›n› lanetlemekle, buna engel olmak

için çaba göstermekle ve bunun için de ateist Siyonizmin yan›lg› ve al-

datmacalar›n› deflifre etmekle yükümlüdürler. 
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YYaahhuuddiilleerriinn  TTaarriihhtteenn
ÇÇ››kkaarrmmaallaarr››  GGeerreekkeenn

DDeerrss
Allah Kuran'da, Yahudi toplumu içinde

inkarc› ahlak gösteren kiflilerin tak›nd›klar›

tutum ve bunun karfl›l›¤›nda içine düfltükle-

ri durumu detayl› olarak tarif etmifltir. 

Yahudi tarihi, baflta Yahudi toplumu ol-

mak üzere tüm insanl›k için önemli dersler ve

ibretler içermektedir. Tarih boyunca pek çok

peygamberin tebli¤ine tan›kl›k etmifl olan Yahu-

diler, peygamberlerine itaat ettikleri ve Allah'›n ra-

z› oldu¤u gibi bir yaflam sürdükleri müddetçe ni-

metlendirilmifllerdir. Böyle dönemlerde güzel flehir-

lerde, bolluk ve refah içinde yaflam›fllard›r. Öte yan-

dan, peygamberlere isyan ettikleri, zorluk ç›kard›kla-

r›, bozgunculu¤a ve putperest ahlaka e¤ilim gösterdik-

leri dönemlerde ise zorlu bir hayat sürmüfllerdir. 

Allah'›n bu konuda Kuran'da verdi¤i örneklerden bi-

risi, Yahudilerin güzellik ve hay›rla karfl›laflacaklar›n› bil-

dikleri halde, Allah'›n emrine itaatsizlik ederek kendilerine

bildirilen flehre girmek istememeleridir. Allah, bu olay› Ku-

ran'da flöyle bildirmifltir:

Hani, Musa kavmine (flöyle) demiflti: "Ey kavmim,

Allah'›n üzerinizdeki nimetini an›n; içinizden peygam-

berler ç›kard›, sizden yöneticiler k›ld› ve alemlerden hiç

kimseye vermedi¤ini size verdi. Ey kavmim, Allah'›n si-

zin için yazd›¤› (girmenizi emretti¤i) kutsal yere girin ve

Ateist Siyonizm Felsefesi
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gerisin geri arkan›za dönmeyin; yoksa kayba u¤rayanlar olarak

çevrilirsiniz." Dediler ki: "Ey Musa, orda zorba bir kavim vard›r,

onlar ç›kmad›klar› sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. fiayet or-

dan ç›karlarsa, biz de muhakkak gireriz. (Maide Suresi, 20-24) 

Allah'›n kendilerine çeflitli nimet verdi¤i, Firavun'un zulmünden

kurtard›¤›, pek çok mucizeler gösterdi¤i bir toplumun kuflkusuz

Allah'›n emirlerine karfl› çok teslimiyetli olmalar› ve Allah'a tevekkül

etmeleri gerekir. Ne var ki, baz› Yahudiler bunun fark›na varamam›fl

ve nankörce bir tav›r sergilemifllerdir. Bu tav›rlar›ndan dolay› Allah'›n

bu Yahudilere verdi¤i karfl›l›k ise flu flekildedir:

(Allah) Dedi: "Art›k oras› kendilerine k›rk y›l haram k›l›nm›flt›r.

Onlar yeryüzünde 'flaflk›nca dönüp duracaklar.' Sen de o fas›klar

toplulu¤una üzülme." (Maide Suresi, 26)

‹nkarc› ahlak›na yatk›n olan Yahudilerin davran›fllar› ile ilgili Ku-

ran'da verilen bir baflka örnek de, kendilerine verilen nimetlere karfl›

flükredici olmamalar› ve daha fazlas›na sahip olmak için h›rsa kap›l-

malar›d›r: 

(Yine) Hat›rlay›n; Musa kavmi için su aram›flt›, o zaman Biz ona:

"Asan› tafla vur" demifltik de ondan oniki p›nar f›flk›rm›flt›, böyle-

ce herkes içece¤i yeri bilmiflti. Allah'›n verdi¤i r›z›ktan yiyin, için

ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak kar›fl›kl›k ç›karma-

y›n. Siz (ise flöyle) demifltiniz: "Ey Musa, biz bir çeflit yeme¤e kat-

lanmayaca¤›z, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bak-

la, acur, sarm›sak, mercimek ve so¤an ç›kars›n." (O zaman Musa:)

"Hay›rl› olan›, flu de¤ersiz, fleyle mi de¤ifltirmek istiyorsunuz?

(Öyleyse) M›s›r'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istedi¤iniz var-

d›r" demiflti. Onlar›n üzerine horluk ve yoksulluk  (damgas›) vu-

ruldu ve Allah'tan bir gazaba u¤rad›lar. Bu, kuflkusuz, Allah'›n

ayetlerini tan›mazl›klar› ve peygamberleri haks›z yere öldürmele-

rindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve s›n›r› çi¤nemelerinden-

di. (Bakara Suresi, 60-61)
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Buraya kadar verilen örnekler, tüm toplumlar›n ibret almas› gere-
ken tav›rlard›r. Allah insanlardan flükredici olmalar›n›, Kendisine ve
elçilerine itaat etmelerini, teslimiyetli olmalar›n› ve her koflul alt›nda
vicdanl› davranmalar›n› ister. ‹nsanlara güzel ahlak› emreder.
Allah'›n, Yahudilere Hz. Musa'y› ve hak kitab› göndermesi, onlar› Fi-
ravun'un zulmünden kurtarmas› ve kendilerine güzel makamlar ver-
mesi çok büyük bir lütuftur. Bu lütuf karfl›s›nda yap›lmas› gereken ise,
Allah'›n emirlerine eksiksiz itaat etmektir. Ne var ki Yahudilerin bir
k›sm› inkarc› ahlakta direnmifl ve büyük k›sm› da bilgisizce bu kiflile-
rin peflinden sürüklenmifltir. 

Bunlar›n yan› s›ra Allah'›n Yahudilere emretti¤i çok önemli bir
hüküm daha vard›r: Yeryüzünde bozgunculuk ç›karmamak ve bar›fl-
sever olmak: 

Hani sizden "Birbirinizin kan›n› dökmeyin, birbirinizi yurtlar›-

n›zdan ç›karmay›n" diye misak alm›flt›k. Sonra sizler bunu onay-

lam›flt›n›z, hala (buna) flahitlik ediyorsunuz. Sonra (yine) siz, bir-

birinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlar›ndan sürüp-ç›kar›yor

ve günah ve düflmanl›kla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size

esir olarak geldiklerinde onlarla fidyelefliyordunuz. Oysa onlar›

ç›karman›z, size haram k›l›nm›flt›. Yoksa siz, Kitab›n bir bölümü-

ne inan›p da bir bölümünü inkar m› ediyorsunuz? Art›k sizden

böyle yapanlar›n dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k olmaktan bafl-

ka de¤ildir; k›yamet gününde de azab›n en fliddetli olan›na u¤ra-

t›lacaklard›r. Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Sure-

si, 84-85) 

Dolay›s›yla, günümüzde de samimi olarak Allah'a ve ahiret gü-
nüne iman eden Yahudilerin, geçmiflte atalar›n›n yapt›klar› bu ve ben-
zer hatalardan fliddetle sak›nmalar› ve Allah'›n kendilerine emretti¤i
gibi yeryüzünde bar›fl›n savunucusu ve koruyucusu olmalar› gerekir.
Allah'›n yukar›daki ayette buyurdu¤u gibi, kendileri 'kan dökmemeye

söz vermifl ve bu sözü onaylam›fllard›r.'
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teist Siyonizm temelden din d›fl› bir ideolojidir ve zaten

onu zararl›, tehlikeli, y›k›c› hale getiren as›l neden de

budur. Ancak radikal Siyonizmin bir de Yahudi inançlar›

içinde yer alan baz› kaynaklar›, öncülleri vard›r. Bu bölümde bunu in-

celeyece¤iz.

Yahudilik ‹lahi bir dindir. Allah'›n insanlara yol gösterici olarak

indirdi¤i Tevrat'a dayan›r. Ancak bir önceki bölümde inceledi¤imiz gi-

bi, Yahudi tarihi içinde s›k s›k bu ‹lahi temelden sapmalar olmufltur.

Bu sapmalar do¤rudan din-

den uzaklaflma fleklinde ol-

du¤u gibi, dini dejenere et-

me fleklinde de yaflanm›flt›r.

Bu ikinci sapman›n en belir-

gin flekli, Yahudilik içinde,

son derece kibirli, kat› ve Ya-

hudi olmayan insanlara kar-

fl› husumet dolu radikal bir

e¤ilimin geliflmesidir.

‹lginçtir ki elimizdeki

Yeni Ahit'in (‹ncil'in) içinde,

Yahudilerin bu dini görü-

nüfllü sapmas›n› elefltiren

önemli pasajlar vard›r. 

Harun Yahya - Adnan Oktar
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Hz. ‹sa'n›n a¤z›ndan aktar›lan bu ‹ncil pasajlar›nda, Yahudi top-

lumuna önderlik eden din adamlar›ndan baz›lar›n›n çok kibirli, kat›

ve yabanc›lara düflman olduklar› anlat›l›r ve samimi dindar Yahudiler

bunlara karfl› uyar›l›r. Örne¤in Markos ‹ncili'nde flöyle yaz›l›d›r:

‹sa ders verirken flöyle dedi: "Uzun kaftanlar içinde dolaflmaktan,

meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve flö-

lenlerde baflköflelere kurulmaktan hofllanan din bilginlerinden sa-

k›n›n. Dul kad›nlar›n mal›n› mülkünü sömüren, gösterifl için

uzun uzun dua eden bu kiflilerin cezas› daha da a¤›r olacakt›r."

(Markos, 12: 38-40)

‹ncil'de söz konusu samimi olmayan din adamlar› hakk›nda

dikkat çekilen bir di¤er özellik de Yahudi olmayanlara karfl› çok ön-

yarg›l› ve düflmanca davranmalar›d›r. Hatta bu nedenle Hz. ‹sa'n›n

Samiriyeli (Yahudi olmayan) bir kad›na iyilik etmesini garipsedikle-

ri anlat›l›r. 

Allah bizlere, bu kat› kalplili¤i, samimi olmayan Yahudilerin du-

rumunu haber veren bir Kuran ayetinde de bildirmifltir:

Sözleflmelerini bozmalar› nedeniyle, onlar› lanetledik ve kalpleri-

ni kaskat› k›ld›k. Onlar, kelimeleri konulduklar› yerlerden sapt›-

r›rlar. (S›k s›k) Kendilerine hat›rlat›lan fleyden (yararlan›p) pay al-

may› unuttular. ‹çlerinden biraz› d›fl›nda, onlardan sürekli ihanet

görür durursun. Yine de onlar› affet, ald›r›fl etme. fiüphesiz Allah,

iyilik yapanlar› sever. (Maide Suresi, 13)

‹flte bugün radikal Siyonizm dedi¤imiz ve gerçekte din d›fl› olan

ideolojinin temeli "kat› kalpli", kibirli Yahudi tavr›d›r. Bu tavra sahip

olan Yahudiler, dine karfl› temelde gösterifl amaçl› bir ba¤l›l›k göster-

mifller ve koyu bir ba¤nazl›k gelifltirmifllerdir.

Bu durum, Yahudilerin bir k›sm›n›n tarih boyunca Allah'›n ken-

dilerine gönderdi¤i peygamberlere karfl› tutumlar›nda da belirleyici

rol oynam›flt›r. Bat›l inançlar›ndan kopmak istemeyen Yahudiler, pey-
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gamberlere itaat etmekten ve hak dine uymaktan fliddetle kaç›nd›kla-

r› gibi, peygamberler ve iman edenler aleyhinde de türlü tuzaklar kur-

mufllard›r. Allah Kuran'da flöyle bildirmifltir:

Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz alm›fl (misak) ve onla-

ra elçiler göndermifltik. Onlara ne zaman nefislerinin hofluna git-

meyen bir fleyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanlad›lar, bir

bölümünü de öldürdüler. (Maide Suresi, 70)

Elçilerin kendilerine tebli¤ ettikleri hak din ço¤u zaman bu kim-

selerin menfaatleri ile çat›flm›fl, bu nedenle peygamberleri öldürmeye

dahi yeltenmifllerdir. 
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Bu artniyetli kimselerin en belirgin özelliklerinden birisi de bir

flekilde hak dini dejenere etmifl olmalar›d›r. Bunun baz› örnekleri Ya-

hudilerin kutsal kitab› olan Tevrat'ta görülür. Tevrat, Allah'›n Hz. Mu-

sa'ya vahyetmifl oldu¤u kutsal bir kitapt›r, ancak sonradan tahrif edil-

mifltir. Allah Hz. Musa'ya toplumunu do¤ruya yöneltmesi, onlara

Kendi emirlerini bildirmesi için Tevrat'› indirmifltir. Allah Kuran'da

"Gerçek flu ki, Biz Tevrat'›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik..."

(Maide Suresi, 44) fleklinde buyurur. Hz. Musa ve onun ard›ndan ge-

lenler, insanlar aras›nda Tevrat ile hükmetmifltir: 

Gerçek flu ki Biz Tevrat'› içinde bir hidayet

ve nur olarak indirdik. Teslim ol-

mufl peygamberler Yahudilere

onunla hükmederler-

di. Bilgin-yöne-

ticiler (Rabba-

niyun) ve

yüksek bil-

ginler de

(Ahbar)

Allah'›n ki-

tab›n› koru-

makla görevli

k›l›nd›klar›n-

dan ve onun

üzerine flahidler

olduklar›ndan

(onunla hükmederler-

di.) Öyleyse insanlardan

Ateist Siyonizm Felsefesi
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korkmay›n Benden korkun ve ayetlerimi az bir de¤ere karfl›l›k

satmay›n. Kim Allah'›n indirdi¤iyle hükmetmezse iflte onlar ka-

fir olanlard›r. (Maide Suresi, 44) 

Ne var ki, Hz. Musa'n›n ölümünün ard›ndan, inkarda direnen bir

k›s›m Yahudiler Tevrat'› de¤ifltirip bozmufllar ve ortaya bugün Eski

Ahit olarak adland›r›lan Muharref Tevrat ç›km›flt›r. Muharref Tevrat

incelendi¤inde içinde Allah'›n birli¤i, Allah korkusu, adil olmak, teva-

zulu davranmak, h›rs›zl›k yapmamak, zinadan sak›nmak, hile yapma-

mak, masum insanlar›n can›na kastetmemek gibi hak dinin izlerini ta-

fl›yan pek çok hükümle karfl›lafl›lacakt›r. Öte yandan, yine ayn› kitab›n

içinde dejenere oldu¤u aç›kça anlafl›lan pek çok bat›l efsane ve hüküm

de yer almaktad›r. Söz konusu efsaneler ve hükümler incelendi¤inde

ise ortaya çarp›c› bir gerçek ç›kar: Bunlar Yahudi halk›n›n ço¤unlukla

pagan kültürlerden etkilenerek kap›ld›klar› yan›lg›lard›r. Ve Yahudiler

içinde paganizme ba¤l› kalmakta direnen bir grup insan taraf›ndan

nesilden nesile aktar›larak neredeyse ilk hali ile muhafaza edilmifltir. 

Bu durum, Yahudili¤in ana unsurlar›n›n nesiller boyunca aktar›-

lan efsaneler, mitolojik kavramlar, eg-

zotik sembollerden oluflan bir felsefe

haline gelmesine neden olmufltur.  

Gerçekten de mitolojik kavramlar ve

semboller, özellikle eski M›s›r efsaneleri ve bu

efsanelerde yer alan sözde kutsal kavramlar,

Yahudi felsefesinde önemli bir yer tutar. Yahu-

di felsefesinin temel tafllar›n› ise Kabala ve Tal-

mud oluflturur. 
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Yahudi ‹deolojisinin Mistik Boyutu:
Kabala

Yahudilikte meydana getirilen dejenerasyonun "yasa" yönünü

Talmud'da görmek mümkünken, mistik yöndeki dejenerasyonu da

Kabala'da görmek mümkündür. 

Kabala ‹branice'de 'gelenek' anlam›na gelir. Yahudi ruhbanlar›n›n

as›rlard›r birbirlerine aktard›klar› ve Eski Ahit'in gizli anlamlar› ile il-

gilenen bir tür okültizm ve mistisizm yöntemidir. Kara büyü ile yak›n-

dan iliflkili olan Kabala, Yahudi felsefesinden derinden etkilenen ma-

sonluk gibi pek çok örgüt ve tarikat taraf›ndan da benimsenmifltir. 

Kabala, özellikle Ortaça¤'dan bafllayarak 17. yüzy›l›n sonuna ka-

dar devam eden süreç içinde çok gündemdeydi ve dönemin toplum-

lar› üzerinde büyük etkisi vard›. Bu dönemde, H›ristiyan toplumu

içinde de baz› gruplar Kabala ile yak›ndan ilgilenmifllerdir. Bunun en

önemli nedenlerinden birisi, Kabala'n›n içinde sakl› oldu¤una inan›-

lan s›rlar ve mistik ö¤retilerdir. 

Yahudiler, Kabala'da sakl› olan ilmin ancak çok az insan taraf›n-

dan kavranabilece¤ine inan›rlar. Eski Ahit'te pek çok insan›n fark›na

varamayaca¤› veya anlayamayaca¤› s›rlar›n, Kabala'ya vak›f olan kifli

taraf›ndan çözülece¤i düflünülür. Kabala metinleri, bilinen kitaplar-

dan farkl› olarak, çok az kimsenin anl›yabilece¤i flekilde yaz›lm›flt›r.

Kitapta anlams›z gibi görünen çok say›da sembol vard›r. Baz› metin-

lerde yaz› kimsenin anlayamamas› için flifrelenmifltir. Bu yüzden Ka-

bala'y› tamamen anlamak mümkün de¤ildir. Gerçek manas›n› Yahudi

olmayan›n (ve Yahudilerin büyük bir k›sm›n›n da) tam bilmedi¤i Ka-

bala, ancak hakk›nda yaz›lm›fl olan kitaplar ile tan›nabilir. 

Bu konudaki sorun ise fludur: Asl›nda Kabala, Yahudilik d›fl› bir

kaynaktan, Eski M›s›r'›n ve Mezopotamya'n›n baz› putperest top-

lumlar›n›n pagan ö¤retilerinden kaynak bulmaktad›r. Bu ö¤retilerin
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temel bir unsuru olan "büyü", bu nedenle Kabala'n›n da önemli bir

parças›d›r.  

Kabalist ö¤reti, evrendeki metafizik dengeler, fleytani güçler ve

bilinçalt› dünyas›yla yak›ndan ilgilenir ve bunlar› büyü yöntemleri ile

etkilemeyi amaçlar. Ünlü Yahudi araflt›rmac› Shimon Halevi, Kabala,

Tradition of Hidden Knowledge (Kabala ve Gizli S›rlar Gelene¤i) adl› ki-

tab›nda Kabala'y› flöyle tan›mlamaktad›r:

Antik pagan kültürlerinin karanl›k ve gizli ö¤retileri Yahudilerin mistik

kitab› Kabala'da toplanm›flt›r. Yahudileri Tevrat'tan uzaklaflt›ran en

önemli etkenlerden biri Kabala'd›r.



60

Bu iki sayfada Kabalistik metin ve sembol örnekleri görülmektedir.
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Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yo-
luyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanman›n tehlikeli bir sa-
nat› ve büyüye dayal› bir formudur.1

Kabala'n›n en önemli özelli¤i, büyü ile yak›ndan ilgili olmas›d›r.

Kabala'y› tan›tan en tan›nm›fl kitaplardan biri Die Kabala (Von Papus)

da, Kabala-büyü iliflkisi flöyle vurgulan›r:

Kabala'n›n teorisi, büyünün genel teorisine ba¤lan›r.2

Kabala çal›flmalar›na özellikle Ortaça¤'da kimi Yahudiler taraf›n-
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Baz› araflt›rmac›lar Kabala'n›n kökenlerinin Eski M›s›r'a uzand›¤› kan›-

s›ndad›r. Eski M›s›r'da rahip s›n›f›nda yayg›n olan büyü merkezli ö¤reti-

ler, zamanla Yahudili¤in içine de s›zm›fl ve Kabala olarak bilinen mistik

ö¤retinin temeli olmufltur. Kabala'n›n Mezopotamya'daki putperest

kültürlerden de kaynakland›¤›na dair iflaretler vard›r. Her durumda Ka-

bala, Yahudileri Allah'›n vahyi olan gerçek Tevrat'tan uzaklaflt›ran, bir-

tak›m bat›l inançlara sürükleyen sapk›n bir ö¤reti olmufltur.



dan öncelik verilmifltir. Ortaça¤ Avrupas›'n›n skolastik yap›s›, Yahudi-

ler üzerinde çeflitli k›s›tlamalara ve bask›lara neden olmufl, bu dönem-

de, Kabala'da yer alan gizli ö¤retilerin hayata geçirilmesi ile Yahudi

toplumunun kurtulufla erece¤i düflüncesi yayg›nlaflm›flt›r. Kabala'da

belirtilen çeflitli egzotik ritüellerle, tüm Yahudileri içinde bulundukla-

r› durumdan kurtar›p, onlar› 'dünyan›n efendileri' yapaca¤›na inan›-

lan Mesih'in yeryüzüne geliflinin h›zland›r›laca¤›na inan›lm›flt›r. Ka-

balist hahamlar bunun için kiflisel yo¤unlaflma, derin konsatrasyon ve

çile egsersizleri ile garip ritüeller yapm›fllar, birtak›m ayin ve trans

yöntemleri kullanm›fllard›r. 

Bu bat›l inan›fl ve uygulamalar, 13. yüzy›lda Granadal› haham

Moses de Leon taraf›ndan yaz›lan Zohar kitab› ile doru¤a ulaflm›flt›r. 
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Yeniça¤'a ait Kabalistik bir grafik



65

Kabalistik felsefe ve büyüyü içiçe yorumlayan

Ortaça¤'a ait sembolik bir anlat›m



KKaabbaallaa''nn››nn  SS››rrllaarr››,,  
ZZoohhaarr  vvee  SSeeffiirroott

Zohar her ne kadar 13. yüzy›l›n sonunda yaz›lm›fl olsa da içerdi-

¤i bilgilerin geçmiflinin 2. yüzy›la kadar dayand›¤› kabul edilir. ‹çinde

antik dünyan›n farkl› ilimlerinin bulundu¤una inan›lan Zohar'da en

çok üzerinde durulmas› gereken, 'Sefirot' kavram›d›r. 

Sefirot asl›nda bir tür flemad›r. Kaba-

lac›lar, Sefirot'un Allah'›n evreni ya-

rat›fl›n›n bir tür temsili ve yans›ma

flekli oldu¤unu iddia ederler. Bu

mistik doktrine göre, evrendeki

tüm olaylar Sefirot'a göre flekil-

lenmektedir. ‹nsan›n ruhundan

evrenin yap›s›na kadar herfley

Sefirot flemas› ile uyum-

ludur. Tüm varl›klar

Sefirot'a göre konum-

lan›r, yaflam Sefirot'a

göre flekillenir. Dolay›-

s›yla çeflitli ritüeller ile

Sefirot üzerinde yap›-

lacak oynamalar›n,

olaylar›n gidiflat›n› kifli-

nin istedi¤i yönde de¤ifl-

tirebilece¤ine inan›l›r. Bu

sapk›n inan›fla göre, bunu

herkes yapamaz, bunun için

Kabala baflta olmak üzere
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fieytan Lucifer'in etki alan›n› gösteren

Kabalistik flema

Ateist Siyonizm Felsefesi
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Kabala'n›n en önemli ö¤retisi: Sefirot
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tüm mistik bilgilere sahip olmak

gerekir. 

K›saca, Kabalac›lar›n

Sefirot'a önem vermele-

rinin temelinde bu

yolla 'tarihe yön ve-

rebileceklerine' ina-

n›yor olmalar› var-

d›r. 

"Hiç flüphesiz,

Biz herfleyi kader ile

yaratt›k" (Kamer Suresi,

49) ayetinde de buyuruldu-

¤u gibi, Allah tüm evreni ve in-

sanl›¤› belirlenmifl bir

kader ile yaratm›flt›r ve

hiçbir varl›¤›n, Allah'›n

dilemesi d›fl›nda, bu

kaderin d›fl›na ç›kmas›

mümkün de¤ildir. 

Yahudi yazar Eli

Barnavi, Kabala'y› ve

Sefirot'un Kabalac›lar

için tafl›d›¤› önemi flöyle

anlat›r:

Kabala, Ortaça¤'daki ilk
ortaya ç›k›fl›n› 12. yüz-
y›lda Güney Fransa'daki
Provins'de yapt›. Bu-
nunla birlikte as›l doruk
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Yahudili¤in önemli sembollerinden olan alt› köfleli

y›ld›z gerek Kabala'n›n gerekse Kabala kaynakl›

büyücülü¤ün en temel sembollerindendir. 



noktas›na 13. yüzy›lda Se-
fer ha-Zohar'›n yaz›l›m›y-
la birlikte ‹spanya'da
ulaflt›... Burada gelifltiri-
len Kabala teorisine göre
kutsall›k, kendisini, Allah
ve yarat›l›fl aras›ndaki
iliflkiyi aç›klayan on Sefi-
rot ile aç›kl›yordu. Bu Se-
firotlar, Tanr›sal akl› tem-
sil ettiklerine göre, bütün
varl›klar da bunlara göre
konumlanabilirdi. Bu du-
rumda insan, baz› ritüel-
leri uygulayarak, bu Sefi-
rotlar› etkileyebilir ve do-
lay›s›yla dünyan›n gelifli-
mine yön verebilirdi. Bu
Sefirot teorisi, ‹spanya'da-
ki Kabalac› ö¤retinin te-
mel noktas› haline geldi.3

Hatta Zohar kitab›n-

da insan›n davran›fllar›-

n›n ‹lahi dünya üzerinde

etkileri olaca¤› gibi bir

sapk›nl›¤a da kapsaml›

olarak yer verilmektedir.

Ancak tüm bunlar, hak

din ile çeliflen çok bat›l

inan›fllard›r. Zaten gerek

Kabala'da, gerek Sefirot

flemas›nda gerekse bu ri-

Harun Yahya - Adnan Oktar
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Kabala'n›n en temel ö¤retisi olan Sefirot

pek çok büyüsel sembolde de kullan›l›r.



tüellerde kullan›lan

semboller ve tan›mlar

da bu inan›fl›n hak din

öncesi putperest dö-

nemden geldi¤ini gös-

termektedir. Eski M›s›r

yaz›tlar› üzerindeki

semboller dikkatli bir

gözle incelendi¤inde

Kabalistik semboller ile

benzerlikleri dikkati

çekmektedir.

Unutmamak gere-

kir ki, egzotik ve mistik

inanç ve uygulamalarla

dünya üzerinde etki olufltu-

rabilece¤ine inanmak çok büyük bir sapk›nl›kt›r. Dünya üzerinde ge-

liflen her olay Allah'›n bilgisi ve izni ile gerçekleflir. Allah ayetlerde flu

flekilde bildirmifltir:

Onlar›n ifllemifl olduklar› herfley kitaplarda (yaz›l›)d›r. Küçük, bü-

yük herfley sat›r sat›r (yaz›l›)d›r. (Kamer Suresi, 52-53) 

Dolay›s›yla, Kabalistler en gizemli ritüelleri yapt›klar›n› sand›kla-

r› ve tarihe yön verdikleri yan›lg›s›na kap›ld›klar› anda da asl›nda

Allah'›n kendileri için dilemifl oldu¤u kaderi yaflamaktad›rlar. "Gökte

ve yerde gizli olan hiçbir fley yoktur ki, apaç›k olan bir kitapta (Levh-i

Mahfuz'da) olmas›n" (Neml Suresi, 75) ayetinde de bildirildi¤i gibi,

yeryüzünde olan ve biten herfley Allah kat›ndaki kitapta bellidir. Kim-

senin bunun d›fl›nda bir yaflam sürebilmesi ya da buna müdahalede

bulunabilmesi kesin olarak mümkün de¤ildir. Böyle bat›l inançlara

kap›lanlar, ciddi bir aldan›fl içindedirler. 
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Ortaça¤ Yahudi Kabalac›lar›n› gösteren

ünlü bir gravür.

Ateist Siyonizm Felsefesi



Kabala'n›n günümüz Yahudili¤ine ve ateist Siyonizme olan en

büyük (ve negatif) miras› ise, söz konusu "tarihin de¤ifltirilebilece¤i"

yan›lg›s› olmufltur. Bu nedenledir ki, temelde din d›fl› bir hareket olan

Siyonizm ortaya ç›kt›¤›nda ve Yahudiler için dini bir umut olan "Ku-

düs'e dönüfl" ülküsünü din d›fl› ve siyasi bir hedef haline getirdi¤inde,

Kabalac› hahamlar

bu projeye destek

vermifllerdir. Ateist

Siyonizme destek

veren az say›daki di-

ni liderden biri olan

Haham Avraham

Yitzhak Hacohen

Kook, ünlü bir Kala-

bac›'d›r ve Siyonizmi

Mesih'in geliflinin in-

san eliyle h›zland›r›l-

mas› olarak tan›mla-

m›flt›r. (Buna karfl›l›k

pek çok Yahudi ise

bunu bir "sekülerlefl-

me" olarak görmüfl-

lerdir ve bunda hak-

l›d›rlar. Bu gün de

ateist Siyonizme kar-

fl› ç›kan dindar Ya-

hudiler, söz konusu

" s e k ü l e r l e fl m e y i "

reddedenlerdir.)
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Kabala'da kullan›lan Sefirot

flemalar›ndan biri. 
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Bu bölümde incelediklerimizin gösterdi-
¤i gibi, Yahudi toplumu içinde yer alan baz›

kimseler yaln›zca Tevrat'› tahrif etmekle
kalmam›fl, ayn› zamanda din ahlak›na ta-

ban tabana z›t anlay›fllar› Yahudi fleriat›-
n›n önemli bir parças› haline getirmifl-

lerdir. Yazd›klar› kitaplarda, yapt›kla-
r› çarp›k yorumlamalar ve ç›kar›m-
larla, Hz. Musa'n›n gerçek fleriat›n-
dan tamamen uzak, geleneksel Ya-
hudi ideolojisinin devam› olan bir
yap› ortaya ç›karm›fllard›r. Allah
Kuran'da söz konusu Yahudilerin,
dinlerini de¤ifltirip bozduklar›n›

pek çok ayette bildirmektedir:

Onlardan zulmedenler, sözü

kendilerine söylenenden bafl-

ka bir fleyle de¤ifltirdiler...

(Araf Suresi, 162)

... Oysa onlardan bir bölü-

mü, Allah'›n sözünü ifli-

Dinlerini 
De¤ifltirip 

Bozanlar



tiyor, (iyice alg›lay›p) ak›l erdirdikten sonra, bile bile de¤ifltiriyor-

lard›. (Bakara Suresi, 75) 

Art›k vay hallerine; kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er

karfl›l›¤›nda satmak için "Bu Allah Kat›ndand›r" diyenlere. Art›k

vay, elleriyle yazd›klar›ndan dolay› onlara; vay kazanmakta ol-

duklar›na. (Bakara Suresi, 79)

Asl›nda bu ahlaka sahip olan kimseler, henüz Hz. Musa hayatta
iken ve onlara hak dini tebli¤ ederken dahi Hz. Musa'ya çeflitli zorluk-
lar ç›karm›fllard›. En önemli özellikleri ise, puperestli¤e gösterdikleri
e¤ilimdi. Hz. Musa'dan önce de, Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yakub gi-
bi pek çok peygamberin tebli¤ine flahitlik eden Yahudiler tevhid dini-
ni gayet iyi biliyorlard›, buna ra¤men putperest M›s›r toplumunun ge-
leneklerinden çok etkilenmifllerdi. Nitekim Allah'tan gere¤i gibi kork-
mayan bu kifliler, ellerine geçen ilk f›rsatta putperest ritüellere döndü-
ler ve Hz. Musa'n›n anlatt›¤› hak dinden yüz çevirdiler: 

‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤il-

mekte olan bir toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa,

onlar›n ilahlar› (var; onlar›n ki) gibi, sen de bize bir ilah yap." O:

"Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. Onlar›n

içinde bulunduklar› fley (din) mahvolucudur ve yapmakta olduk-

lar› fleyler (ibadetler) de geçersizdir." (Araf Suresi, 138-139)

Ayetlerde bildirilen kifliler, Yahudi toplumu içinde söz sahibi ko-
numa gelmifller ve pek çok kifliyi de pefllerinden sürüklemifllerdir. Bi-
linçsizce bu kiflilere uyanlar da, kimi zaman Hz. Musa ile birlikte mü-
cadele etmekten kaç›nm›fllar (Maide Suresi, 24), kimi zaman Allah'›
aç›kça görmedikçe iman etmeyeceklerini söylemifller (Bakara Suresi,
55), kimi zaman Hz. Musa'ya karfl› sayg›ya uygun olmayan bir tutum
tak›nm›fllar (Ahzap Suresi, 69), kimi zaman kendilerine verilen nimet-
leri unutarak nankörlük etmifller (Bakara Suresi, 61), kimi zaman Hz.
Musa'n›n kendilerine emretti¤i fleriat› uygulamamak için mazeretler
öne sürmüfllerdir (Bakara Suresi, 67-71). 
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iyasi ateist Siyonizm, afl›r› milliyetçilik ak›mlar›n›n h›z-

la yay›ld›¤› 19. yüzy›l Avrupas›'nda, Theodore Herzl'in

önderli¤inde ortaya ç›kt›. Hareketin önderli¤ini yapan

Yahudilerin hiçbiri dindar de¤ildi; hatta aralar›nda pek çok

ateist de vard›. Bu Allah’s›z, dinsiz Siyonizm büyük devletlerin yöne-

tici kadrolar›nda kendisine önemli destekler buldu. Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u'nun y›k›l›fl›n›n ard›ndan ateist Siyo-

nist hareket, ana hedefi olan Yahudileri Fi-

listin'e yerlefltirme projesini h›zla hayata

geçirdi. II. Dünya Savafl› s›ras›nda Nazi-

lerin soyk›r›m›na maruz kalan Yahudi-

lerin de ateist Siyonistler taraf›ndan bü-

yük kafileler halinde Filistin'e götürül-

mesi ile birlikte, Siyonistler hedefleri-

ne bir ad›m daha yaklaflm›fl oldu-

lar. Ancak ateist Siyonistlerin he-

deflerini gerçeklefltirmeleri çok

kanl› ve ac›mas›z oldu. Söz ko-

nusu sald›rganl›k ve ac›mas›z-

l›k günümüzde de halen de-

vam etmektedir. Bunun teme-

linde de ateist Siyonizmin

›rkç›, sald›rgan ve iflgalci bir

ideoloji olmas› yatmaktad›r. Ateist Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl,

dini inançlardan tümüyle uzak bir Marksistti.
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Afrikal› veya Ortado¤ulu ›rklar› maymunlarla ayn› seviyede gören Sosyal Darwinist

anlay›fl, üstteki 19. yüzy›l çiziminde en aç›k flekilde resmedilmiflti. Bir 19. yüzy›l ide-

olojisi olan ateist Siyonizm de, dönemin bu ›rkç› anlay›fl›n› kabul ediyordu.



Ateist Siyonist ideoloji Yahudileri bir vatanda toplamay› ve ba-

¤›ms›z bir Yahudi devleti kurmay› hedeflerken, dini de¤erlerden ziya-

de ulusal de¤erleri ön plana ç›karmaktayd›. Ateist Siyonistlere göre,

Yahudiler yaln›zca ayr› bir dini topluluk de¤il, ayr› bir ulus, ayr› bir

›rkt› ve bu ›rka mensup tüm insanlar›n tek bir çat› alt›nda toplanmas›

gerekiyordu. Bu çat›n›n neresi olaca¤› sorusuna da ateist Siyonistler

dini de¤il, din d›fl› bir cevap aram›fllar ve önce Uganda'y› düflünmüfl-

lerdi. Tarihe "Uganda Plan›" olarak geçen proje ifllemedi ve ateist Siyo-

nist hareket hedef olarak Filistin'de karar k›ld›. Ancak Filistin'e önem

vermelerinin nedeni, bu bölgenin dini anlam› de¤il, "Yahudi ulusunun

tarihsel vatan›" olufluydu. Bu plan ortaya at›l›rken, Filistin toprakla-

r›nda yaflamakta olan toplumlara ne yap›laca¤›, onlar›n nas›l bir son-

la karfl›laflaca¤› ise tart›fl›lm›yordu bile. Çünkü Filistin'de yaflayan

halk ateist Siyonistler taraf›ndan yok say›lmaktayd›. 

Bu yoksay›fl, ateist Siyonist ideoloji taraf›ndan 19. yüzy›l›n hakim

ideolojisi olan Sosyal Darwinist bir mant›kla aç›klan›yordu. Buna gö-

re, sözde "Avrupal› ileri uluslar" aras›nda yer alan Yahudiler Filistinli-

lerden üstündü ve Filistinliler, Yahudilerin diledi¤i gibi hareket etme-

ye mecburdu. Darwinizm'in yo¤un etkisi ile, ateist Siyonistler Filistin-

lileri sözde henüz geliflimini tamamlayamam›fl bir tür hayvan olarak

adland›r›yor, dolay›s›yla bu tür "afla¤›" ›rklar›n sonunun ne olaca¤› ile

ilgilenmiyorlard›. Bu Sosyal Darwinist ideoloji, ateist Siyonist ideolo-

jiye damgas›n› vurdu. Öyleki neredeyse bir as›r sonra bile, ‹srail Bafl-

bakan› ‹zak fiamir, BM'in ateist Siyonizmi ›rkç›l›k olarak kabul eden

karar› onaylamas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada flöyle diyordu: 

A¤açlardan inen insanlardan meydana gelen uluslar›n dünyan›n

liderli¤ini üstlenmeleri kabul edilebilecek bir fley de¤ildir. ‹lkeller

nas›l kendilerine ait fikirlere sahip olabilirler? Birleflmifl Millet-

ler'in karar› bir kez daha bize göstermifltir ki, biz di¤er uluslar gi-

bi de¤iliz.4
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Ateist Siyonizmin ismini ald›¤›

Kudüs'teki kutsal Siyon tepesi.

Ateist Siyonizmin ismini ald›¤›

Kudüs'teki kutsal Siyon tepesi.



Burada bir noktay› belirtmek ve Siyonizmi ne anlamda elefltirdi-

¤imizi aç›klamak gerekir. Kuflkusuz yaflad›klar› ülkelerde zulme ma-

ruz kalan Yahudilerin dünyan›n istedikleri yerine göç etmeleri ve ora-

da kendilerine yeni bir yurt kurmaya çal›flmalar› son derece insani ve

hakl› bir taleptir. Yerleflmeyi istedikleri ülkenin Filistin olmas›nda da

hiçbir sak›nca yoktur. Siyonizm, e¤er sadece bunu amaçlasayd›, mefl-

ru bir hareket olurdu. Ancak sorun, Siyonizmin ateistlerce sömürgeci

ve iflgalci bir projeye dönüflmesiyle bafllam›flt›r.  Haks›z olan, as›rlar-

dan beridir söz konusu topraklarda yaflamakta olan insanlar›n zorla

ve bask›yla evlerinden, topraklar›ndan ç›kar›lmalar›, yurtlar›n› terk

etmek istemeyenlerin ise ac›mas›zca katledilmesidir. ‹flte Siyonizmi

haks›z k›lan budur.
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AAtteeiisstt  SSiiyyoonniizzmm  DDiinn  DD››flfl››  
BBiirr  ‹‹ddeeoolloojjiiddiirr

H›ristiyan dünyas›nda ateist Siyonizme sempati duyan çevrelerin

en büyük yan›lg›lar› Siyonizmin dini temele dayanan bir ideoloji ol-

du¤unu sanmalar›d›r. Oysa ateist Siyonizm gerek kurucular›n›n zihni-

yeti gerekse savundu¤u görüfller ile tamamen din d›fl› bir ideolojidir.

‹deoloji, ›rkç›l›¤› ve Kabala'daki "tarihi de¤ifltirme" projesini k›smen

devralm›fl ve bunlar› din d›fl› bir anlay›flla yorumlam›fl ve kullanm›fl-

t›r. 

Hareketin kurucular›n›n kimli¤i bu konuda oldukça ayd›nlat›c›-

d›r. Öncelikle, bilindi¤i gibi siyasi Siyonizmin kurucusu olan Theodo-

re Herzl dini bilince sahip olmayan birisiydi. Herzl'in ard›ndan hare-

ketin lideri olan Max Nordau da ateist oldu¤unu aç›kça ilan etmektey-

di. ‹deolojinin hem kurucular› hem de sonradan gelen takipçileri için

as›l olan Yahudi '›rk›'n›n safl›¤›n›n korunabilemesi idi. Max Nordau,

ateist Siyonizme yönelik, "Siyonizm dini de¤il, ›rkç› bir ideolojidir"

elefltirisine cevap olarak, bu konuda kendisini elefltirenlerle kesinlikle

"hemfikir" olduklar›n› söylüyordu.5

Gerçekte Herzl ve Nordau gibi ateist Siyonizm kurucular›n› ve

onlar› izleyen kuflaklar› etkileyen fikirler, 19. yüzy›l Avrupas›'n›n din

d›fl› ideolojileriydi. Bunun en belirgin örneklerinden biri "sa¤ kanat Si-

yonizmin kurucusu" olarak bilinen Zeev Jabotinsky'di. Hitler ve Mus-

solini hayran› olan Jabotinsky, bu faflist diktatörlerin ›rkç› ideolojisinin

Yahudi versiyonunu oluflturmak istemiflti. Siyonizm tarihi konusunda

uzman araflt›rmac›lardan biri olan Lenni Brenner, Jabotinsky'den söz

ederken flöyle yazar:

Jabotinsky'nin ›rkç›l›¤›n›n kökenlerini görmek kolayd›r. 20. yüz-

y›l›n yüzy›l bafllar›ndaki zengin Bat› dünyas›, ›rklar aras›ndaki bi-

yolojik çat›flmaya dair Sosyal Darwinist fikirlerle istila edilmifltir
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ve bu fikirler de çok geç kalmadan erken Siyonistler aras›nda kök

salm›flt›r.6

Jabotinsky'nin görüflleri, ‹srail'in kurulmas›yla birlikte Herut Par-

tisi'nin temelini oluflturmufltur. Herut zamanla di¤er baz› küçük par-

tilerle birleflerek Likud'a dönüflmüfltür. Menahem Begin, ‹zak fiamir,

Benjamin Netanyahu veya Ariel fiaron gibi ‹srail'in radikal, sertlik

yanl›s› politikac›lar› Likud'un liderleridir. Bir baflka deyiflle, 2000'li y›l-

lar›n bafl›nda ‹srail'in baflbakanl›k koltu¤una oturan ve uzlaflmaz po-

litikalar›yla fliddeti körükleyen Ariel fiaron'un fikri kökleri, Jabo-

tinsky'nin Sosyal Darwinizm'ine uzanmaktad›r. Bu "Sosyal Darwinist

Siyonizm", ‹srail'in bugüne kadar iflledi¤i insanl›k suçlar›n›n ç›k›fl

noktas›d›r. 

85

Harun Yahya - Adnan Oktar

Ateist Siyonizmin kurucular›, Yahudi diniyle hemen hiçbir ilgileri olmayan kiflilerdi.

Herzl'den sonra hareketin en önemli ikinci ismi konumundaki Max Nordau (üstte sol-

da) koyu bir ateistti. Sa¤ kanat Siyonizmin kurucusu olan Jabotinsky (sa¤da) ise, dini

sadece milli bir kavram olarak görüyor, gerçek anlamda bir dindarl›¤a karfl› ç›k›yordu. 
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Konunun en önemli yan› ise, söz konusu Siyonizm anlay›fl›n›n,

tamamen seküler ve hatta din-karfl›t› bir ideoloji olan Sosyal Darwi-

nizm'den kaynak bulmas›na ra¤men, dini bir söylem kullanmas›d›r.

Likud ve ondan da radikal olan ‹srailli partiler; tüm Filistin toprakla-

r›n› ilhak etme, Filistinlileri katliamdan geçirme veya sürgün etme ve

hatta di¤er Arap ülkelerinin topraklar›n› iflgal etme gibi ac›mas›z he-

deflerini, Yahudi dininin kavramlar›n› kullanarak, Muharref Tevrat

pasajlar›ndan al›nt›lar yaparak meflrulaflt›rmaya çal›flmaktad›rlar. 

Oysa bu büyük bir yan›lg›d›r. Yahudilik, aynen ‹slamiyet ve H›-

ristiyanl›k gibi, ‹lahi bir dindir ve haks›z fliddet kullan›m›na hiçbir fle-

kilde izin vermez. Yahudi dini, Allah'›n Hz. Musa arac›l›¤›yla ‹srailo-

¤ullar›'na indirdi¤i kutsal hükümlere dayal›d›r ve bu hükümler -tarih

içinde baz› dejenerasyonlara u¤ram›fl da olsalar- genel olarak adalet,

bar›fl ve merhameti emreder. Sosyal Darwinist bir ideoloji olan ateist

Siyonizmin, kendisine Muharref Tevrat'tan destek bulmaya çal›flmas›,

bir zamanlar Mussolini ve Franco gibi faflistlerin Katolik Kilisesi'ni

kendi ideolojilerini desteklemek için kullanmaya çal›flmalar›na benzer

bir ikiyüzlülüktür. 

Bu gerçek, ilk bafltan beridir ateist Siyonizmin dindar Yahudiler

taraf›ndan fliddetle elefltirilmesine yol açm›flt›r. 

Bunlardan biri olan Lubavich haham› Sholem Dov Ber Schneer-

sohn, henüz ‹srail'in kurulmad›¤› y›llarda, ateist Siyonizmin Yahudi-

lik aç›s›ndan bir sapma oldu¤unu flöyle aç›klam›flt›:

Siyonistlerin tüm yaz›lar›ndan görülmektedir ki, ana amaçlar› ve

faaliyetleri, Yahudi halk› aras›nda, Tevrat'›n ve Tevrat emirleri-

nin tek hedefinin ulusal duygular› güçlendirmek oldu¤u izleni-

mini oluflturmaktad›r. Bu teori, kendilerini Siyonist ideali ger-

çeklefltirmeye adam›fl olan araçlar gibi gören gençlik aras›nda

kolayca görülebilir. Kendilerini Tevrat'tan ve hükümlerinden ta-

mamen ba¤›ms›z görmektedirler. Onlara göre ulusçuluk dinin

yerini alm›flt›r...
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Siyonistler, kardefllerimizi ba¤›ms›z bir ulus ve devlet amac›na

yönelik olan Siyonist tutku u¤runda etkilemek için, kaç›n›lmaz

olarak insanlar› Tevrat'tan ve onun emirlerinden uzaklaflt›rmaya

çal›flacak, veya onlar›n Tevrat'a ba¤l›l›klar›n› olabildi¤ince zay›f-

latmaya çabalayacaklard›r ki, Tevrat'›n yerini ulusçuluk als›n.

Çünkü bilinmektedir ki, Tevrat'a ba¤l› olanlar, de¤iflerek bir bafl-

ka inanc› benimsemeye kapal›d›rlar. fiu aç›k bir gerçektir ki, Siyo-

nistler sadece Yahudilikten uzaklaflmakla kalmamakta, ayn› za-

manda, insanlar›n kalbinden Tevrat'a ve hükümlerine yönelik

manevi duygular›n› kasten silerek Yahudi ruhlar›n› tümüyle tah-

rip etmektedirler.7

Haham Schneersohn, ateist Siyonizmin kurucusu olan Theodore

Herzl'in Yahudilikten ne kadar uzak bir insan oldu¤unu da, dini hü-

kümlere kay›ts›zl›¤›n› vurgulayarak belirtiyordu:

Herzl Kutsal Topraklara gitti¤inde, Allah'tan tümüyle uzakt›.

Kutsal fiehre (Yahudilikte ifl yapman›n yasak oldu¤u) Cumartesi

günü girerek, Tevrat'›n kutsall›¤›na karfl› ç›kt›... Tevrat'› aç›kça

çi¤nedi, hem de kutsal flehirde ve kutsal Tap›nak mekan›nda ve

Allah'›n gözünde kötü olan› yapt›.8

Haham Schneersohn'un ateist Siyonizme yönelik elefltirileri do¤-

ru ç›kt›. Ateist ve radikal Siyonistler, Yahudi dininin kavramlar›n› kul-

lanmalar›na karfl›n tümüyle din d›fl› bir proje ortaya koydular. Bugün

de ateist Siyonizm, dini kavramlar› ulusal amaçlar için kullanmaya

devam etmektedir. Bu gerçek yine pek çok dindar Yahudi taraf›ndan

da belirtilmekte ve fliddetle elefltirilmektedir. Bu dindar Yahudileri ça-

t›s› alt›nda toplayan örgütlerden biri olan Neturei Karta, Siyonizme kar-

fl› oldukça ciddi elefltiriler getirmektedir. Neturei Karta'n›n çeflitli med-

ya organlar›nda ve internette yay›nlanan bir bildirisinde flöyle denmek-

tedir:

Neturei Karta gerçek Yahudili¤e ba¤l›, Siyonist harekete, onun
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somut örne¤i olan ‹srail hükümetine ve onlar›n kutsal topraklar

üzerinde devam eden iflgal ve sald›r›s›na karfl› olan, dünyadaki

yüz binlerce Ortodoks Yahudiyi temsil eden bir cemaattir. fiu bili-

nen bir gerçektir ki, (tan›nm›fl bir ateist taraf›ndan oluflturulan) Si-

yonist hareketin, Yahudileri manevi olarak dinlerine ba¤l› insan-

lardan, ulusçu insanlara dönüfltürme program›na dindar Yahudi-

lerin büyük ço¤unlu¤u karfl› ç›km›fllar ve ünlü hahamlar ve bil-

ginler de ›srarla Siyonistleri k›nam›fllard›r. Bunun temel nedenle-

ri flunlard›r: 

1) Onlar›n (Siyonistlerin), Yahudili¤in Peygamberleri ve Bilgeleri

taraf›ndan vaat edilen "Kurtar›c› Mesih"i inkar etmeleri ve bunu

maddesel ulusçu bir kavrama dönüfltürmeleri (Bir ülke ve ordu

kurulmas› gibi vs.)

2) Bu hareketin (Siyonizmin) kaç›n›lmaz olarak do¤uraca¤› çat›fl-

malar› ve bunun sonucunda oluflacak olan vahflet ve y›k›c› sonuç-

lar› önceden görmeleri -özellikle de Arap halklar›na karfl›.

3) Siyonist hareketin, Tevrat'ta ve peygamberlerin yaz›lar›nda bi-

ze bildirilen "Kutsal Topraklar›n, günahlar› nedeniyle ‹lahi

emirle Yahudilerin elinden al›nmas›" fleklindeki ‹lahi hük-

mü üzeri örtülü bir biçimde inkar etmesi. Bu durumu dü-

zeltmek için Siyonist ideolojinin iddia etti¤i gibi in-

san/ordu kullanarak at›lan her ad›m›n, Tevrat'a ayk›r›
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oldu¤u ve eninde sonunda baflar›s›zl›kla sonuçlanaca¤› aç›kt›r.

Görüldü¤ü gibi Ordotoks Yahudilerin, Siyonist ideoloji veya onun

insan yap›m› "kurtulufl" projesi ile bir ilgileri yoktur, ancak sab›rla

Peygamberler taraf›ndan bildirilen "Kurtar›c› Mesih"i beklemekte-

dirler. Bize bildirildi¤i gibi, tüm insanlar›n "Tek Yarat›c›n›n" egemen-

li¤ini gördükleri zaman, ‹flaya peygamberin sözleri yerine gelmifl

olacakt›r: "‹nsanlar k›l›çlar›n› çekiçle dövüp saban demiri, m›zrakla-

r›n› ba¤c› b›ça¤› yapacaklar." (‹flaya, 2:4) "9

Neturei Karta'n›n üstteki aç›klamas›ndan aktar›lan ve dindar Yahu-

dilerin Mesih'in gelifliyle bekledikleri bar›fl ortam›n› anlatan Muharref

Tevrat pasaj› ise flöyledir:
RAB uluslar aras›nda yarg›çl›k edecek, 

Birçok halk›n aras›ndaki anlaflmazl›klar› çözecek. 

‹nsanlar k›l›çlar›n› çekiçle dövüp saban demiri, 

M›zraklar›n› ba¤c› b›ça¤› yapacaklar. 

Ulus ulusa k›l›ç kald›rmayacak, 

Savafl e¤itimi yapmayacaklar art›k. (‹flaya, 2:2-4)

Görüldü¤ü gibi, Yahudilere Muharref Tevrat'ta vaat edilen Mesih dö-

nemi, bar›fl ve kardefllik kavramlar›na dayal›d›r. Oysa bir tür "sahte Me-

sih" hareketi olan ateist Siyonizm, hem Yahudilere hem de di¤er Ortado-

¤u halklar›na savafl ve düflmanl›k getirmifltir. Neturei Karta'n›n Siyonizm

hakk›ndaki aç›klamas›n›n devam›nda, bu konuda flu yorum yap›l›r:

‹srail hükümeti ve Siyonist liderlik, terör, aldatmaca ve hilekarl›k yo-
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luyla, bilgili olmayan pek çok kardeflimizi aldatmay› baflarm›fl olma-

s›na ra¤men, halen kutsal topraklarda ve d›flar›da yaflayan yüz bin-

lerce Yahudi, Yahudili¤in gerçek bak›fl aç›s›n› korumakta, bunu Siyo-

nist ulusçu ideoloji ile de¤ifltirmeyerek ona sahip ç›kmakta ve "‹sra-

il"i tan›may› reddetmektedir. Bu Yahudiler milletler aras›ndaki çat›fl-

malara karfl› ç›kmakta ve Araplarla ve dünyadaki tüm di¤er millet-

lerle bar›fl içerisinde yaflamak istemektedirler. Yeremya Peygambe-

rin bize binlerce y›l önce söyledi¤i "Sizi sürmüfl oldu¤um kentin

esenli¤i için u¤rafl›n" hükmünde belirtildi¤i gibi. (Yeremya, 29:7)

Ayr›ca, bizler Yahudi dini kurallar›n›n ve ahlak›n›n "‹srail" yönetimi

taraf›ndan kökünden kaz›nmas›na karfl› olmaya devam ediyoruz. Bu

yönetimin üyelerinin ço¤unlu¤u gerçekte din d›fl›d›r ve hatta Yahu-

dili¤in en temel emirlerini (örne¤in Sabat gününe riayeti veya haram

yiyeceklerle ilgili hükümleri) uygulamamaktad›r; dahas› yönetimle-

ri Yahudili¤in ahlaki kurullar›n› hiçe saymaktad›r.10

Her ne kadar Neturei Karta gibi çevrelerin savundu¤u "‹srail'in y›-

k›lmas›" fleklindeki radikal hedefe kat›lmasak ve ‹srail'in (1967 öncesi s›-

n›rlar› içinde) var olma hakk›n› kabul etsek de, bu çevrelerin ‹srail'e ge-

tirdi¤i elefltirilerin hakl›l›k pay›n› kabul ediyoruz. Gerçekten de Neturei

Karta'n›n belirtti¤i gibi ateist Siyonizmin en aldat›c› yönü, Yahudi dininin

kavramlar›n› çarp›tarak kullanmas› ve böylece sahte dindar bir kimlikle

ortaya ç›kmas›d›r. Bunun en aç›k örne¤ini, ateist Siyonizmin "seçilmifllik"

kavram›n› çarp›tmas›nda görebiliriz. 
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AAtteeiisstt  SSiiyyoonniizzmmiinn  DDiinnii
KKaavvrraammllaarr››  ÇÇaarrpp››ttmmaass››

Ateist Siyonistler, Eski Ahit'te Yahudilerden "seçilmifl ve üstün bir

›rk" olarak bahsedildi¤ini öne sürmekte, geçmiflte yaflayan Yahudi

toplumlar› ile dönemin inkarc› toplumlar› aras›nda yaflanan savafllar-

dan ve mücadelelerden örnekler vermektedirler. Böylece, ›rkç›l›klar›-

na ve Araplara karfl› yürüttükleri katliamlara sözde meflru bir zemin

oluflturduklar›na inanmaktad›rlar. Oysa bu, art niyetli yorumlamalar-

dan ibaret bir ç›kar›md›r. Allah'›n Yahudilere bir dönem 'seçilmifllik'

vasf› vermifl oldu¤u, içlerinden pek çok peygamber ç›kard›¤› do¤ru-

dur. Ancak bu, o dönem için geçerli olan bir durumdur. Bu konuyla il-

gili Kuran ayetlerinden baz›lar› flu flekildedir: 

Ey ‹srailo¤ullar›, size ba¤›fllad›¤›m nimetimi ve sizi (bir dönem)

alemlere üstün k›ld›¤›m› hat›rlay›n. (Bakara Suresi, 47)

Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›na Kitap, hüküm ve peygamberlik

verdik, onlar› temiz ve güzel fleylerle r›z›kland›rd›k ve onlar›

alemlere üstün k›ld›k. (Casiye Suresi, 16)

Ayetlerde, Allah'›n bir dönem Yahudilere nimetler verdi¤i ve yi-

ne bir dönem onlar› di¤er milletlere hakim k›ld›¤› anlat›lmaktad›r. An-

cak bu ayetlerde ateist Siyonistlerin anlad›¤› anlamda daimi bir 'seçil-

mifllik' ve siyasi bir üstünlük ifade edilmemektedir. Birçok peygambe-

rin bu soydan gelmifl olmas›na ve Yahudilerin bir dönem genifl top-

raklarda hakimiyet kurmufl olmalar›na iflaret edilmektedir. Ayetlerde

bu imani vas›flar› nedeniyle Yahudilerin 'bir dönem alemlere üstün k›-

l›nmalar›' anlat›lmaktad›r. Oysa elbette Yahudilerin Allah'›n hükümle-

rini göz ard› etmeleri, bu seçilmiflli¤in sonu anlam›na gelir. Seçilmifl-

lik, Kuran'da peygamberler ve kendilerine hidayet verilen kullar için

kullan›lmaktad›r. Ayetlerde elçilerin seçildikleri, do¤ru yola iletildik-

leri ve Allah'›n onlara nimet verdi¤i ifade edilmektedir. 
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Baz› dindar Yahudiler, günümüzün ateist Siyonist ideolojisini, Hz. Musa döne-

minde Yahudileri sapt›ran alt›ndan buza¤› putuna benzetmektedirler. Alt›ndan

buza¤›, Yahudilerin Allah'tan yüz çevirip dünyevi aç›dan çekici gibi görünen bir

fleye yönelmelerinin sembolüdür. Tevrat hükümlerini göz ard› ederek veya

çarp›tarak ateist Siyonist ideolojiyi körü körüne destekleyenler de yine ayn› fleyi

yapmaktad›rlar. Alt›ndan buza¤›n›n bir özelli¤i ise, Yahudili¤e d›flar›dan girmifl ol-

mas›d›r: Bu put asl›nda, üstteki resimde de görüldü¤ü gibi, Eski M›s›r'›n putperest

inanc›nda vard›r ve Yahudilerin aras›na bu kaynaktan girmifltir. Benzer bir durum

ateist Siyonizm için de geçerlidir: 19. yüzy›l›n ateist ve din d›fl› ö¤retilerinden kay-

nak bulan ateist Siyonizm, Yahudili¤e d›flar›dan girerek, hem Yahudilerin kendisi-

ni hem de Ortado¤ulu Müslümanlar› felaketlere sürüklemifltir. 



Bu konuyla ilgili baz› ayetler flu flekildedir:

Babalar›ndan, soylar›ndan ve kardefllerinden, kimini (bunlara

katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru yola yöneltip-ilettik. Bu,

Allah'›n hidayetidir; kullar›ndan diledi¤ini bununla hidayete er-

dirir. Onlar da flirk koflsalard›, elbette bütün yap›p-ettikleri 'onlar

ad›na' bofla ç›km›fl olurdu. Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve

peygamberlik verdiklerimizdir. E¤er bunlar› tan›may›p-küfre sa-

p›yorlarsa, andolsun, Biz buna (karfl›) inkara sapmayan bir toplu-

lu¤u vekil k›lm›fl›zd›r. (En'am Suresi, 87-89)

‹flte bunlar; kendilerine Allah'›n nimet verdi¤i peygamberlerden-

dir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte tafl›d›klar›m›z (insan ne-

sillerin)den, ‹brahim ve ‹srail (Yakup)in soyundan, do¤ru yola

erifltirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman

(olan Allah')›n ayetleri okundu¤unda, a¤layarak secdeye kapan›r-

lar. (Meryem Suresi, 58)

Ateist Siyonizmin ›rkç› görüfllerine, Talmud ve Tevrat'tan

çarp›t›larak al›nan pasajlar da dayanak gösterilmifltir. Kuran'da

bildirildi¤i gibi Tevrat nesiller boyunca aktar›l›rken baz› kötü niyetli

Yahudiler taraf›ndan tahrifata u¤ram›fl ve birtak›m hurafeler bu ‹lahi

kitaba dahil edilmifltir. Ateist Siyonist ideoloji ve onun öncüsü olan

radikal Yahudi ›rkç›l›¤›, Muharref Tevrat'›n özelikle bu dejenere

k›s›mlar›na dayanmaktad›r. 

Ateist Siyonist çarp›tman›n ikinci bir aflamas›, söz konusu üstün-

lük iddias›n› 'di¤er milletlere vahflet uygulama emri' gibi göstermesi-

dir. Ateist Siyonistler bunun için Muharref Tevrat'ta yer alan baz› aç›k-

lamalar› kaynak olarak kullanmaktad›rlar. Buna göre Yahudilerin di-

¤er milletlerden ve dinden insanlar› aldatmalar›, mallar›n› ve mülkle-

rini ya¤malamalar› ve hatta gerekti¤inde kad›nlar ve çocuklar da da-

hil olmak üzere onlar› katletmeleri ola¤and›r. Oysa tüm bunlar gerçek

dine ayk›r› zulümlerdir. Allah insanlara adaleti, dürüstlü¤ü, mazlu-
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Ald›klar› ateist Siyonist e¤itim-

de, ‹srail askerlerine, sivil-asker,

çocuk-büyük ayr›m› yapmadan

gördükleri her Filistinliye gözle-

rini k›rpmadan atefl açabilecek-

leri derecede gaddar ve ac›ma-

s›z bir ruh afl›lanmaktad›r.



mun hakk›n› korumay›, bar›fl› ve sevgiyi emretmifltir.

Üstelik ateist Siyonistlerin kendilerine rehber edindikleri bu aç›k-

lamalar, yine Muharref Tevrat'ta yer alan di¤er aç›klamalarla da çelifl-

mektedir. Muharref Tevrat'ta fliddetin ve zulmün k›nand›¤›na dair

aç›klamalar da vard›r. Ancak ›rkç› bir ideoloji olan ateist Siyonizm

bunlar›n hepsini göz ard› ederek kin ve öfkeye dayal› bir inan›fl olufl-

turmufltur. Samimi olarak Allah'a iman eden Yahudilerin de ateist Si-

yonist ideolojinin etkisi alt›nda kalmak yerine, kitaplar›nda yer alan

bu aç›klamalara uymalar› daha do¤ru olacakt›r. Muharref Tevrat'da

bar›fl›n, sevginin, merhametin ve güzel ahlak›n övüldü¤ü aç›klamalar-

dan baz›lar› flu flekildedir:

Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz; fakirin hatırını saymayacak-

sın, ve kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin; ve komfluna ada-

letle  hükmedeceksin. Kavminin arasında çekifltiricilik edip gez-

meyeceksin; komflunun kanına karflı aya¤a kalkmayacaksın; ben

RAB'IM... Öç almayacaksın, ve kavminin o¤ullarına kin tutmaya-

caksın; ve komflunu kendin gibi seveceksin; Ben RAB'IM. (Levili-

ler, Bab 19, 15-17)

Ey adam, iyi olan› sana bildirdi; ve hak olan› yapmak, ve merha-

meti sevmek, ve Allah'la alçak gönüllü olarak yürümekten baflka

Rab senden ne ister? (Mika, Bab 6, 8)

Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komfluna

karflı yalan flehadet etmeyeceksin. Komflunun evine tamah etme-

yeceksin; (Ç›k›fl, Bab 20, 13-17)

‹slam ahlak›na göre de dindar insan›n yeryüzündeki hedefi bar›fl,

sevgi, adalet ve dostluk olmal›d›r. Savafl temelde savunma amac›na

yöneliktir. Bir topluma karfl› savafl aç›lm›fl olsa da, bu savafl s›ras›nda

masumlar›n hayat› ve hukuku mutlaka korunmal›d›r. Kad›nlar›n, ço-

cuklar›n ve yafll›lar›n katledilmelerine yönelik bir emir dine ait ola-

maz, ancak din ad›na uydurulmufl hurafelere ait olabilir. Allah Ku-
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‹srail ordusu taraf›ndan Nisan 2002'de kuflat›lan ve vurulan 

Cenin mülteci kamp›nda aralar›nda pek çok çocuk ve kad›n›n da

bulundu¤u yüzlerce sivil insan yaflam›n› yitirdi. Bu, ‹srail'in ateist

Siyonist ideolojinin gere¤i yapt›¤› ac›mas›z sald›r›lar›n sadece tek

bir örne¤iydi. 



ran'da hem bu gibi bozgunculuklar› lanetlemifl

hem de bütün insanlar›n Allah kat›nda eflit olduk-

lar›n›, üstünlü¤ün ›rka, soya veya herhangi bir

dünyevi de¤ere göre de¤il, Allah'a yak›nl›k ve

sevgiye yani takvaya göre oldu¤unu belirtmifltir: 

Ey insanlar gerçekten Biz sizi bir erkek ve bir di-

fliden yaratt›k ve birbirinizle tan›flman›z için sizi

halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz

Allah kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z,

(›rk, yada soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›z-

d›r. fiüphesiz Allah bilendir, haber aland›r. (Hucu-

rat Suresi, 13) 

H›ristiyanl›¤›n temelinde de sevgi, bar›fl ve

hoflgörü vard›r. Matta ‹ncili'nde Hz. ‹sa'n›n ö¤-

rencilerine "düflmanlar›n›z› sevin, size zulme-

denler için dua edin" dedi¤i yaz›l›d›r. (Matta

5/44) Luka ‹ncili'nde ise, Hz. ‹sa'n›n "bir

yana¤›na tokat atana di¤er yana¤›n› çevir" dedi¤i

bildirilir. (Luka, 6/29) Yeni Ahit'in hiçbir yerinde

fliddeti meflrulaflt›ran hüküm bulunmamakta-

d›r, masum insanlar›n katledilmesi  yönünde

bir düflünceye ise kesinlikle yer yoktur. Bu

durumda, samimi dindar Yahudilerin ve H›-

ristiyanlar›n din d›fl› bir ideoloji olan ateist Si-

yonizme karfl› Müslümanlarla ittifak yapmala-

r› önem kazanmaktad›r. Ne var ki, günümüz-

de H›ristiyan dünyas› içinde baz› kesimler,

henüz bu gerçe¤in tam anlam› ile fark›na

varabilmifl de¤illerdir.   
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HH››rriissttiiyyaann  DDüünnyyaass››  
AAtteeiisstt  SSiiyyoonniizzmmee  KKaarrflfl››  

DDiikkkkaattllii  OOllmmaall››dd››rr
Ateist Siyonizmin ilk ortaya ç›kt›¤› dönemlerde baz› Bat›l› devlet-

lerden ald›¤› destek, günümüzde büyük ölçüde devam etmektedir.

Söz konusu deste¤in devam etmesinde yanl›fl bilgilendirmenin yan›

s›ra, ateist Siyonizmle ortak de¤erlere sahip olan masonluk örgütünün

büyük etkisi vard›r. Ateist Siyonizm gibi din karfl›t› olan masonluk, bu

ideolojinin vahfletini ve zulümlerini gizlemek, ateist Siyonistleri mefl-

ru bir mücadele yürütüyorlarm›fl gibi göstermek için faaliyette bulun-

maktad›r. Ve bu faaliyetlerde de oldukça baflar›l›d›r. Özellikle Ameri-

ka'da söz konusu faaliyetlerin etkisi yo¤un olarak hissedilmektedir.

Bu çal›flmalar›n en önemli k›sm›n›, medya arac›l›¤› ile halk›n yan-

l›fl bilgilendirilmesi ve ço¤u zaman da bilgilendirilmemesi olufltur-

maktad›r. Halk›n büyük ço¤unlu¤u genellikle, ‹srail sald›rganl›¤›na

maruz kalan masum insanlar›n bafl›na gelenleri de¤il de, genellikle

hep 'dört taraf› düflmanlarla çevrili küçük bir ülke olan ‹srail'in ayak-

ta kalma mücadelesi'ni ö¤renmektedir. ‹srail ordusu taraf›ndan evleri

yak›l›p y›k›lan sivillerden, okula giderken yolda katledilen çocuklar-

dan, hastaneye gitmesine izin verilmeyen hastalardan, iflkenceye ma-

ruz kalan gençlerden ço¤unlukla Bat› kamuoyunun kapsaml› bir bilgi-

si olmaz. ‹srail lobisinin ve yandafllar›n›n medya üzerindeki etkisi ne-

deniyle, halk yaln›zca ‹srail'in içinde bulundu¤u durumdan haberdar

olur. Bu bilgiler de zaten genelde gerçe¤i yans›tmaz. 

"‹srail'in bir düflman denizinin ortas›nda kalan küçük bir ada ol-

du¤u" efsanesi, asl›nda ateist Siyonistlerin iflgallerini ve k›y›mlar›n›

göz ard› ettirmekte en çok baflvurduklar› slogand›r. Günümüzde pek

çok Yahudi akademisyen de bu içi bofl hikayenin yalanlar›n› deflifre et-
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mekte, ‹srail'in hiç de san›ld›¤› gibi 'zor' bir durumda olmad›¤›n› vur-

gulamaktad›rlar. 

Bu sahte telkinin etkisi ile baflta Amerika'da olmak üzere baz›

çevrelerin bilinçsizce ateist Siyonistlere sempati duymas› ola¤an kar-

fl›lanabilir. Ancak samimi H›ristiyanlara düflen söz konusu yalan pro-

pagandan›n ve baz› ön kabullerin etkisinden kurtulup, konuya sa¤du-

yu ve adaletle yaklaflmalar›d›r. Günümüzde ateist Siyonizmin Ortado-

¤u'da neden oldu¤u terör, hiçbir vicdan sahibi insan taraf›ndan kabul

edilebilir gibi de¤ildir. Yaflanan ac›mas›z savafl›n as›l sorumlulu¤unu

üstlenen ateist Siyonistlerin zulümlerine son vermeleri için, Bat› için-

de bulduklar› deste¤in kesilmesi gerekmektedir. Bu gerçekleflmedi¤i

müddetçe, ateist Siyonizm iflgallerine ve katliamlar›na pervas›zca de-

vam edecektir. Hayat›n› kaybeden binlerce insan›n, sakat kalan yüz-

lerce çocu¤un, yok edilen kasabalar›n, köylerin sorumlulu¤u inanc› ne

olursa olsun bütün vicdan sahibi insanlar taraf›ndan üstlenilmelidir.

Unutmamak gerekir ki, ateist Siyonistler din ahlak›n›n gere¤i

olan flefkat, merhamet, hoflgörü, uzlaflmac›l›k, anlay›fl gibi de¤erler-

den tamamen uzakt›rlar. Dahas› H›ristiyanlara da dost olarak de¤il,

birer "goyim" (Yahudi olmayanlar› ifade eden ve afla¤›lay›c› bir s›fat)

olarak bakmaktad›rlar. Hz. ‹sa'ya karfl› olan husumetleri ortadad›r.

Dolay›s›yla H›ristiyanlar›n ateist Siyonizmi bir müttefik olarak gör-

meleri çok büyük bir yan›lg› olur. 

Ateist Siyonistler, bugüne kadar iflgal etmifl olduklar› topraklarla,

yok ettikleri hayatlarla yetinmeyecek hep daha fazlas›n› talep edecek-

lerdir. E¤er H›ristiyan dünyas› bugün ateist Siyonizmin vahfletine göz

yumarsa, gelecekte ayn› fliddetin kendilerine de yönelmeyece¤inden

nas›l emin olabilirler? Nükleer silah gibi korkunç bir güce sahip olan

ateist Siyonizmin sald›rganl›¤› flimdi önlenemezse, ileride bafledilme-

si çok daha zor bir hal alabilir. Irak diktatörü Saddam'›n kitle imha si-

lahlar›na sahip olma ihtimali tüm dünyay› tedirgin etmekte iken, sa-
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H›ristiyan dünyas›-

n›n, ne ‹ncil'i ne de

Hz. ‹sa'y› tan›yan ›rk-

ç› ateist Siyonizmi

kendisine müttefik

olarak görmesi çok

büyük bir yan›lg›

olacakt›r.



vafla olan istekleri Saddam'dan geri kalmayacak olan radikal, ateist Si-

yonistlerin kitle imha silahlar› nas›l "tehlikesiz" bulunabilir? 

Nitekim yak›n geçmiflte, ateist Siyonistlerin H›ristiyanlar›n iba-

dethanelerine ve kutsal kabul ettikleri mekanlara düzenledikleri

sald›r›lar, ateist Siyonistlerin kurals›z ve ac›mas›z bir savafl içinde olduk-

lar›n› gösteren önemli bir örnektir. Kutsal mekanlar›n tahrip edilmesi,

din adamlar›n›n öldürülmesi hiçbir savaflta ola¤an karfl›lanamaz.

Polonya do¤umlu bir Yahudi olan ve 40 y›ldan uzun bir süre ‹s-

rail'de yaflam›fl ve 2001 y›l›nda hayat›n› kaybetmifl olan kimya profe-

sörü Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion and the Weight of Three

Thousand Years (Yahudi Tarihi, Yahudi Dini ve 3 Bin Y›l›n A¤›rl›¤›) ad-

l› kitab›nda ateist Siyonizmin tüm dünya halklar› için nas›l büyük bir

tehdit unsuru oldu¤unu flöyle dile getirmektedir:

Bir Yahudi devleti olarak ‹srail sadece kendisi ve komflular› için

bir tehlike unsuru olarak kalmamakta, dünyadaki tüm Yahudiler,

Ortado¤u'da veya di¤er bölgelerdeki tüm dünya ülkeleri ve mil-

letleri için büyük bir tehlike içermektedir.11

E¤er müdahale edilmezse, ateist Siyonist ideoloji vahfletini mev-

cut s›n›rlar içinde tutmayacak, kutsal kabul ettikleri, Nil'den F›rat'a

kadar olan s›n›rlar içinde tüm komflu ülkeleri bu kör kuyunun içine

çekmek isteyecektir. Bölgede hakim olduktan sonraki aflama ise, tüm

dünyaya hükmetmek olacakt›r. Bu ise din d›fl›, ›rkç›, Sosyal Darwinist

ve sald›rgan bir ideolojinin dünyaya hakim olmas› demektir ki, böyle

bir ortamda huzurdan, güvenlikten ve bar›fltan söz edilemeyece¤i

aç›kt›r. Dolay›s›yla H›ristiyan dünyas›n›n ateist Siyonizme karfl› alaca-

¤› tav›rda, bu gerçeklerin göz önünde bulundurulmas› hayati önem

tafl›maktad›r. Samimi olarak iman eden H›ristiyanlar›n, Hz. ‹sa'n›n

kendilerine, "Ne mutlu sulh edicilere" (Matta 5/9) sözleri ile yeryüzün-

de bar›fl elçileri olmalar›n› emretti¤ini unutma-

malar› gerekir. Bu durumda "yeryüzünde bar›fl›

sa¤laman›n" önemli bir flart›, ateist Siyonizmin

sald›rganl›¤›n›n durdurulmas›d›r. 
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AAtteeiisstt  SSiiyyoonniissttlleerriinn  ‹‹flflggaall  EEttmmeeyyii  
PPllaannllaadd››kkllaarr››  TToopprraakkllaarr

Ateist Siyonist ideolojinin Yahudi devleti için çizmifl oldu¤u hari-

ta çok genifl bir co¤rafyay› kapsamaktad›r. Ateist Siyonistler vaat edil-

mifl topraklar olarak tan›mlanan bu alana sahip olmay›, Yahudilerin

do¤al hakk› oldu¤unu öne sürerek meflrulaflt›rmaya çal›flmaktad›r.

Theodore Herzl 1897 y›l›nda Basel'de gerçeklefltirilen Siyonist

Kongre'de yapt›¤› konuflmada Yahudi devletinin "do¤al" s›n›rlar›n›

"Kuzey s›n›rlar›m›z Kapadokya'daki da¤lara kadar dayan›r, güneyde

de Süveyfl kanal›na" sözleri ile ifade etmifltir.12 ‹srail Devleti'nin kuru-

cular›ndan Ben Gurion ise, ateist Siyonizmin hedefi olan s›n›rlar› flöyle

tan›mlam›flt›r:

Filistin'in bugünkü haritas› ‹ngiliz manda yönetimi taraf›ndan çi-

zilmifltir. Yahudi halk›n›n, gençlerimizin ve yetiflkinlerimizin ye-

rine getirmeleri gerken bir baflka harita daha var; Nil'den F›rat'a

kadar.13

Ateist Siyonistler bu s›n›rlar› Tevrat'ta yer alan bir pasaja

dayand›rarak, sald›rgan ve iflgalci bir politika izlerler:

Uyman›z için size bildirdi¤im bu buyruklar› eksiksiz yerine geti-

rir, Tanr›n›z RAB'bi sever, yollar›nda yürür, O'na ba¤l› kal›rsan›z,

RAB bu uluslar›n tümünü önünüzden kovacak. Sizden daha bü-

yük, daha güçlü uluslar›n topraklar›n› mülk edineceksiniz. 

Ayak basaca¤›n›z her yer sizin olacak. S›n›rlar›n›z çölden Lüb-

nan'a, F›rat Irma¤›'ndan Akdeniz'e kadar uzanacak. 

Hiç kimse size karfl› koyamayacak. Tanr›n›z RAB, size verdi¤i söz

uyar›nca, ayak basaca¤›n›z her yere dehfletinizi, korkunuzu saça-

cakt›r. 

Bak›n, bugün önünüze kutsamay› ve laneti koyuyorum: 

105

Harun Yahya - Adnan Oktar



Bugün size bildirdi¤im Tanr›n›z RAB'bin buyruklar›na uyarsan›z

kutsanacaks›n›z. 

Ama Tanr›n›z RAB'bin buyruklar›n› dinlemez, bilmedi¤iniz baflka

ilahlar›n ard›nca giderek bugün size buyurdu¤um yoldan saparsa-

n›z, lanete u¤rayacaks›n›z. (Tesniye, 11:22-28)

Bu pasaj zaman zaman farkl› yorumlara neden olmufltur, ancak

genellikle en büyük s›n›rlara sahip olan yorumu ateist Siyonistlerin

propagandalar›nda kullan›l›r. Ateist Siyonist ideoloji, Nil ve F›rat ne-

hirleri aras›nda kalan genifl co¤rafyay› ‹srail devletinin hakk› olarak

göstermektedir.

‹srailli akademisyen Israel Shahak bu haritan›n hangi alanlar› kap-

sad›¤›n› flöyle tarif etmektedir:

Güneyde tüm Sina Yar›madas› ve buna ek olarak Kuzey M›s›r'›n

Kahire'ye kadar uzanan bir parças›; do¤uda Ürdün'ün tamam› ve

Suudi Arabistan'›n kuzey bölgesi; Kuveyt'in tümü ve Irak'›n çok

büyük bir bölümü; kuzeyde Lübnan'›n ve Suriye'nin tamam› buna

ek olarak Türkiye'nin Van Gölü'ne kadar uzanan büyük bir parça-

s›; ve bat›da K›br›s.14

Baz› kimseler böylesine büyük bir hedefin bir avuç radikalin ütop-

yas› olmaktan öteye gitmeyece¤ini düflünebilir. Oysa gerçek çok farkl›-

d›r. Ateist Siyonist ideolojinin hakim oldu¤u ‹srail Devleti'nde bu s›n›r-

lar üzerine akademik araflt›rmalar yap›lmakta, istihbarat servisleri bu

konuda özel raporlar haz›rlamakta, kitaplarda ve atlaslarda bu harita

ö¤rencilere sunulmaktad›r. Örne¤in okullarda da¤›t›lan bir bildirgede

konuyla ilgili flu ifadelere yer verilmektedir:

Biz burada en uygun yay›lma yönteminden bahsediyoruz... Politik

aç›ndan (kuzeyde) ulaflmam›z gereken s›n›r F›rat ve Dicle nehirle-

ridir. Bu Yahudi fleriat›nda yaz›l›d›r. Dolay›s›yla bu konuda her-

hangi bir anlaflmazl›k olamaz. Tart›fl›labilecek tek konu, bunun na-

s›l hayata geçirilece¤idir.15

Ancak e¤er tüm bu "Nil'den F›rat'a" propagandas›na temel al›nan
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‹SRA‹LL‹ RAD‹KALLER‹N HEDEFLED‹⁄‹ SINIRLAR

‹srailli ünlü yazar ‹srael Shahak'›n belirtti¤ine göre, ‹srail'in uzun

vadede sahip olmak istedi¤i "vaat edilmifl topraklar", Türkiye s›n›r-

lar›na kadar uzanmaktad›r. Üstteki harita, ‹srailli radikallerin tespit

ettikleri "iflgal edilmesi gereken" s›n›rlar› göstermektedir. Böylesine

ihtirasl› bir ideolojinin Ortado¤u ve dünya bar›fl› için büyük bir teh-

like oldu¤u ise aç›kt›r.

‹SRA‹LL‹ RAD‹KALLER‹N HEDEFLED‹⁄‹ SINIRLAR

‹srailli ünlü yazar ‹srael Shahak'›n belirtti¤ine göre, ‹srail'in uzun

vadede sahip olmak istedi¤i "vaat edilmifl topraklar", Türkiye s›n›r-

lar›na kadar uzanmaktad›r. Üstteki harita, ‹srailli radikallerin tespit

ettikleri "iflgal edilmesi gereken" s›n›rlar› göstermektedir. Böylesine

ihtirasl› bir ideolojinin Ortado¤u ve dünya bar›fl› için büyük bir teh-

like oldu¤u ise aç›kt›r.
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üstteki Muharref Tevrat pasaj› incelenirse, ateist Siyonistlerin çok

önemli bir çarp›tma yapt›klar› görülebilir. Pasaj›n hemen bafl›nda "uy-

man›z için size bildirdi¤im bu buyruklar› eksiksiz yerine getirir, Tan-

r›n›z RAB'bi sever, yollar›nda yürür, O'na ba¤l› kal›rsan›z" denmekte-

dir. ‹kinci cümlede sözü edilen uluslar ise, o dönemin putperest ve za-

lim kavimleridir. Bu durum, üstteki Muharref Tevrat cümlelerinde ta-

rif edilen mücadelenin bir iman-inkar mücadalesi oldu¤unu, bir bafl-

ka deyiflle politik ve dünyevi bir mücadale olmad›¤›n› göstermektedir.

Yahudiler bu mücadelede ancak "RAB'bi sever, yollar›nda yürür, O'na

ba¤l› kal›r"larsa hak taraf› temsil edebilirler. 

Rabbin buyruklar› ise, yine Tevrat'a göre, mazlum insanlar› koru-

may›, onlar›n hakk›n› yemekten fliddetle kaç›nmay› gerektirir:

Ülkenizde sizinle birlikte yaflayan bir yabanc›ya kötü davranma-

y›n. Ona sizden biriymifl gibi davranacak ve onu kendiniz kadar

seveceksiniz. Çünkü siz de M›s›r'da yabanc›yd›n›z.

Tanr›n›z RAB benim. (Levililer, 19:33-34)

Oysa ‹srail'in ateist Siyonistleri,

"Nil'den F›rat'a" kadar uzanan

co¤rafyada, yabanc›lar›

kendileri kadar sevmek

flöyle dursun, onlara

karfl› uzun vadeli bir

soyk›r›m yürütmek-

tedirler. Dolay›s›yla

"Nil'den F›rat'a" ka-

dar uzanan co¤raf-

yada hak sahibi ola-

mazlar, Tevrat'ta bu

konuda geçen vaadin

muhatab› de¤ildirler.

Ateist Siyonizm Felsefesi
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IIrraakk''aa
SSaalldd››rr››
PPllaann››nn››nn
PPeerrddee  AArrkkaass››
‹srail'e egemen olan ateist Siyonist ideolojinin Ortado¤u ve dün-

ya bar›fl› için ne denli önemli bir tehlike oluflturdu¤u, bu kitap yaz›l-

d›¤› s›rada gündemde olan Irak'a sald›r› plan›nda görülebilir.

Bu sald›r› plan›, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'ye karfl› düzenlenen

büyük terör eylemlerinin ard›ndan gündeme gelmiflti. Söz konusu 11

Eylül eylemleri, insanl›k d›fl› bir terör sald›r›s›yd› ve binlerce masum

Amerikal›n›n hayat›na mal olarak affedilmez bir suç olarak tarihe geç-

ti. ABD'nin bu sald›r›lara tepki göstermesi ve karfl› önlemler almas› da

do¤al ve meflrudur. Ancak ‹srail, 11 Eylül'ün hemen ard›ndan bu tra-

jediyi kendi Ortado¤u hesaplar› için suistimal etmeye bafllad›. ‹srail

hükümeti, Filistin halk›na karfl› uygulad›¤› uzun vadeli soyk›r›m po-

litikas›n› ABD'nin anti-terör mücadelesi ile özdefl gibi gösterme çaba-

s›na giriflti. Oysa bunun çok büyük bir çarp›tma oldu¤u aç›kt›.

11 Eylül sonras› dünyay› kendi amaçlar› için kullanmaya karar

veren ‹srail, ABD'nin 11 Eylül sonras› stratejilerini de etkilemeye bafl-

lad›. Washington'daki güçlü ‹srail lobisi, gerçekte klasik bir ‹srail pla-

n› olan Irak'›n vurulmas› senaryosunu ›srarla Amerikan yönetimine

empoze etmeye bafllad›. Bu plana karfl› olan ve daha ›l›ml› bir d›fl po-

litika savunan D›fl ‹flleri Bakan› Colin Powell gibi "güvercinler" devre

Harun Yahya - Adnan Oktar



d›fl› b›rak›ld›lar ve Savunma Bakanl›¤›'nda konufllanm›fl olan koyu ‹s-

rail yanl›s› "flahinler" Irak'a sald›r› plan›n› körüklemeye devam ettiler.

Ortado¤u uzman› gazeteci Cengiz Çandar, Irak'a sald›r› plan›n›n ar-

d›ndaki gerçek gücü bir yaz›s›nda flöyle belirtiyordu:

Saddam Hüseyin rejimini devirme gerekçesiyle Irak'a saldırı ko-

nusu, Amerika ile müttefikleri ve tüm dünya arasında yo¤un bir

tartıflma konusu oldu¤u kadar ve ondan fazla Amerika'nın kendi

içinde ve özellikle iktidardaki Cumhuriyetçiler arasında da hara-

retle tartıflılıyor. Baflkan George W. Bush'un takımı ile eski baflkan

baba Bush'un takımı arasında dahi bu konuda ayrılık var... 

'Irak'a saldırı'nın baflını kim çekiyor peki? Baflkan Yardımcısı Dick

Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Ulusal Güvenlik

Bafldanıflmanı Condoleeza Rice. Bunlar, 'en üst düzeydeki' saldı-

rı yandaflları. Ama buzda¤ının altı daha zengin ve ilginç. Orada

çeflitli 'lobiler' var. 

Lobilerin baflında ‹srail sa¤ı, Likud yanlısı ve Amerikan silah sa-

nayii ile yakın iliflkileri bulunan JINSA ekibi geliyor. JINSA, Je-

wish Institute for Security Affairs (Güvenlik Meseleleri ‹çin Yahu-

di Enstitüsü). Bunlar, 'silah lobisi'yle, Lockheed, Northrop, Gene-

ral Dynamics, ‹srail askeri endüstrileri vs. ile sıkı iliflkilerdeler...

JINSA'nın 'temel ilkesi' flu: 'Amerika ile ‹srail'in güvenli¤i bölüne-

mez'; yani aynı fley... 

JINSA'nın amacı sadece Irak'ta Saddam rejiminin yıkılması de¤il;

'total savafl' mantı¤ı ile S.Arabistan, Suriye ve Mısır ve bu arada

‹ran rejimlerinin de yıkılmasından ve buralara 'demokrasi' getiril-

mesinden yanalar... Yani, '‹srail'in en aflırı kesimleri'yle aynı 'dal-

ga boyu'nda olan Amerikan Yahudileri'nin bir bölümü, flu dö-

nemde 'Washington flahinleri'ni oluflturuyor.16

K›sacas› Washington'da önce Irak'› ard›ndan da Suudi Arabistan,
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11 Eylül sald›r›lar›, binlerce Amerikal› sivilin yaflam›na mal olan hunhar
terör eylemleriydi. ‹srail'in, bu insanl›k trajedisini suistimal etmek için,

Amerika'n›n teröre karfl› olan hakl› tepkisini, kendisinin Filistinlilere 
karfl› yürüttü¤ü haks›z iflgale benzetmesi ise büyük bir çarp›tmad›r.



Suriye, ‹ran ve M›s›r'› hedef alacak bir savafl› körükleyenler var ve

bunlar›n en belirgin özelli¤i "‹srail lobisi" ile ayn› safta hatta özdefl ol-

malar›. 

Temennimiz ABD'nin bu konuda sa¤duyulu davranmas› ve hem

Ortado¤u'ya hem de kendisine sadece ac› ve y›k›m getirecek bir çat›fl-

madan kaç›nmas›d›r. Ancak bunun aksini savunan ‹srail lobisinin

ABD yönetiminde bu denli etkili olmas›, önemli bir tehlikenin varl›¤›-

na iflarettir.

‹srail lobisinin Irak'›n vurulmas› konusunda neden bu kadar ›s-

rarl› oldu¤unu anlamak içinse, ‹srail'in geleneksel Ortado¤u stratejisi-

ne bir göz atmak yeterlidir. 

Irak'›n parçalanmas›, ateist Siyonist ideoloji ile yönetilen ‹srail'in

çok eskiden beri sahip oldu¤u bir hedeftir. Hatta bu nedenle ‹srail

Ortado¤u stratejisinde, Kürtlerin yo¤un olarak yaflad›klar› Kuzey

Irak, öncelikli bir yere sahiptir. 

Ateist Siyonist strateji Irak'›n parçalanmas› ve bölgede ba¤›ms›z

bir Kürt Devleti kurulmas› yönündedir. Bu, bizzat ‹srail istihbarat›n-

dan kiflilerin kaleme ald›klar› raporlarda aç›klanmaktad›r:

Dünya Siyonist Örgütü'nün yay›n organ› olan Kivunim dergisi-

nin fiubat 1982'deki 14. say›s›nda, '1980'lerde ‹srail için Strateji'

bafll›kl› yaz›da, Irak'›n Basra çevresinde güneyde bir fiii bölgesi,

kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt bölgesi ve ortada Ba¤dat çev-

resinde bir Sünni bölgesi olarak üçe bölünmesi hedefleniyor.17

Türkiye'nin bölgedeki stratejisi ile taban tabana z›t olan bu plan,

oldukça düflündürücüdür. Türkiye'nin toprak bütünlü¤ü için önemli

bir tehdit olacak böyle bir geliflmenin ateist Siyonistler taraf›ndan

planlan›p desteklenmesi de üzerinde durulmas› gereken bir husustur. 
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Kudüs Kubbet-us Sahara Paul Wilheym Reutlinger

Kudüs, ‹srail Müzesi
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itab›n ilerleyen sayfalar›nda ‹srail ordusunun Filistin

halk›na karfl› uygulad›¤› katliamlardan, bir baflka deyifl-

le ateist Siyonist vahfletten örnekler verece¤iz. Hiçbir

hakl› gerekçesi ve makul aç›klamas› olmayan bu zulüm, ‹s-

rail yönetimi taraf›ndan herfleye

ra¤men savunulmaya çal›fl›lmakta-

d›r. Ancak bu savunma çarp›t›lm›fl

bilgilerden oluflmaktad›r. Ateist Si-

yonistlerin söz konusu yalanlar›n›n

deflifre edilmesi, ateist Siyonizm

propagandas›n›n etkisinde kalan ki-

flilerin gerçe¤i görebilmesi aç›s›ndan

gereklidir. ‹flte ateist Siyonist yalan-

lar ve cevaplar›...

Ateist Siyonistlerin en temel id-

dias›, Siyonizmin tüm Yahudileri

temsil etti¤idir. Oysa Siyonizm din

d›fl› bir ideolojidir ve dindar Yahudi-

lerin önemli bir bölümü, dünyan›n

dört bir yan›nda ‹srail'in ateist Siyo-

nist politikalar›n› elefltirmektedirler.

Ateist Siyonistler Filistin'e ilk

ad›m att›klar› günden beri, bu top-

raklar›n yaln›zca kendilerine ait ol-

du¤unu iddia ettiler. Nitekim bu id-

dia, günümüze kadar süren çat›flma-

lar›n da temelinde yer ald›. Filistin'e
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Ziyaeddin et-Tumeyzi, fanatik ‹srail ordusunun insanl›k d›fl› sivil katliamlar›

s›ras›nda hayat›n› kaybeden pek çok masum bebekten yaln›zca biridir. Daha

iki ayl›k bir bebek olan Ziyaeddin, herfleyden habersiz uyurken bafl›na ve

gö¤süne saplanan flarapnel parçalar› ile öldürülmüfltür.



göç eden Yahudilere yer açabil-

mek için, Filistin yerleflim alanlar›

yak›l›p y›k›larak Filistinliler sür-

güne mahkum edildi. Yüzlerce Fi-

listin köyü haritadan silindi, pek

çok insan katledildi. Ateist Siyo-

nist terör örgütleri sürekli bask›n-

lar düzenleyerek, sivil halk› kat-

lettiler. Üstelik yapt›klar›ndan

piflmanl›k duymad›klar›n› da de-

falarca ifade ettiler. Bu da ateist Si-

yonistlerin bölge halk› ile bar›fl

içinde yeni bir yaflam kurmay› de-

¤il, bölgeyi di¤er tüm halklardan

temizleyerek yaln›zca Yahudiler için bir gelecek oluflturmay› planla-

d›klar›n› gösteriyordu. Ünlü Siyonist liderlerden Vladimir Jabotinsky

Iron Wall (Demir Duvar) adl› kitab›nda, ateist Siyonistlerin Filistin hal-

k› ile hiçbir zaman uzlaflmay› düflünmediklerini flöyle ifade ediyordu:

Bizimle Araplar aras›nda gönüllü bir ifl birli¤i oluflturmay› tart›fl-
man›n bile gere¤i yoktur, ne flimdi ne de gelecekte. Do¤ufltan kör
olanlar hariç, tüm anlay›fl sahibi insanlar, Filistin'in bir Arap ülke-
si olmaktan ç›kar›l›p bir Yahudi ülkesi haline getirilmesi konusu-
nu Araplar hiçbir zaman kabul etmeyeceklerdir.18 

‹srail Devleti'nin kendini savunurken kulland›¤› temel söylemler-

den birisi de, bölgedeki nadir demokrasilerden biri oldu¤u, karfl›s›n-

da yer alan gruplar›n ve ülkelerin ise anti-demokratik olduklar›d›r. Bu

iddia k›smen do¤ruluk pay› içermekle birlikte, gerçe¤i tam anlam› ile

yans›tmamaktad›r. Ortado¤u'da demokratik olmayan yönetimlerin

varl›¤› ve ‹srail'in de bu ülkelere k›yasla demokratik bir görünüme sa-

hip oldu¤u do¤rudur. Ancak ‹srail'in özenle gizledi¤i bir baflka gerçek

daha vard›r, o da ‹srail demokrasisinin yaln›zca Yahudi vatandafllar›

Harun Yahya - Adnan Oktar
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Yine ‹srail sald›r›lar›nda ölen baflka 

bir küçük bebek 



için geçerli oldu¤u. ‹srail, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir zaman-

lar hakim olan 'aparteid' anlay›fl›na sahiptir. ‹srail vatandafl› olan

Araplar her zaman için ikinci s›n›f insan muamalesi görmektedirler,

bu durum günlük hayat›n pek çok alan›nda kendisini hissettirmekte-

dir. Araplar›n en temel insanl›k haklar› bile hep yok say›l›r. ‹srail iflga-

li alt›ndaki topraklarda askerlik yapm›fl ve daha sonra Amerika'ya

yerleflmifl olan sanatç› Gilad Atzmon, ‹srail tarz› demokrasiyi flöyle ta-

rif etmektedir:

60'lar›n bafl›nda ‹srail'de dünyaya geldim ve 'Ortado¤u'nun tek
demokratik ülkesinde yaflad›¤›m' sözleri ile büyütüldüm. Ordu-
da askerlik yapt›¤›m dönemde ise, flu gerçe¤in fark›na vard›m:
Asl›nda ben, milyonlarca Filistinli'nin en temel insan haklar›n›
dahi reddeden insanlar›n aras›nda büyümüfltüm.19  

Asl›nda ‹srail'in bu iddias›, iç ve d›fl politikas›n›n "güvenlik" te-

melli olmas› gerekti¤i sav›n› desteklemek için kullan›l›r. Buna göre,

bölgenin tek demokratik ülkesi olan ‹srail'in dört taraf› anti-demokra-

tik ve ‹srail'i y›kmay› hedefleyen düflmanlarla doludur. Dolay›s›yla,

Ateist Siyonizm Felsefesi
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‹srail askerleri taraf›ndan vurulan Filistinli bir çocuk, hastaneye götürülürken.  
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Filistin halk› 35 y›ldan uzun bir süredir, sürekli tartaklanmakta, dövülmekte,

taciz edilmekte, ac›mas›zca katledilmektedir. 
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‹srail yönetiminin ac›mas›zl›k 

politikas›, ‹srail halk›n›n 

genifl kesimlerinden tepki 

çekti¤i gibi baz› ‹srailli 

askerlerden de tepki 

çekmektediir. Filistinlilerle 

bar›fl içinde yaflamay› savunan

pek çok ‹srail askeri görev 

yapmay› reddetmifltir. Bu 

resimlerdeki sahneler, 

sözkonusu "‹srail 

vicdan›"n›n ifadeleridir.



bu düflmanlar karfl›s›nda ‹s-

rail'in tek seçene¤i "ayakta

kalabilmek için sald›rmak-

t›r." Bu iddian›n ard›nda ya-

tan gerçek ise, ‹srail'in ateist

Siyonist hedefler do¤rultu-

sunda daha çok toprak elde

etmek için sürekli sald›rd›¤›

ve yay›lmac›l›¤›ndan hiçbir

zaman vazgeçmedi¤idir. ‹s-

rail'in 1967'de iflgal etmifl ol-

du¤u topraklarda görev yap-

may› reddeden askerlerden

biri olan Sholomi Segall, The

Guardian gazetesinde, Why I

won't Serve Sharon (fiaron'a Neden Hizmet Etmem?) bafll›kl› yaz›s›nda

bu gerçe¤i flöyle dile getirmektedir:

Ariel fiaron size, '‹srail'in kana susam›fl
düflmanlar›na karfl› ayakta kalabilmek
için' savaflt›¤›n› söyleyip duracakt›r.
Hiç de öyle de¤il. fiaron ve ekibi, yerle-
flim alanlar›n› geniflletmek, ‹srail iflgali-
ni kal›c› k›lmak ve Filistin topraklar›n›
kendine ba¤l› tutmak için bir koloni-
lefltirme savafl› yürütüyorlar. Bu tek
yönlü savafl›n as›l amac›n›n, Filistinli-
lerin kendilerine ait topraklar› ve ba-
¤›ms›z bir devletleri olmas› umutlar›n›
yok etmek oldu¤u ise bir s›r de¤il.20 

E¤er ‹srail gerçekten bölgede huzur ve
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Haks›z yere tutuklanan...

... ve öldürülen çocuklar.
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güvenli¤in kayna¤› olmak istiyorsa, bu konudaki samimiyetini göste-

recek ad›mlar atmal›d›r. (‹flgal etti¤i topraklardan geri çekilmesi, Arap

vatandafllar›n›n temel insan haklar›n› ihlal etmekten vazgeçmesi, yeni

yerleflim yerleri infla etmeyi durdurmas› gibi.) Oysa mevcut ‹srail po-

litikas› fliddeti ve nefreti körükleyen bir politikad›r ve gerilimi sürekli

t›rmand›rmaktad›r. Nitekim ‹srail bugüne kadar uygulamalar› ile pa-

sif ve sadece kendisini savunmaya çal›flan küçük bir ülke de¤il, son

derece sald›rgan ve bask›c› politikalar izleyen iflgalci ve fliddet yanl›s›

bir devlet oldu¤unu ispatlam›flt›r. 

‹lk ‹ntifada'n›n yafland›¤› y›llarda Beytüllahim yak›nlar›nda, bir

H›ristiyan kasabas› olan Beit Shaur'da yaflayan ünlü yazar Norman

Finkelstein'›n, flahit oldu¤u bir olay ‹srail askerlerinin müdahalesinin

savunma amaçl› olmad›¤›n› gözler önüne seren örneklerden biridir:

Jalazoun mülteci kamp›nda çocuklar etraf›na topland›klar› bir lasti-

¤i yak›yorlard›. Derken bir araba geldi. Birdenbire kap›lar aç›ld› ve

dört adam (ya yerleflimcilerdi ya da sivil k›yafetleri içinde ‹srail as-
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Sürgün, Filistin'deki zulmün en önemli boyutlar›ndan biridir. Milyonlarca

insan, 35 y›l› aflk›n bir süredir mülteci kamplar›nda, derme çatma çad›rlar-

da yaflamakta ve ac› çekmektedir.
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kerleri) indi arabadan. Rastgele et-

rafa atefl açmaya bafllad›lar. Hemen

arkamdaki çocuk s›rt›ndan vurul-

du. Kurflun karn›ndan d›flar› ç›k-

m›flt›. Ertesi gün Jerusalem Post'da

askerlerin kendilerini korumak

için atefl etmek zorunda kald›klar›

yaz›ld›.21 

‹srail'in katliamlar›na maruz kalan masumlar›n, evleri y›k›lan

binlerce insan›n, okul bahçesinde vurulan çocuklar›n, y›k›lan hastane-

lerin, hastalar› almas›na izin verilmeyen ambulanslar›n, yak›l›p y›k›-

lan zeytin bahçelerinin, kontrol noktalar›nda sürekli afla¤›lan›p hor

görülen sivillerin hiçbir aç›klamas› yoktur. Üstelik ‹srail'in sald›rgan-

l›¤›ndan yaln›zca Filistin halk› de¤il, bu mazlum halka destek olmak

isteyen Yahudi ve H›ristiyan sivil toplum örgütleri ve bas›n mensup-

lar› da pay›n› almaktad›r.

Ateist Siyonizmin yalanlar›n› iffla eden ve bu ideolojinin as›l yü-

zünü tüm dünyaya gösteren en önemli delil ise, Filistin topraklar›nda

yar›m as›rdan uzun bir süredir devam eden vahflettir. 

AAtteeiisstt  SSiiyyoonniizzmmiinn  
KKaannll››  BBiillaannççoossuu

Ateist Siyonizm sorunlar› fliddet kullanarak çözmeyi öngören bir

ideolojidir. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi ateist Siyonizme göre,

Yahudiler d›fl›ndaki toplumlara karfl› ac›mas›z olman›n hiçbir sak›nca-

s› yoktur. Merhamet, affedicilik, flefkat ve hoflgörü yaln›zca kendi ›rk-

lar›na, yani Yahudilere karfl› gösterilebilir. 

Bu yanl›fl zihniyet ‹srail Devleti'nin Filistinli Müslümanlara karfl›

Harun Yahya - Adnan Oktar

‹srail silahlar›n›n hedefi olan 

bir baflka çocuk
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izledi¤i politikada aç›kça görülmektedir. ‹srail halk›n›n büyük bir ço-

¤unlu¤u da ateist Siyonist telkinlerin etkisi alt›nda kalmaktad›r. 8

Ekim 2000 tarihli ‹srail Ma'ariv gazetesinde yer alan anketin sonuçlar›

bu durumu aç›kça göstermektedir. ‹srail'de fliddet büyük ço¤unluk ta-

raf›ndan ola¤an karfl›lanan bir olgudur. Söz konusu ankete göre ‹srail

halk›n›n sadece %7'si ‹srail ordusunun Filistinlilere karfl› afl›r› fliddete

baflvurdu¤unu düflünmektedir. Geri kalan %93 ise, ordunun tepkisi-

nin yerinde oldu¤unu ve hatta daha da keskin davranmas› gerekti¤i-

ni düflünenlerdir. Ankete kat›lanlar›n %60'› ise Araplar›n tamamen

Kutsal Topraklar› terk etmeleri gerekti¤ine inanmaktad›r.22 Nitekim

dönemin ‹srail Savunma Bakan› Eprahim Sneh de Aksa ‹ntifadas›'nda

‹srail askerlerinin afl›r› fliddete baflvurmas› ve 2 silahs›z kad›n›n gad-

darca öldürülmesi karfl›s›nda; "Biz bu topraklarda oyunu kendi kural-

lar›m›zla oynuyoruz. Kimse cezaland›rmadan muaf tutulamaz" demifl-

tir.23

Ateist Siyonizmin ve ‹srail'in tarihi, fliddet eylemleriyle, katliam-

larla doludur. King David Oteli'nin havaya uçurulmas›, masum köy-

lülerin iflkence yap›larak öldürüldükleri 1948 y›l›ndaki Deir Yasin kat-

liam›, 1958 y›l›nda Kibya Köyü'nde yap›lan insanl›k d›fl› katliam, Ari-

el fiaron'un önderli¤inde Sabra ve fiatilla mülteci kamp›nda gerçeklefl-

tirilen ve 3000'e yak›n kiflinin ölümüyle sonuçlanan katliam, 1990 y›-

l›nda Mescid-i Aksa'da 11 Filistinlinin ölümü ve 800'e yak›n kiflinin ya-

ralanmas›yla sonuçlanan sald›r›, 1994 y›l›nda Hz. ‹brahim camisinde

sabah namaz› esnas›nda gerçeklefltirilen katliam, Kana Mülteci Kam-

p›'nda gerçeklefltirilen katliam, 1999 y›l›nda 4000 askerlik bir kuflat-

mayla gerçeklefltirilen tünel katliam› bunlardan sadece bir kaç›d›r.

Ateist Siyonizm bugün de Filistin'de tüm dünyan›n gözü önünde

bir halk› katletmekte, uzun vadeli bir soyk›r›ma tabi tutmaktad›r. Üs-

telik ‹srail yönetimi mevcut fliddet yanl›s› politikas›n› de¤ifltirmeyi

düflünmedi¤ini de aç›kça ifade etmektedir. 
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Ateist Siyonizm Ortado¤u'ya girdi¤i günden

itibaren terörü vazgeçilmez bir yöntem ola-

rak benimsedi. ‹ngiltere bile bu terörün he-

defi olmaktan kurtulamad›. Ateist Siyonist

militanlar taraf›ndan bombalanan King Da-

vid oteli, onlarca ‹ngilize mezar olmufltu. 
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SSaavvaaflfl  OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaa  hheemm  MMüüssllüümmaannllaarraa  hheemm

ddee  YYaahhuuddiilleerree  aacc››  vvee  ööllüümm  ggeettiirrddii..  OOyyssaa  AAllllaahh,,

ttüümm  iinnssaannllaarraa  bbaarr››flfl››  eemmrreettmmiiflflttiirr..
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Alt› Gün Savafl›'nda Do¤u Kudüs'ü ele geçiren ‹srail askerleri, uluslar›n›n iki bin y›ld›r

ayr› kald›¤› A¤lama Duvar›'na kavuflman›n verdi¤i heyecan içindeydiler. 

Ancak bu heyecan, ayn› zamanda egemenlikleri alt›na giren Müslüman Araplara karfl›

adalet ve merhametle desteklenmeliydi. Çünkü Tevrat'›n Yahudilere olan emri budur:

ÜÜllkkeenniizzddee  ssiizziinnllee  bbiirrlliikkttee  yyaaflflaayyaann  bbiirr  yyaabbaanncc››yyaa  kkööttüü  ddaavvrraannmmaayy››nn..  OOnnaa  ssiizzddeenn  bbiirriiyymmiiflfl

ggiibbii  ddaavvrraannaaccaakk  vvee  oonnuu  kkeennddiinniizz  kkaaddaarr  sseevveecceekkssiinniizz..  ÇÇüünnkküü  ssiizz  ddee  MM››ss››rr''ddaa  

yyaabbaanncc››yydd››nn››zz..  TTaannrr››nn››zz  RRAABB  bbeenniimm..  

(Levililer, 19:33-34)
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Filistin topraklar›n›n ‹srail ordusu taraf›ndan kuflat›l›p fliddetin

doru¤a t›rmand›¤› bir dönemde yapt›¤› aç›klamada, Ariel fiaron "Ka-

y›plar›n› art›rmal›y›z ki bu yolla bir fley kazanamayacaklar›n› anlas›n-

lar… Onlar› vurmal›y›z, bir daha bir daha vurmal›y›z, bunu iyice anla-

d›klar›na kanaatimiz gelene kadar."24  yorumunu yapmaktan çekinme-

mektedir. Likud Partisi üyesi Meir Sheetrit ise Parlamentoda yapt›¤›

konuflmas›nda, ‹srail ordusunun Filistin topraklar›nda uygulad›¤› flid-

deti destekledi¤ini söylemifl ve "Filistinlilerin 'bar›fl istiyoruz diye can

havliyle ba¤›r›ncaya kadar' vurulmas› gerekti¤ini" savunmufltur. 

Her ne kadar bu durum Avrupa Birli¤i baflta olmak üzere pek çok

Bat›l› kurum taraf›ndan fliddetle k›nansa da, Avrupa devletleri ço¤u

zaman, ateist Siyonist vahfleti engellemekte aciz kalmaktad›r. Bir bafl-

ka deyiflle, Avrupa Birli¤i gibi büyük bir ekonomik ve siyasi güç dahi,

‹srail terörünü durdurmay› baflaramamaktad›r. Bu da bir kez daha,

ateist Siyonizmin insanl›k için ne kadar büyük bir tehlike oldu¤unu

gözler önüne sermektedir. 

Filistin'deki durumun do¤ru anlafl›lmas› önemlidir. Günümüzde

devam eden çat›flma, ‹srail'in 1967'de uluslararas› hukuka göre Arapla-

ra ait olan topraklar› iflgal etmesi ve burada yerleflmesiyle bafllam›flt›r.

‹srail o zamandan bu yana Filistin'deki savunmas›z ve korumas›z hal-

ka karfl› ac›mas›z bir "etnik temizlik" yürütmektedir. En güçlü silahlar-

la donat›lm›fl ‹srail ordusu Ortado¤u'nun en büyük ve güçlü ordular›n-

dan biridir. Ve bu ordunun panzerleri, roketleri, bombard›man uçakla-

r› neredeyse her gün sivil halk› atefle tutmaktad›r. En yüksek standart-

ta istihbarat servisine, mükemmel bir deniz donanmas›na ve hava kuv-

vetine sahip olan ‹srail tüm gücünü; panzeri, cephanesi, savafl gemisi,

savafl uça¤› ve hatta modern bir devletin sahip olmas› gereken pek çok

kuruma bile sahip olmayan Filistin'e karfl› kullanmaktad›r.

Filistin yerleflim alanlar›n›n elektrik, su gibi en temel ihtiyaçlar›

dahi ‹srail'in kontrolü alt›ndad›r. Hiçbir Filistinli ürününü herhangi bir

Arap ülkesine do¤rudan ihraç edememektedir. Ürünler ‹srail'den geç-

Ateist Siyonizm Felsefesi
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‹srail'in Kana'daki Birleflmifl

Milletler kamp›n› bombala-

mas› sonucunda aralar›nda

kad›n ve çocuklar›n da bulun-

du¤u yüzlerce sivil hayat›n›

kaybetmifltir.



mek zorundad›r ve her ürün için ayr›ca ‹srail'e vergi ödenmesi gerekir. 

fiu anda 63 kantona bölünmüfl olan Filistin topraklar› birbirlerin-

den tel örgüler ile ayr›lm›fl durumdad›r. Ayr›ca bu alanlar›n etraf› ‹s-

rail askerleri taraf›ndan hendeklerle çevrilmifltir. Hemen hemen her

Filistin kamp›, köyü, kasabas›n›n giriflinde bulunan ‹srail askeri y›¤›-

naklar›, Filistin halk›n›n hayat›n› iflkenceye çevrimektedir. Kontrol

noktalar›nda hastalar ölmekte, din adamlar› tutuklanmakta, gençler

kurflunlanmakta, insanlar türlü hakaretlere maruz kalmaktad›rlar. Fi-

listin topraklar›n›n aralar›na kurulmufl olan 140 ‹srail yerleflim birimi

ve bunlar›n aras›nda Yahudi olmayanlar›n geçiflinin yasak oldu¤u so-

kaklar, ateist Siyonistlerin tam anlam› ile ›rkç› bir rejim kurduklar›n›

göstermektedir. Ancak ünlü Ortado¤u uzman› Edward Said'in belirt-

ti¤i gibi, "›rkç› Güney Afrika Cumhuriyeti bile, siyahlar›n yaflad›¤›

bölgeyi bombalamak için asla F16 uçaklar› kullanmam›flt›r."25

Kuflkusuz ‹srail zulmüne karfl› baz› Filistinli radikal gruplar›n

baflvurduklar› ve sivilleri hedef alan terör eylemleri de haks›zd›r ve

bunlar› da k›n›yoruz. Ancak unutulmamal›d›r ki, bu terör eylemlerini

ortaya ç›karan temel sebep, ‹srail iflgalidir. ‹srail 1967 öncesinde, yani

Filistin topraklar›n›n tümü iflgal alt›nda de¤ilken, bir terör tehdidi ile

karfl› karfl›ya de¤ildi. Filistin terörünü do¤rudan besleyen etken, ‹sra-

il'in iflgali ve "etnik temizlik" stratejisi olmufltur. 

Bu nedenle ‹srail, Filistin topraklar›n› iflgal alt›nda tutmakla, hem

Filistinlilere zulmetmekte hem de kendi Yahudi vatandafllar›n› tehlike

ve korku dolu bir yaflam›n içine atmaktad›r. Çözüm sa¤duyulu ‹srail-

lilerin savundu¤u gibi, "hemen flimdi bar›fl"t›r ve bunun da birinci flar-

t› 1967'den bu yana süren ac›mas›z iflgalin sona ermesidir. 

Filistin topraklar›, hem Yahudileri hem de Müslümanlar› bar›nd›-

rabilir. Bu topraklar her inançtan insan›n ibadetini diledi¤ince yerine

getirebilece¤i, huzur içinde yaflam›n› sürdürebilece¤i bir yer olmal›d›r.

Ancak öncelikle, ‹srail'in buna raz› olmas› gerekmektedir; bunun için

de ateist Siyonist ideolojinin sorgulanmas› flartt›r.
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‹srail, bölgenin tek nükleer gücü olarak da Ortado¤u bar›fl›

için potansiyel bir tehdit oluflturmaktad›r. ‹srailli 

radikallerin, yönetime egemen olmalar› durumunda 

yaflanacak bir krizde nükleer silahlara baflvurmalar› tehlikesi

vard›r ve bu da korkunç bir felaket do¤uracakt›r.
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ÇÇöözzüümm::  GGeerrççeekk  DDiinn  AAhhllaakk››nn››nn
YYaaflflaannmmaass››vvee  RRaaddiikkaalliizzmmiinn  

TTeeddaavvii  EEddiillmmeessii    

Naziler Almanya'y› kendi

ideolojileri uyar›nca korkunç bir

savafl ve katilam makinas›na dö-

nüfltürdüklerinde, tüm özgür

dünya Nazizm'e karfl› birleflmiflti.

Çünkü "Alman milliyetçili¤i" ad›

alt›nda ortaya ç›kan Nazizim, ger-

çekte hem Alman milletine hem

de di¤er milletlere sadece savafl,

ölüm ve ac› vaat ediyordu. II.

Dünya Savafl›'nda Nazizm yenil-

giye u¤rat›ld› ve insanl›k bu ka-

bustan kurtulmufl oldu. Kurtulan-

lar›n bafl›nda da Almanya'n›n

kendisi geliyordu. Bugün ise

ateist Siyonizme karfl› askeri de-

¤il ama fikri anlamda bir "özgür

dünya ittifak›" gerekmektedir. ‹srail'in hem kendi halk›n›, hem Filis-

tinlileri hem de tüm Ortado¤u halklar›n› tehdit eden radikal ateist Si-

yonist ideolojiden kurtulmas› zorunludur. Bu fikri mücadelede, Bat›l›

devletler, Müslümanlar, H›ristiyanlar ve ateist Siyonizme karfl› ç›kan

dindar ve liberal Yahudiler taraf›ndan elbirli¤i ile yürütülmelidir. 

Harun Yahya - Adnan Oktar
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Nedensiz fliddet, sadece yeni 

fliddetleri do¤urur.



‹‹ssrraaiill  RRaaddiikkaalliizzmmiinniinn  TTeeddaavvii  EEddiillmmeessii

Nitekim bugün pek çok dindar Yahudi, ‹srail'in ateist Siyonist ide-

olojisine ve bu ideoloji u¤runa gerçeklefltirdi¤i vahfletlere karfl› ç›kmak-

tad›r. Örne¤in ‹srail'de farkl› Yahudi mezheplerine ba¤l› dindar haham-

lar taraf›ndan kurulan "‹nsan Haklar›n› Savunan Hahamlar" (Rabbis

For Human Rights) gibi. Söz konusu kuruluflun metinlerinde, Yahudi

inanc›n›n temelinde adalet ve merhametin yatt›¤› flöyle aç›klan›r:

"Allah, babam›z ‹brahim'i seçti¤inde ona vaatte bulundu: "Yeryü-

zündeki tüm sülaleler seninle kutsanacakt›r" diye (Tekvin, 12:2) ve

‹brahim'in çocuklar›na ve onun nesillerine hep hakl› ve do¤ru ola-
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‹srail ordusunun ayaküstü "sorgu" yöntemi.
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Filistin'deki günlük 

manzaralardan biri: 

Israil askerlerinin

kurflunlar›na hedef

olmufl bir çocuk. 



n› yaparak Rab'bin

yolunu tutmalar›n›

emretti. (Tekvin,

18:19) ‹brahim'in ço-

cuklar› olarak, bizle-

rin bu miras› yerine

getirmemiz "merha-

met, cömertlik ve içli-

lik" göstermemiz ge-

rekir. Tevrat gelene-

¤imize göre, bütün

dünya buna hayran

olarak demelidir ki,

Tevrat'›n özü, haham Hillel taraf›ndan özetlendi¤i gibi, "sana kö-

tü gelen fleyi baflkalar›na yapmamak"t›r. Bu, Yahudi halk›n›n ta-

rihsel tecrübesini ve ahlaki bilincini ifade eder. Hem bu tarihsel

tecrübe hem de ahlaki bilinç, bizi bizim aram›zda yaflayan insan-

lar›n haklar›n› savunmaya yöneltmelidir."

Ve bu aç›klaman›n ard›ndan, "‹nsan Haklar›n› Savunan Haham-

lar", afla¤›daki Muharref Tevrat aç›klamas›n› aktarmaktad›rlar: 

Ve diyar›n›zda bir garip seninle misafir olursa, onu ma¤dur etme-

yeceksiniz. Sizinle misafir olan garip aran›zda yerli gibi olacak ve

onu kendin gibi seveceksin; çünkü M›s›r diyar›nda gariptiniz; ben

Allah'›n›z RAB'BIM. (Levililer 19:33-34)

Bu ›l›ml›, insanc›l, samimi ve gerçek anlamda dindar yaklafl›m›

savunanlar, "‹nsan Haklar›n› Savunan Hahamlar" ile s›n›rl› de¤ildir.

‹srail'de veya Yahudi diasporas›ndaki di¤er pek çok Yahudi, ‹srail ra-

dikalizminin Yahudi dinine ayk›r› bir sapma oldu¤unu savunmakta-

d›r. ‹ngiltere'nin Baflhaham› Prof. Jonathan Sacks, 2002 A¤ustosu'nda
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‹srailli yerleflimcilerin Arap bir kad›na yapt›¤› sald›r›y›

belgeleyen bu foto¤raf, radikal yerleflimcilerin bar›fl›n

önünde ne kadar büyük bir engel oldu¤unun ifadesidir. 
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Keyfi gözalt› ve tutukluluk, Fi-
listin'de günlük yaflam›n bir
parças› durumunda. 
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‹ngiliz The Guardian gaze-

tesine yapt›¤› bir aç›kla-

ma ile bu konuda oldukça

bilge yorumlar yapm›flt›r. 

‹srail'in Filistin top-

raklar›nda sivil halka kar-

fl› uygulad›¤› fliddeti k›na-

yan Baflhaham Sacks, "‹s-

rail'in flu andaki durumu

Yahudilik ile ba¤daflma-

makta ve Filistin'le olan

bu mücadeleleri Yahudi

kültürüne zarar vermekte-

dir" diyerek, flöyle devam

etmektedir:

Bir Yahudi olarak yaflanan
olaylar içinde beni rahat-
s›z eden fleyler oluyor,
‹srail askerlerinin, öldür-
dükleri Filistinlinin üze-
rine bas›p, gülümseye-
rek poz verdiklerini gör-
dü¤ümde flok oldum.26  

Baflhaham Sacks, ayr›ca ‹srail gibi y›llarca sürgünde yaflayan bir

milletin, Filistin'in flu andaki durumunu anlamas› gerekti¤ini ise flöyle

aç›klam›flt›r:

Kutsal kitapta 36 kez tekrarlanan 'Sürgün olman›n nas›l bir duy-

gu oldu¤unu bilmek için sürgün edildiniz' buyru¤unu görmezlik-
ten gelemezsiniz. Ben bunu Yahudilik prensiplerine ba¤l› bir dev-
letin temel projelerinden biri olarak görüyorum.27 
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Yahudi dünyas›ndaki sa¤duyulu seslerden biri

olan Baflhaham Sacks, ‹srail'i gerçek Yahudili¤e

dönmeye ça¤›rmaktad›r.
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‹srail, Filistinlilere karfl› uygulad›¤› terörle, kendi inanc›n›n

ilkelerini de çi¤nemektedir. Tevrat'ta yersiz ve yurtsuz 

insanlara flefkat ve merhamet emredilir:

VVee  ddiiyyaarr››nn››zzddaa  bbiirr  ggaarriipp  sseenniinnllee  mmiissaaffiirr  oolluurrssaa,,  oonnuu  

mmaa¤¤dduurr  eettmmeeyyeecceekkssiinniizz..  SSiizziinnllee  mmiissaaffiirr  oollaann  ggaarriipp  

aarraann››zzddaa  yyeerrllii  ggiibbii  oollaaccaakk  vvee  oonnuu  kkeennddiinn  ggiibbii  sseevveecceekkssiinn;;

ççüünnkküü  MM››ss››rr  ddiiyyaarr››nnddaa  ggaarriippttiinniizz;;  bbeenn  AAllllaahh''››nn››zz  RRAABB''BBIIMM..

((LLeevviilliilleerr1199::3333--3344))
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Jonathan Sacks'in bu aç›klamalar› baz› ‹srailli çevrelerden tepki

görse de, pek çok dindar Yahudi kendisini desteklemifltir. ‹ngiltere

veya ‹srail'den di¤er pek çok haham Sacks'in fikirlerini benimsedik-

lerini ve arkas›nda durduklar›n› aç›klam›fllard›r.28

Haham Yehoshua Engelman, Sacks'i desteklerken, onun Yahudi

peygamberlerinden Ezekiel'in yolunu izledi¤ini söylemifltir:

Ezekiel, e¤er birisi bir haks›zl›k görür de ona karfl› ç›kmaz ise, o

zaman bunun ifl birlikçisi olaca¤› ve e¤er bu zulme karfl› sesini

ç›karma flans› olup da susarsa, cezaya müstahak olaca¤› konu-

sunda bizi uyar›r.29 

‹flte ‹srail'in ateist Siyonist fliddetten vazgeçmesinin yolu, dindar

Yahudilerin bu samimiyet ve vicdan anlay›fl›nda yatmaktad›r. ‹srail

radikalizmini tedavi etmek, Yahudili¤in özündeki bu ‹lahi adalet,

merhamet ve dürüstlük prensiplerinin diriltilmesiyle mümkündür.

Seküler ve Sosyal Darwinist bir ideoloji olan ateist Siyonizm, bu

prensipleri örtmüfl, dahas› bir de Yahudi dinini kendisine araç haline

getirmeye çal›flm›flt›r.  Çözüm, ‹srail'in kendi varl›¤›n›n kayna¤› olan

inanca samimi bir flekilde geri dönmesidir. 

Biz Müslümanlar›n ‹sraillilere ça¤r›s› da budur. Allah, Kuran'da

Müslümanlara, Yahudi ve H›ristiyanlar› "ortak bir kelimeye" ça¤›r-

malar›n› emreder. Bu ortak kelime, tek bir Allah'a inanmak, insanlar›

(ve dolay›s›yla onlar›n ideojilerini) Rab edinmemektir. Allah bir

ayette flöyle buyurmaktad›r: 

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek (olan) bir

kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyelim,

O'na hiçbir fleyi ortak koflmayal›m ve Allah'› b›rak›p bir k›sm›-

m›z (di¤er) bir k›sm›m›z› Rabler edinmeyelim." E¤er yine yüz çe-

virirlerse, deyin ki: "fiahid olun, biz gerçekten Müslümanlar›z."

(Al-i ‹mran Suresi, 64)
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FFiilliissttiinn  RRaaddiikkaalliizzmmiinniinn  TTeeddaavviissii

Elbette Ortado¤u'da bar›fl sadece ‹srail taraf›n›n de¤il, Arap tara-

f›n›n da radikalizmden kurtulmas›yla sa¤lanabilir. Çünkü bugün baz›

Filistinli gruplar, savunmas›z sivil ‹sraillilere karfl› düzenledikleri kor-

kunç intihar sald›r›lar› ile haks›z bir "direnifl" yöntemi kullanmakta-

d›rlar. 

Arap taraf›ndaki bu radikalizme gereken tedavi ise, di¤er tarafta

gerekenin benzeridir: ‹slam'›n samimiyetle ve do¤ru flekilde anlafl›l-

mas›. Dindar olman›n radikal ve fliddet yanl›s› olmak anlam›na gel-

medi¤i, aksine dindarl›¤›n flefkat, merhamet, ›l›ml›l›k, sevgi ve bar›fl

gerektirdi¤i, Filistin taraf›nda da üzerinde durulmas› gereken önemli

bir derstir. 

Bunun nedenini görmek için, aynen ateist Siyonizmin kökenle-

rinde oldu¤u gibi, Arap direniflinin kökenlerine de bakmak gerekir.

Arap-‹srail sorunu her ne kadar 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar

uzansa da, ilk s›cak çat›flma 1947 y›l›nda ‹srail'in kuruluflunun ilan

edilmesiyle bafllad›. Bu y›l içinde ilk Arap-‹srail savafl› patlak verdi.

48'de savafl bitti ve Filistin'in bir k›sm› ‹srail'in, daha az bir k›sm› (Gaz-

ze fieridi ve Bat› fieria) ise Araplar›n elinde kald›. Bu Araplar için pek

tercih edilebilir bir sonuç de¤ildi, ama yine de yeni savafllar ve yeni ifl-

galler yaflanmas›ndan daha iyi bir statüydü. (Zaten bugün tüm müca-

dele, 48'deki bu s›n›rlara geri dönebilmek üzerinedir.)

Ancak 50'li y›llarda Arap dünyas› radikal bir ideolojik dalgan›n

etkisinde kald›. Bu, "Arap Sosyalizmi" olarak bilinen garip bir ideolo-

jiydi. Sovyet tipi komünizmin biraz hafifletilmifl versiyonunu koyu ve

floven bir Arap ulusçulu¤u ile birlefltiren Arap sosyalizmi, önce M›-

s›r'da iktidara geldi. M›s›r Kral›'n› deviren subaylar aras›ndan yükse-

len Cemal Abdülnas›r, k›sa zamanda "Arap dünyan›n efsanevi lideri"
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‹srail Hükümeti'nin yürüttü¤ü zulüm politikas› ne kadar yanl›fl ve insanl›k d›fl›ysa, 

onlar›n bu suçunu sokaktaki suçsuz halka mal edip intihar eylemleri düzenlemek de bir o

kadar dehflet vericidir ve barbarl›kt›r. ‹ntihar etmeyi ve suçsuz insanlar› katletmeyi Allah

haram k›lm›flt›r. Dolay›s›yla bir k›s›m fanatik Filistinli militan›n, sözde din ad›na yapt›klar›-

n› iddia ettikleri eylemlerin ne gerçek ‹slam’la ne de Kuran ahlak›yla ilgisi vard›r. 

Filistinli intihar 

komandolar›n›n bombal›

eylemleri sonucunda 

hayat›n› kaybeden sivil

‹srail vatandafllar›...
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oldu. M›s›r'› Suriye ve Irak izledi. Tüm bu ülkelerde solcu rejimler

kanl› darbelerle iktidar› ele geçirdiler. 

Arap sosyalistlerinin program›nda bar›fl, sükunet, ›l›ml›l›k gibi

kavramlar yer alm›yordu. Aksine, Marksist ideolojinin temelinde yer

alan çat›flma kavram› onlar için çok daha önemliydi. Bu atmosfer için-

de Arap dünyas›ndaki gerilim giderek artt›. Nas›r, halk›na ‹srail'i de-

nize dökmeyi vaat ediyordu. Ancak bu sald›rgan vaat bofla ç›kt›¤› gi-

bi, büyük bir bozgunla sonuçland›. Arap sosyalistleri, 1967 savafl›nda

askerlik tarihinde pek efli görülmedik bir yenilgiye u¤rad›lar. ‹srail sa-

dece 6 gün içinde topraklar›n› üç kat›na ç›kard›. Arap sosyalizminin

tüm o öfkeli söylemi bofla ç›kt›.

Ancak Marksist ideoloji Araplar aras›nda yay›lmaya devam etti.

1967'den sonra, tüm topraklar› iflgal edildi¤i için ‹srail'e karfl› hakl› bir

direnifl bafllatan Filistinliler, bu yanl›fl ideolojiden etkilenmeye baflla-

d›lar. Filistin direnifli, Sovyetler Birli¤i'nden ald›¤› destekle, Lenin ve-

ya Mao'nun gerilla yöntemleriyle, tam bir komünist kimlik kazand›.

Nihai amaçlar için her türlü arac› meflru gören, fliddet ve terörü "em-

peryalizme karfl› mücadele" olarak tan›mlay›p destekleyen ac›mas›z

ve kat› bir ideoloji olan komünizm, Filistin'in hakl› direniflini haks›z

terör eylemleri ile karartt›.

‹flte bugün hala devam eden Filistin terörizminin kökeninde,

1950'li, 60'l› ve 70'li y›llar boyunca Arap dünyas›n› etkisi alt›na alm›fl

olan söz konusu Marksist-Leninist ideoloji ve yöntemler yatmaktad›r.

Çat›flmay› "do¤an›n de¤iflmez yasas›" sayan komünist düflünceye gö-

re, bar›fl bir amaç de¤ildir. Aksine, "emperyalizme karfl›" daimi bir sa-

vafl, daimi bir silahl› mücadele gerekir ve bunun için her türlü yön-

tem kullan›labilir. Bugün Filistin davas› ad›na savunmas›z ‹srailli ka-

d›n veya çocuklar› öldürenler, komünist de¤il dini baz› slogan ve söy-

lemler kullan›yor olabilirler, ama asl›nda onlar› flekillendiren fikri et-
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Peygamberimiz (sav), savafl›n en

k›zg›n an›nda bile olsa sivillerin

hayat›na büyük özen 

gösterilmesini emretmifltir. 

‹slam ahlak›n›n gere¤i bu iken,

‹srailli masum çocuklara karfl›

bombal› sald›r›lar düzenleyenler,

büyük bir vebal alt›na 

girmektedirler.



Harun Yahya - Adnan Oktar

149

ken komünist ideolojidir. Tek yapt›klar›, 70'li y›llardaki radikal ko-

münist söylemdeki kavramlar›n yerini, dini kavramlarla de¤ifltirmek

olmufltur. Ancak ‹slam dininin insanlara ö¤retti¤i; masumlar›n hakla-

r›n›n korunmas›, savafl›n en son çare olarak görülmesi ve her zaman

bar›fl›n tercih edilmesi; savafl zaman›nda karfl› taraf›n sivillerinin gü-

venli¤ine özen gösterilmesi gibi yükümlülükleri tamamen göz ard›

etmektedirler. 

Oysaki ‹slam'da bu konuya verilen önem büyüktür. 

Kuran ayetlerinde insanlar, yeryüzünde hoflgörünün ve bar›fl›n

yaflanabilece¤i model olarak ‹slam ahlak›na ça¤›r›lmaktad›r. Allah, in-

sanlar aras›nda hiçbir ayr›m yapmadan adaletle hükmetmeyi, insanla-

r›n hakk›n› korumay›, zulme asla r›za göstermemeyi, zalime karfl›

mazlumdan yana tav›r almay›, ihtiyaç içinde olanlara yard›m eli uzat-

may› emretmektedir. Bu adalet, bir karar vermek gerekti¤inde her iki

taraf›n da hakk›n› korumay›, olaylar› çok yönlü de¤erlendirmeyi, ön

yarg›s›z düflünmeyi, tarafs›zl›¤›, hakkaniyeti, dürüstlü¤ü, hoflgörüyü,

merhameti ve flefkati gerektirmektedir. 

Allah'›n, "Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk›

ayakta tutun. Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n.

Adalet yap›n. O, takvaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n.

fiüphesiz Allah, yapmakta olduklar›n›zdan haberi oland›r" (Maide Su-

resi, 8) ayetinde de bildirdi¤i gibi kin, nefret ve öfke gibi duygular

iman eden bir kiflinin ald›¤› kararlar›, ahlak›n› ve uygulamalar›n› etki-

lememelidir. 

‹flte bu nedenle Filistinliler de ‹srail iflgaline yönelik tepki göste-

rirken bafllar›na gelen her zorlu¤un Rabbimizden bir deneme oldu¤u-

nu unutmamal› ve Allah'›n güzel ahlak, adalet, ve 'haddi aflmamak'a

dair emirlerine titizlikle uymal›d›rlar. ‹srail ordusunun sald›r›lar›na,

bask›lar›na ve adaletsiz uygulamalar›na karfl› ç›karken sadece Ku-
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ran'da tarif edilen mücadele yöntemlerini izlemelidirler. Böyle bir mü-

cadelenin sonucu ise mutlaka büyük bir kurtulufltur, çünkü "Yard›m

ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan

Allah'›n Kat›ndand›r." (Al-i ‹mran Suresi, 126)

Ne var ki son y›llarda baz› Filistinliler taraf›ndan savunmas›z si-

villere, çocuklar›n, kad›nlar›n ve yafll›lar›n bulundu¤u sivil yerleflim

alanlar›na yönelik intihar sald›r›lar› gerçeklefltirilmektedir. Bu sald›r›-

lar do¤al olarak dünya genelinde çok büyük bir tepkiyle karfl›lan-

makta ve Filistin halk›n›n hakl› mücadelesine faydadan çok zarar ver-

mektedir. 

Sivil halka yönelik bu gibi sald›r›lar›n mazur görülemeyece¤i

aç›kt›r. Kuran ayetlerini ve Peygamber Efendimiz (sav)’in uygulama-

lar›n› inceledi¤imizde sivillere yönelik sald›r›lara ‹slam ahlak›nda hiç-

bir flekilde yer olmad›¤› aç›kça görülmektedir. Peygamberimiz (sav)

gerek Mekke'nin fethinde gerekse di¤er savafllar›nda masum ve sa-

vunmas›z insanlar›n haklar›n› titizlikle korumufl, onlara bir zarar gel-

mesini engellemifltir. Müminlere bu konuda çeflitli hat›rlatmalarda bu-
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lunmufl, "Resulullah'›n dini üzerine sefere ç›k›n. Ancak; ihtiyar, kad›n

ve çocuklara iliflmeyiniz. Islah ve ihsan elinden olunuz. Allah muhlis-

leri sever"30 fleklinde emretmifltir. Müslüman her türlü haks›z uygula-

man›n, gereksiz silah kullan›m›n›n, zorbal›¤›n ve barbarl›¤›n karfl›s›n-

da yer almaktad›r. 

‹srailli sivillere yönelik söz konusu sald›r›lar incelenirken üzerin-

de durulmas› gereken bir di¤er konu ise intihar›n ‹slam'daki yeridir.

‹slam hakk›nda yanl›fl bilgilere sahip olan çevreler, bu bar›fl dininin in-

tihar sald›r›lar›na izin verdi¤i yönünde son derece hatal› bir düflünce-

ye sahiptirler. Oysa baflka insanlar› öldürmek gibi insan›n kendini öl-

dürmesi de ‹slam'a ayk›r›d›r. Allah, "Ve kendi nefislerinizi öldürme-

yin" (Nisa Suresi, 29) ayetiyle intihar› aç›kça haram k›lm›flt›r. Bir insa-

n›n, her ne sebepten olursa olsun, kendisini öldürmesi ‹slam'a göre ya-

sakt›r. Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde intihar›n haram oldu¤u-

nu belirtmekte ve bu hareketi yapanlar›n ateflle karfl›l›k bulacaklar›n›

bildirmektedir:

Kim kendisini da¤dan atarak intihar ederse o cehennemlik olur.

Orada ebedî olarak kendini da¤dan atar. Kim zehir içerek intihar

ederse, cehennem ateflinin içinde elinde zehir oldu¤u halde ebedî

olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar

ederse, cehennemde ebedî olarak o demiri karn›na saplar.31  

Dolay›s›yla, her Müslüman, Filistin halk›n›n hakl› davas›na gölge

düflüren bu eylemlere karfl› ç›kmal›d›r.

Unutmamak gerekir ki, Kuran ahlak›n›n d›fl›nda herhangi bir

mücadele flekli -örne¤in komünist ideolojinin öngördü¤ü 'gerilla' yön-

temleri- ne do¤rudur ne de baflar›ya ulaflabilir. Bu nedenle Filistin top-

raklar›ndaki mevcut durum çok ak›lc› ve gerçekçi bir flekilde de¤er-

lendirilmeli ve Kuran ayetleri rehberli¤inde temel hedefi bar›fl ve in-

sanlar›n mutlulu¤u olan yeni bir strateji belirlenmelidir. 
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OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaa
BBaarr››flfl››nn  YYoolluu  

Dünyadaki tüm ak›lc› ve adil

insanlar gibi bizim de temennimiz, Fi-

listin'de her iki halk›n da raz› olaca¤› bar›fl

ve huzurun bir an önce kurulmas›d›r. Ancak

masum bir halk›n tüm haklar›n› elinden alarak

ve onlar› açl›¤a ve yoklu¤a mahkum ederek kurula-

cak bir bar›fl, tek tarafl› olur. Daha da önemlisi böyle

bir bar›fl gerçek anlamda bir bar›fl de¤ildir. Çünkü böyle

bir bar›fl güvenlik ve huzuru hakim k›lamaz, tam aksine kar-

mafla ve kar›fl›kl›¤›n artmas›na neden olur. Her iki halk›n raz›

olaca¤› bir ortam›n hakim olmas› ise ancak adaletin, eflitli¤in ve

insan haklar›n›n her yönüyle gözetildi¤i bir bar›fl plan› ile

mümkün olabilir. 

Bunun için ‹srail'in 1967'de iflgal etti¤i topraklardan

çekilmesi, Do¤u Kudüs'ün BM kararlar›n›n da öngördü-

¤ü gibi Filistin egemenli¤inde kalmas› ancak özel bir sta-

tüyle ve tüm dini toplumlara aç›k bir flehir haline gel-

mesi, Filistin Yönetiminin ba¤›ms›z bir devlet olarak

tan›nmas› ve topraklar›ndan sürülmüfl olan Filis-

tinlilere geri dönüfl hakk›n›n sa¤lanmas› gerek-

lidir. Nitekim BM'in 242 ve 338 no.lu karar-

nameleri de bu koflullar› öngörmektedir.

Filistinliler 1993 y›l›nda yap›lan Oslo

görüflmeleri ile topraklar›n›n %78'ini

‹srail Devleti'ne b›rakmay› zaten



kabul etmifl durumdad›rlar. Talepleri, kendilerine b›rak›lan %22'lik

bölümde varl›k haklar›n› devam ettirebilmektir. Oslo'da her iki taraf

da 1999 y›l›na kadar ba¤›ms›z bir Filistin Devleti'nin kurulmas› konu-

sunda hemfikir olmufl, ancak bugüne kadar yaflanan geliflmeler ‹sra-

il'in Filistin üzerindeki bask›lar›n› daha da art›rmas› ile neticelenmifl-

tir. ‹srail BM kararlar›na ayk›r› olarak yeni yerleflim yerleri infla etme-

ye ve Filistin halk›n› yaflad›¤› yerlerden zorla ç›karmaya, Filistinlilerin

hareket özgürlü¤ünü s›n›rlamaya devam etmektedir. Kal›c› bar›fl için

hem ‹srail'in hem de Filistinli radikallerin zihniyetlerini de¤ifltirmele-

ri flartt›r. 

Bu bar›fl›n mevcut yap›s›yla ‹srail yönetimi taraf›ndan sa¤lana-

mayaca¤› görülmektedir, çünkü mevcut yönetimin temelinde Filistin-

lileri "iki ayakl› hayvanlar" olarak gören ›rkç› ve ac›mas›z bir ideoloji

vard›r. Filistin taraf›ndaki fliddet yanl›s› afl›r› gruplar da bar›fl önünde-

ki bir di¤er önemli engeldir. Bu durumda her iki taraftan da vicdan ve

sa¤duyu sahibi kiflilerin biraraya gelmesi, bu kiflilere dünya çap›nda
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‹lahi dinlerin

mensuplar›n›n

birlik olmas›,

Ortado¤u

bar›fl›na giden

en önemli

yoldur. 



adaletten, eflitlikten ve bar›fltan yana olan kiflilerin de destek vermesi

gereklidir. ‹flte o zaman Filistin her milletten ve dinden insanın birara-

da, huzur ve güvenlik içinde yaflayabilece¤i bir toprak olacaktır.

Filistin toprakları Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların

birlikte yaflayabilecekleri kadar genifl ve hepsinin de refah içinde ha-

yatlarını sürdürebilecekleri kadar bereketli topraklardır. Taraflardan

birinin Filistin'in tek sahibi oldu¤unu iddia etmesi hem tarihi gerçek-

lere aykırı bir durumdur, hem de yıllardır yaflanan olayların da gös-

terdi¤i gibi sürekli savafl ve çatıflmalara neden olmaktadır. Her üç ‹la-

hi din tarafından da kutsal kabul edilen bu topraklarda Yahudiler si-

nagoglarda, Hıristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar camilerde diledik-

leri gibi ibadetlerini yapabilmeli, geleneklerini devam ettirebilmeli,

saygı ve hürmet çerçevesinde ortak bir yaflam kurabilmelidirler. Mad-

di imkanlar silahlara, bombalara de¤il, okullara, üniversitelere, hasta-

nelere harcanmalıdır.
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Yaser Arafat, fiimon Peres ve ‹zak Rabin 19 Ocak 1995'te Nobel Bar›fl

Ödülü'nü ald›lar.
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Kudüs, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsald›r. 

Allah'a ibadet etmek için adanan bu kentte kan dökmek, masum 

insanlar› öldürmek ya da onlara ac› çektirmek büyük bir günaht›r. 

‹srail'in bask›lar› ve cinayetleri de, Filistinlilerin masum insanlar› hedef

alan intihar sald›r›lar› da Allah'›n r›zas›na ayk›r›d›r. 
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Filistinlilerin haklar›n› savunan ‹srailliler, bölgede

gerçek bir bar›fl kurulabilece¤inin kan›t›d›rlar. 

Ellerinde "fiaron'un 

savafl›n› durdurun" 

pankartlar› tafl›yan 

‹srailliler, bar›fl için çaba

göstermektedirler.
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slam tarihi boyunca, Müslüman ülkelerde di¤er uluslar-

da örne¤ine rastlanmayan bir hoflgörü hakim olmufltur.

Allah'›n emretti¤i üstün ahlak anlay›fl›ndan kaynaklanan

bu hoflgörü sayesinde, farkl› milletler, farkl› ›rklar ve dinler ay-

n› toplumda bar›fl, huzur ve özgürlük içinde yaflam›fllard›r. Önceki

hallerinde da¤›n›k, göçebe, savaflç› kabileler olarak yaflayan gruplar,

‹slam'la tan›flt›ktan sonra üstün bir medeniyet ve kültürü oluflturan

mozai¤in bir parças› haline gelmifllerdir. Bu konuda ünlü tarihçi Ber-

nard Lewis flöyle bir de¤erlendirme yapmaktad›r:

‹slam dünyan›n en büyük dinlerinden biridir. Müslüman olma-

yan bir ‹slam tarihçisi olarak kendi görüflümü aç›kça belirteyim.

‹slam milyonlarca kad›n ve erke¤e refah ve bar›fl getirmifltir. Kas-

vetli ve fakirleflmifl yaflamlara sayg›nl›k ve anlam verdi. Farkl›

›rklardan gelen halklarla kardefllik ve farkl› inançlardan gelen in-

sanlarla makul bir hoflgörü içinde yanyana yaflamay› ö¤retti.

Müslüman olmayanlar›n da yarat›c› ve yararl› hayatlar yaflad›kla-

r› büyük bir medeniyete ilham verdi, bunu gerçeklefltirerek, bü-

tün dünyay› zenginlefltirdi.  

Ünlü Alman sosyalist politikac› ve yazar August Bebel de, ‹slam

hakk›nda çeflitli teflhislerde bulunurken, genel olarak dinlere karfl›

olumsuz tutumuna ra¤men gerçekleri kabul etmektedir:

... Bugün, Avrupa'da hala yayg›n olan ve ‹slamiyet'in inanmayan-

lara (baflka dinden olanlara) fanatik bir tahammülsüzlükle yak-

laflt›¤› kan›s›na karfl›, bunun tam tersinin do¤ru oldu¤unu göster-

mek gerekmektedir. H›ristiyanlar, Museviler ve öteki dinlerden



Yahudiler ve Müslümanlar ayn› flekilde Allah'a inanmakta ve ayn› peygamberleri 

sevip onlara hürmet etmektedirler. Bu Osmanl› minyatürü, Hz. Süleyman'›n 

Saray› infla ettikten sonra Allah'a flükredip dua ediflini tasvir etmektedir. 
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olanlar, Müslüman dininin do¤du¤u ilk günden itibaren, ayn› dö-

nemdeki H›ristiyan Avrupa'dakilerin ak›llar›n›n ucundan bile

geçmeyecek bir rahatl›k ve güven içinde yaflam›fllard›r... Musevi-

ler ve H›ristiyanlar, gerek ‹slamiyet'in en parlak, gerek daha son-

raki dönemlerinde, hatta günümüze kadar uzana gelen örnekler-

den görebilece¤imiz gibi, ‹slam devlet örgütü içinde en yüksek

mevkilere kadar gelebilmifllerdir. Yahudiler, bugün bile H›risti-

yan Avrupa'da hala kendilerine yasaklanm›fl onurlu mevkilere ve

haklara, ‹slam devlet bünyesi içinde her zaman sahip olabilmifl-

lerdir. H›ristiyanlar ve Yahudiler, sarayda çok yüksek düzeydeki

görevlerde sorumluluklar yüklenmifller, ço¤u kez halifelerin da-

n›flmanl›¤›n› yapm›fllar, özellikle Do¤u'da çok sayg›n bir yeri olan

doktorluk u¤rafl›nda sivrildikleri gibi s›k s›k halifenin baflhekim-

li¤ine getirilmifllerdir... Ayr›ca H›ristiyan ve Yahudi bilim adam-

lar›, ‹slam bilim adamlar› ile dostane iliflkiler kurmufllard›r; gerek

dini, gerekse hukuki, t›bbi ve do¤al-bilimsel konular, büyük bir

özgürlük içinde ve çok içtenlikli, her türlü resmiyetten uzak bir

aç›kl›kla tart›fl›labilmifltir; böyle bir iliflki, birçok H›ristiyan devle-

tinde hala imkans›zd›r... ‹slam ‹mparatorlu¤u, düflünce özgürlü-

¤ünün ve kültürün en üst düzeylerine ulaflabilmifl olman›n mut-

lulu¤unu yaflam›fl ve Do¤u; koyu, tutucu bir karanl›¤a gömül-

müfl Avrupa'ya bilginin ›fl›¤›n› tafl›m›flt›r. ("Hz. Muhammet ve ‹slam

Kültürü" (Çev. V. Atayaman, ‹st., 1987, s. 28 vd.))

Bu yorumlarda da belirtildi¤i gibi, ‹slamiyet ilk dönemlerinden

itibaren, farkl› yap›lar› ayn› çat› alt›nda birlefltirecek, huzur içinde ya-

flatacak bar›fl ve hoflgörü ortam›n› sa¤lam›flt›r. Bu ortam›n en büyük

dayana¤› ve güvencesi de Allah'›n Kuran'da iman edenlere emretti¤i

ahlakt›r. Allah, bir ayette di¤er dinlerin mensuplar› hakk›nda flöyle

buyurmaktad›r:

fiüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, H›ristiyanlar ve sabiiler(den

kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulu-

nursa, art›k onlar›n Allah Kat›nda ecirleri vard›r. Onlara korku
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yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 62)

Peygamberimiz (sav)'in, Kuran do¤rultusunda gösterdi¤i hoflgö-

rü ve adalet, ondan sonra gelen Müslüman yöneticilere de örnek ol-

mufltur. Çeflitli dinlere mensup kabileler, az›nl›klar ve devletlerle an-

laflma yoluna gidilmifl, zorunlu kal›nmad›¤› sürece bir savafl yaflan-

mam›flt›r. Peygamber Efendimiz (sav)’in yapt›¤› anlaflmalar, karfl› ta-

rafa büyük haklar sa¤lamak ve bunlar› güvence alt›na almak konu-

sunda faydal› örnekler teflkil etmektedir. 

Bütün bu anlaflmalar içinde Medine Vesikas› (Medine Sözleflmesi)

ad› verilen ve ‹slam tarihinin ilk yaz›l› anayasas› olarak kabul edilen

belge ayr› bir yere ve öneme sahiptir. 622 y›l›nda Medine'de, Hz. Mu-

hammed (sav) ve Müslüman olmayan topluluklar›n temsilcileri ara-

s›nda bir anayasa haz›rlanm›fl ve imzalanm›flt›r. Bu anayasayla farkl›

zümreler tabi olacaklar› hukuki sistem aç›s›ndan serbest b›rak›lmakta,

vatandafllar›n çeflitli hak ve görevleri belirtilmekte, farkl› toplulukla-

r›n birlikte yaflamalar›n›n kurallar› belirlenmektedir:

... ve Yahudiler, savafl halinde olduklar› sürece, müminlerle birlik-

te harcama yaparlar. Benu Avf Yahudileri ise, müminlerle birlikte

olan bir topluluk olup, Yahudiler kendi dinlerine, mallar›na, can-

lar›na; Müslümanlar da kendi dinlerine, mallar›na ve canlar›na

sahiptirler. Haks›zl›k yapan ve suç iflleyen ise bu hükmün d›fl›n-

dad›r. Çünkü bu kimse, sadece kendisini ve aile fertlerini helak

etmifl olur.  

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i hükümlerle belirlenen hoflgörü çer-

çevesinde s›n›rlar› çizilen bu anayasada, yukar›da belirtilen maddede

görüldü¤ü gibi Yahudi az›nl›¤a büyük bir özgürlük ve serbesti sa¤lan-

m›flt›r. Bunun sonucunda da bir yüzy›l› aflk›n bir süredir birbirine kar-

fl› düflmanca duygular besleyen farkl› din ve ›rklara sahip topluluklar

birarada ortak bir yaflam kurma imkan› elde etmifllerdir. Hz. Muham-

med (sav) bu sözleflme yoluyla her f›rsatta birbirlerine sald›ran, düfl-
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Yahudiler Osmanl› ‹mpatorlu¤u'nda büyük bir huzur ve güven içinde 

yaflam›fllar, Kudüs'e kolayl›kla giderek ibadetlerini yerine getirebilmifllerdi. 

Sultan III. Mustafa taraf›ndan yazd›r›lan bu ferman, Kudüs'e yolculuk eden 

Yahudi hac›lardan fazladan vergi al›nmas›n› yasakl›yordu.
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‹slam egemenli¤indeki Kudüs, bu 

tabloda tasvir edildi¤i gibi, silahlardan

ve çat›flmalardan çok uzakt›. Her üç

dinin mensuplar› da bu kutsal flehirde

bar›fl içinde yaflayabiliyordu.

Litografi, David Roberts 

Kudüs' Manzaras›, 

9 Nisan 1839



manca duygular besleyen ve uzlaflamayan topluluklar›n aras›ndaki

çat›flmalar›n son bulabilece¤ini, onlar›n anlaflarak birarada yaflayabi-

leceklerini göstermifltir. Medine Sözleflmesi'ne göre herkes hiçbir bas-

k› olmadan istedi¤i dini, inanc›, siyasi ya da felsefi seçimi yapmakta

özgürdür. Kendi görüfllerine sahip insanlarla bir topluluk oluflturabi-

lir. Kendi hukukunu uygulamakta özgürdür. Ancak suç iflleyen kimse,

hiç kimse taraf›ndan korunmayacakt›r. Sözleflmeye taraf olan gruplar

birbirleriyle yard›mlaflacak, birbirlerine destek olacaklard›r ve bir sal-

d›r› durumunda ortak savunma yapacaklard›r. 

Peygamberimiz (sav) döneminde bafllayan bu hoflgörü, daha son-

ra da devam etmifltir. Genel olarak ‹slam idaresi alt›nda bulunan böl-

gelerde daima bir H›ristiyan-Yahudi toplulu¤u olmufltur. Özellikle ‹s-

panya, Kuzey Afrika, Suriye, Irak ve daha sonraki dönemlerde Türki-

ye'de, Yahudi cemaatleri, Müslüman olmayan ülkelerde karfl›laflt›klar›

büyük s›k›nt› ve fliddetin aksine, özgür ve mutlu bir yaflam sürmüfller-

dir. Bu topluluklar kendi dinlerini uygulamak, sinagoglar açmak gibi

kendi gelenek ve kurallar›n› uygulamak konusunda serbest b›rak›lm›fl-

lard›r. Yahudilere verilen imkanlar bununla da s›n›rl› kalmam›fl, Yahu-

diler, siyaset, ticaret, t›p gibi konularda yüksek mevkilerde yer alm›fl-

lard›r. Bütün bu dönem boyunca Avrupa'n›n baz› ülkelerine girmeleri

bile yasak olan Yahudiler, varl›klar›n› koruma ve gelifltirme imkan›na

sahip olmufllard›r. Engizisyondan ve kat› yönetimlerden kaçan inanç

gruplar› s›¤›nmak için daima Müslüman ülkeleri tercih etmifllerdir. 

Yahudi tarihinde, 800-1200 y›llar› aras›nda yaflanan dönem bu

yüzden "alt›n ça¤" olarak adland›r›lm›flt›r. 8. yüzy›l›n bafllar›nda ‹s-

panya, Müslümanlar›n eline geçmifl ve burada üstün bir medeniyet

kurulmufltur. Bu idare alt›nda yaflayan Yahudi ve H›ristiyan cemaat,

hayat›n bütün alanlar›nda özgürlü¤e sahiptiler. H›ristiyan bilim

adamlar› Müslüman meslektafllar›yla, Yahudi, H›ristiyan zanaatkarlar

Müslüman ustalarla beraber çal›flm›fllard›r. ‹spanya o dönemin bilim

ve sanat merkezi haline gelmifltir. Örnek olarak Aristo'nun fizik ve do-
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¤a tarihi konusundaki eserleri burada tercüme edilmifltir. Tercüme

okullar›nda H›ristiyan, Müslüman ve Yahudi bilim adamlar›, el-Ha-

rezmi'nin cebir ve matematik çal›flmalar›n›, 500 y›l boyunca Avru-

pa'n›n standart t›p kitab› olan ‹bn-i Sina'n›n Kanun'u gibi Arapça el-

yazmalar›n› Latinceye çevirmifllerdir ve bunlar birer baflyap›t haline

gelmifllerdir.  Bu farkl› kültürler birarada o kadar yüksek bir medeni-

yet ortaya koymufllard›r ki, sadece Cordoba, yar›m milyonluk nüfu-

su, 21 banliyösü, 500 camisi, 300 hamam›, 70 kütüphanesi ve tafl kap-

l›, lambalarla ayd›nlat›lm›fl kilometrelerce yollar›yla ‹spanya'n›n hat-

ta tüm Bat›'n›n en büyük flehri haline gelmifltir. Bu özellikleriyle Ba¤-

dat ve ‹stanbul ile beraber dünyan›n en büyük kültür merkezlerin-

den biri olmufltur. 

Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorluklar› döneminde de ‹slam'›n

adaletli uygulamalar›n›n pek çok güzel örnekleri sergilenmifltir. Özel-

likle Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, karfl›l›kl› anlay›fl›n en güzel

örnekleri verilmifltir. Ünlü H›ristiyan teolog John L. Esposito, tarihte

Müslüman devletlerin idaresine geçen Yahudi ve H›ristiyanlar›n bü-

yük bir toleransla karfl›laflt›klar›n› flöyle anlatmaktad›r:

Bizans ve Pers topraklar›nda yaflayan ve zaten yabanc› idareciler

taraf›ndan yönetilen pek çok Müslüman olmayan toplum için, ‹s-

lam idaresi bir yönetim de¤iflikli¤i anlam›na geliyordu, ama bu

yeni yöneticileri ço¤u zaman daha esnek ve toleransl›yd›. Bu top-

lumlar›n ço¤u art›k daha fazla otonomiye sahipti ve ço¤unlukla

daha az vergi ödüyorlard›... Dini olarak, ‹slam'›n, Yahudilere ve

yerel H›ristiyanlara daha fazla dini özgürlük tan›yan, daha tole

ransl› bir din oldu¤u ortaya ç›kt›. (John L. Esposito, The Islamic Threat:

Myth or Reality, Oxford University Press, New York, 1992, s. 39)

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun tarihindeki hoflgörü örnekleri bu-

nunla s›n›rl› de¤ildir. 1324 y›l›nda Bursa'y› ele geçiren Osmanl›lar, Bi-

zans idaresinde bask› gören Yahudiler için bir topluluk kurdular. Ya-

hudiler Osmanl›lar› kurtar›c› gibi karfl›lad›lar. Orhan Bey'in izniyle
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Etz ha-Hayyim sinagogu infla edildi. Edirne, Osmanl› baflkenti 

oldu¤unda Karaitler de dahil olmak üzere Avrupal› Yahudiler, buraya

göç ettiler. 1376'da Macaristan, 1394'de Fransa ve Sicilya'dan sürülen

Yahudiler buraya yerleflip güvenli¤e kavufltular. Haham ‹zhak Sarfati

Avrupa'daki Yahudi cemaatlerine yollad›¤› mektupta, H›ristiyan ida-

resinde yaflad›klar› bask›dan kurtulmalar› için Osmanl› topraklar›na

yerleflmelerini, orada güven ve refah bulmalar›n› ö¤ütlüyordu:

Almanya'daki kardefllerimizin günlük uygulamalar haline gelen

zorla vaftiz ve sürgün gibi zalim kanunlar karfl›s›nda düfltükleri,

ölümden çok daha ac› s›k›nt›lar›n haberini ald›m. Bir yerden kaç-

t›klar›nda gittikleri yerde daha zor bir durumla karfl›laflt›klar›n›

ö¤rendim... Her tarafta ruhi azap ve fiziki iflkence haberleri al›yo-

rum; merhametsiz zalimlerin cebren günlük vergi toplad›klar›n›

duyuyorum... Kardefllerim ve hocalar, dostlar›m ve tan›d›klar›m!

Ben, ‹zhak Sarfati, soyum Frans›z olsa da Almanya'da do¤dum

ve orada sayg›de¤er hocalar›m›n ayak ucunda oturdum. fiunu be-

yan ederim ki Türkiye içinde hiçbir fleyin eksik olmad›¤› ve e¤er

isterseniz herfleyin sizinle olaca¤› bir yerdir... H›ristiyanlar yerine

Müslümanlar›n idaresi alt›nda yaflamak sizin için daha iyi de¤il

midir? Burada her bir kifli oca¤›n›n ve incir a¤ac›n›n alt›nda bar›fl

içinde ikamet ediyor. Burada en de¤erli elbiseleri giymenize izin

var. H›ristiyan ülkesinde, aksine, çocuklar›n›z›, hakarete u¤rama-

lar›na veya dövülmeye maruz b›rakmadan, bizim zevkimize gö-

re k›rm›z› veya mavi elbise giydirmeye bile cesaret edemezsiniz...

Fatih Sultan Mehmet, 1453 y›l›nda ‹stanbul'u ele geçirdi¤inde Bi-

zans'›n bask›s› alt›nda kalm›fl bir Yahudi cemaatiyle karfl›laflm›flt›r.

Kendisini sevgiyle karfl›layan bu kiflilerin huzur içinde yaflamalar› için

gerekli buyruklar› vermifltir. 1470'de, Bavyera'dan sürülen Yahudiler

de Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na s›¤›nm›fllard›r. ‹spanya ve Portekiz'deki

Katolik devletler taraf›ndan katliama ve sürgüne maruz b›rak›lan 
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Yahudilerin de Sultan II. Beyazid dö-

neminde Osmanl› topraklar›na

yerleflmeleri ‹slamiyet’te

hoflgörünün ne kadar ge-

nifl oldu¤unu gösteren

baflka bir örnektir. O dö-

nemde ‹spanya toprakla-

r›n›n büyük bölümüne

hakim olan Katolik kral-

lar, daha önceden Müslü-

man Endülüs yönetimi al-

t›nda huzur içinde yafla-

yan Yahudilere büyük

bask›lar uygulam›fllard›r.

Kemal Reis komutas›nda-

ki Osmanl› donanmas›, ül-

keden sürülen Yahudileri

ve katliamdan kurtulabi-

len Müslümanlar›, gemilerle tafl›yarak Osmanl› ülkesine getirmifltir.

Sultan II. Beyazid, 1492 senesi ilk bahar›nda ‹spanya'dan ç›kar›-

lan bu mazlum Yahudileri, Osmanl› ülkesinin belirli yerlerine ve

özellikle de flu anda Yunanistan'da bulunan Selanik, Edirne, E¤ri-

boz'a ba¤l› Livâdiye ve T›rhala çevresine yerlefltirdi. Ülkemizde bu-

gün yaflamakta olan 25.000 kadar Türkiye Yahudi'sinin büyük ço¤un-

lu¤u, söz konusu ‹spanyol Yahudilerinin torunlar›d›r. 500 y›l önce be-

raberlerinde getirdikleri din ve geleneklerini, Türkiye'nin koflullar›na

uydurmufllard›r ve kendi okullar›, hastaneleri, huzurevleri, kültür

kurumlar› ve gazeteleri ile rahat bir yaflam sürdürmektedirler. Istan-

bul, Izmir, Safed ve Selanik Sefarad Yahudili¤in merkezleri olmufltur.
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Fatih Sultan Mehmet ‹stanbul'un fethinden 

sonra, Bizans yönetiminde ezilen Yahudi

az›nl›¤a hak ve özgürlüklerini geri vermifltir.



169

Sadece Yahudiler de¤il, H›ristiyanlar da Osmanl› 

topraklar›nda hoflgörüyle karfl›lan›yorlard›. 15. yüzy›lda

yay›nlanm›fl olan üstteki "Osmanl› pasaportu", H›ristiyan

hac›lar›n Kudüs'e kolayca yolculuk etmelerini sa¤l›yordu. 



Hekim Yakup, Yusuf ve Mofle Hamon, Daniel Fonseca gibi saray dok-

torlar›n›n büyük bir k›sm› Yahudilerden seçilmifltir. 1493 y›l›nda ‹bra-

nice kitaplar bas›lmaya bafllanm›flt›r. Müslüman idarelerin, düflünce

özgürlü¤ü konusunda da hoflgörülü olduklar›na bir delil de Yahudi

düflünce adamlar›n›n yapt›klar› bilimsel ve edebi çal›flmalard›r. Jo-

seph Caro, Shlomo ha Levi Alkabes, Jacob Culi ve Rabbi Abraham

ben Isaac Assa'n›n çal›flmalar› bunlar aras›nda say›labilir. Avrupa'n›n

pek çok ülkesindeki Yahudi cemaatleri as›rlard›r antisemit ›rkç› sald›-

r›lar›n endiflesi ile yaflarken, ülkemizdeki Yahudi cemaati daima hu-

zur ve güven içinde olmufltur. Yaln›zca bu örnek dahi ‹slam ahlak›n›n

getirdi¤i hoflgörülü, adaletli anlay›fl›n tespit edilebilmesi için yeterli-

dir. ‹slam dünyas› hakk›nda yazd›¤› eserleriyle tan›nan Andre Miqu-

el bir  eserinde flöyle demektedir:

H›ristiyan halklar, Bizans ve Latin devletleri zaman›nda bulama-

d›klar› çok iyi yönetilen bir idare alt›ndayd›lar. Asla sistemli bir

zulüm görmediler. Tam aksine imparatorluk, ‹stanbul baflta ol-

mak üzere, iflkence gören ‹spanyol Yahudileri'ne bir s›¤›nak ol-

mufltu. Hiçbir yerde zorla ‹slamlaflt›rma olmam›flt›r.  (F. Emecen, K.

Beydilli, M. ‹pflirli, M.A. Ayd›n, ‹. Ortayl›, A. Özcan, B. Yediy›ld›z, M. Kütüko¤lu,

Osmanl› Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi,

‹stanbul, 1994, s. 46)

Müslümanlar›n tarih boyunca kendilerine gösterdi¤i bu engin

hoflgörü ve hakkaniyet politikas›na karfl›n, ‹srail Devleti'nin bugün ifl-

gal etti¤i topraklardaki Müslümanlara gösterdi¤i insanl›k d›fl› mu-

amele taban tabana z›tt›r. Üstelik bunun sözde din ad›na yap›lmas›n›n

ise hiçbir ahlaki yan› yoktur.

Buraya kadar inceledi¤imiz gerçekler, Filistin'de bar›fl sa¤lanma-

s›n›n hem zorunlu hem de mümkün oldu¤unu göstermektedir. 
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KKiittaapp  EEhhlliinnddeenn  ‹‹mmaann  EEddeennlleerr

BBiirrbbiirrlleerriinniinn  VVeelliissiiddiirrlleerr

Bu kitap boyunca radikal, ateist Siyonizmin etkisin-

deki baz› devlet adamlar› ve farkl› Yahudi grup ve organi-

zasyonlar› çeflitli yönlerden elefltirilmifl, onlar›n Ortado¤u

ve dünya politikas›na yönelik planlar› çok yönlü olarak

incelenmifltir. Ancak bu aflamada çok önemli bir konuyu

bir kez daha hat›rlatmak gerekmektedir. ‹slam, bar›fl, sev-

gi ve hoflgörü dinidir. Ancak günümüzde baz› çevreler ‹s-

lam ahlak›n› yanl›fl bir imajla tan›tmaya çal›flmaktad›rlar.

Yeryüzünü bir "bar›fl ve esenlik yurdu" haline getirmeyi

emreden ‹slam dinini, tam z›dd› flekilde göstermeye çal›-

flan bu çevreler, di¤er dinlerin mensuplar› ile Müslüman-

lar aras›nda bir uyuflmazl›k var gibi göstermeye çal›flmak-

tad›rlar. Oysa ‹slam ahlak›n›n, Kuran'da "Ehl-i Kitap" ola-

rak isimlendirilen Yahudilere ve H›ristiyanlara karfl› bak›-

fl› son derece adil ve merhametlidir. 
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Allah Kuran'da flöyle bildirmektedir:

Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan

sürüp-ç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli

davranman›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet ya-

panlar› sever. (Mümtehine Suresi, 8)

‹çlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en gü-

zel olan bir tarz›n d›fl›nda mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bi-

ze ve size indirilene iman ettik; bizim ilah›m›z da, sizin ilah›-

n›z da birdir ve biz O'na teslim olmufluz." (Ankebut Suresi, 46)

Kuran'da Kitap Ehli'nden samimi iman edenler oldu¤u ise flöyle

bildirilmektedir:

fiüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendile-

rine indirilene -Allah'a derin sayg› gösterenler olarak- inanan-

lar vard›r. Onlar Allah'›n ayetlerine karfl›l›k olarak az bir de¤e-

ri sat›n almazlar. ‹flte bunlar›n Rableri Kat›nda ecirleri vard›r.

fiüphesiz Allah, hesab› çok çabuk görendir. (Al-i ‹mran Sure-

si, 199)

... Kitap Ehli'nden bir topluluk vard›r ki, gece vaktinde ayakta

durup Allah'›n ayetlerini okuyarak secdeye kapan›rlar. Bunlar,

Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan› emreder,

münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar

salih olanlardand›r. Onlar hay›rdan her ne yaparlarsa, elbette

ondan yoksun b›rak›lmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i

‹mran Suresi, 113-115)

Gerçek flu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve H›ristiyan-

lardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulu-

nanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacak-

lard›r. (Maide Suresi, 69)

Allah'›n kullar›na bir hidayet rehberi olarak gönderdi¤i hak kitap-

lar›nda sevgiye, bar›fla, hoflgörüye ve adalete dayal› bir toplum modeli



‹slam yönetimindeki Kudüs'ü

gösteren bir gravür. 
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tarif edilmektedir. Örne¤in Allah Maide Suresi'nde Yahudilere indirilen

Tevrat'›n insanlar için bir yol gösterici oldu¤unu bildirmektedir:

Gerçek flu ki, Biz Tevrat'›, içinde bir hidayet ve nur olarak indir-

dik. Teslim olmufl peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder-

lerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de

(Ahbar), Allah'›n kitab›n› korumakla görevli k›l›nd›klar›ndan

ve onun üzerine flahidler olduklar›ndan (onunla hükmederler-

di.)... (Maide Suresi, 44)

Yahudiler, H›ristiyanlar ve Müslümanlar, aralar›ndaki tarihsel so-

runlara, ön yarg›lara, yanl›fl anlamalara veya taassuba dayanan tart›flma-

lara ve çekiflmelere tamamen son vermelidirler. Her üç dinin mensuplar›

da birbirlerine anlay›fl ve hoflgörü içinde yaklaflmal›d›r. Önemli olan,

farkl›l›klar› de¤il ortak noktalar› gündeme getirmek, zorlaflt›r›c› de¤il ko-

laylaflt›r›c›, y›k›c› de¤il yap›c›, engelleyici de¤il yard›mc›, ay›r›c› de¤il ta-

mamlay›c›, bölücü de¤il birlefltirici olmakt›r. Allah Kuran'da iman eden-

ler üzerindeki bu sorumlulu¤u flöyle bildirmektedir:

‹nkar edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsa-

n›z (birbirinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde

bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi,

73)

Allah iman edenlere yeryüzünde bar›fl› sa¤lamalar›n› ve bar›fl›n ko-

ruyucular› olmalar›n› emretmifltir. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar›,

hakl› bir gerekçesi (savunma veya mazlumlar› kurtarma amac›) olmadan

savafl ç›karanlar›, düzeni bozanlar›, masum insanlar› katledenleri lanetle-

mifltir. Rabbimiz'in emretti¤i ahlak› yaflayan müminlerin, önemli sorum-

luluklar›ndan biri de insanlar için bar›fl› ve güvenli¤i sa¤lamak, tüm in-

sanlar›n huzur içinde yaflayabilecekleri bir dünya meydana getirebilmek-

tir.

Savafllar›n, çat›flmalar›n ve her türlü kargaflan›n temelinde insanlar›n

gerçek din ahlak›ndan uzaklaflmalar› vard›r. Kimi zaman da sözde din
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ad›na ortaya ç›kan baz› kimselerin sapk›n yorumlar›, gerçek din ahlak›

hakk›nda yeterince bilgi sahibi olmayan kimseler üzerinde etki edebil-

mektedir. Ve bu durum onlar› din ahlak›na hiçbir flekilde uymayan ey-

lemler yapmaya yönlendirebilmektedir. Anlaflmazl›klar›n ve sorunlar›n

fliddet yoluyla çözülmesi gerekti¤ine inananlar, bask›c› ve despot uygula-

malar›yla insanlara zulmedenler karfl›s›nda iman edenlerin din ahlak›n›

yayma konusundaki ifl birli¤i önem kazanmaktad›r.

‹man eden her H›ristiyan, her Müslüman, her Yahudi bu do¤rultuda

elinden gelen tüm çabay› göstermekle mükelleftir. Tek bir Allah'a iman

eden, O'nun r›zas›n› kazanmaya çal›flan, O'na tam bir teslimiyetle teslim

olmufl, O'na gönülden ba¤l›, O'nu yücelten, temelde ayn› de¤erleri savu-

nan Müslümanlar›n, Yahdilerin ve H›ristiyanlar›n ortak hareket etmeleri

en do¤rusudur. Samimi olarak iman edenler, din ahlak›n›n yaflanmas›,

dinsizli¤in neden oldu¤u belalar›n engellenmesi, ateizm ve materyalizm-

le fikri alanda mücadele edilmesi konular›nda ittifak etmelidirler. 

Bilgisizlikten veya din ahlak›na karfl› olanlar›n provokasyonlar›ndan

kaynaklanan ön yarg›lar ortadan kald›r›lmal›, Yahudiler, H›ristiyanlar ve

Müslümanlar el ele vererek güzel ahlak› yeryüzüne yaymaya çal›flmal›-

d›rlar. Bu birlik, sevgi, sayg›, hoflgörü, anlay›fl, uyum ve iflbirli¤i prensip-

leri temel al›narak bina edilmelidir. Durumun ne kadar acil oldu¤u göz

önünde bulundurulmal›; çekiflme, tart›flma ve ayr›l›¤a yol açacak unsur-

lardan fliddetle kaç›nmal›d›r. Kuran'da Müslümanlar›n Kitap ehline birlik

ça¤r›s› flöyle bildirilmektedir:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek (olan) bir

kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan baflkas›na kulluk etmeye-

lim, O'na hiç bir fleyi ortak koflmayal›m ve Allah'› b›rak›p bir

k›sm›m›z (di¤er) bir k›sm›m›z› Rabler edinmeyelim."… (Al-i

‹mran Suresi, 64)





srail ve Filistin meselesi incelenirken, her Müslüman›n

ak›lda tutmas› gereken baz› temel prensipler vard›r.

Çünkü meselenin yanl›fl alg›lanmas›, son derece yanl›fl

sonuçlara yol açabilir. ‹srail ordusunun zulmü nedeniyle,

bununla hiçbir ilgisi bulunmayan Musevi insanlara tepki gös-

termek veya baz› Filistinlilerin terör eylemleri nedeniyle Filistin dava-

s›n›n haks›z görülmesi gibi. ‹flte bu yanl›fl alg›lamalara karfl› afla¤›da-

ki prensiplerin çok iyi anlafl›lmas› gerekmektedir: 

1. Müslümanlar›n, Yahudilere bak›fl aç›s› Kuran'da bildirildi-

¤i gibi olmal›d›r. Allah Kuran'da Yahudilerin t›pk› H›ristiyanlar

gibi 'Ehl-i Kitap' olduklar›n› bildirmektedir. Müslümanlarla Kitap

Ehli aras›ndaki iliflkinin nas›l olmas› gerekti¤i de yine Kuran'da

tüm detaylar› ile bildirilmifltir. Kitap Ehli t›pk› Müslümanlar gibi

Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine inanmaktad›r. Bu, Müslümanlar ile

aralar›ndaki 'ortak kelime'dir ve Müslümanlar, Kitap Ehlini en

güzel flekilde, ortak kelimede buluflmaya davet etmekle yüküm-

lüdürler. Müslümanlarla Kitap Ehli aras›nda her türlü sosyal ilifl-

ki, adalet, bar›fl ve güvenlik çerçevesinde olmal›d›r. Dolay›s›yla

Müslümanlar›n, Yahudilere karfl› tutumu her zaman için uzlafl-

mac›, ba¤›fllay›c› ve hoflgörülüdür. Asl›nda bu ahlak, Müslüman-

lar›n tüm insanlara göstermekle yükümlü olduklar›, Allah'›n raz›

oldu¤u ahlakt›r. Allah Kuran'da, Müslümanlara, müflrik insanla-

ra (yani Allah'tan gelen vahye uymayan putperestlere) bile gü-

venlik sa¤lamalar›n› emreder: "E¤er müflriklerden biri, senden

'eman (güvenlik) isterse', ona eman ver; öyle ki Allah'›n sözünü

dinlemifl olsun, sonra onu 'güvenlik içinde olaca¤› yere ulaflt›r..."
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(Tevbe Suresi, 6) Müflriklere göre Müslümanlara çok daha yak›n

bir inanç ve ahlaka sahip olan Kitap Ehline ise, daha da 

fazla sayg›, hoflgörü ve yard›mseverlik göstermek gerekmektedir.

2. Tarih boyunca Müslümanlar›n bu ahlaklar›, Yahudilerin

zorluk ve s›k›nt› içinde olduklar› çeflitli dönemlerde ‹slam toprak-

lar›na s›¤›nmalar› ile neticelenmifltir. ‹spanya'dan sürülen Yahu-

dilere, Osmanl› ‹mparatorlu¤u kap›lar›n› açm›fl ve yurtlar›ndan

ç›kar›lan binlerce Yahudiyi Osmanl› bar›nd›rm›flt›r. H›ristiyan

dünyas›nda s›k s›k rastlan›lan antisemit  bask›lara ‹slam toprak-

lar›nda hiçbir zaman rastlanmam›flt›r. ‹slam topraklar›nda, Yahu-

diler ve Müslümanlar birarada, huzur ve güvenlik içinde kardefl-

çe y›llar boyunca yaflam›fllard›r. Bu güvenlik ortam›n› sa¤layan

‹slam ahlak›d›r. 

3. Tevrat'ta Yahudilere yeryüzünde toprak iflgal etmek, kan

dökmek, bozgunculuk ç›karmak de¤il, bar›fl ve huzur sa¤lamak

emredilmektedir. Günümüzde ateist Siyonistlerin baz› Muharref

Tevrat pasajlar›n› yapt›klar› zulme kaynak olarak gösterdikleri

do¤rudur. Ancak bu son derece çarp›k bir durumdur. Bu kiflilerin

kendi terör ve vahfletlerini meflrulaflt›rabilmek için sapt›klar› bu

yolun yanl›fl oldu¤unu anlatmak ise öncelikle samimi dindar Ya-

hudilerin sorumlulu¤udur. Nitekim, say›lar› son zamanlarda git-

tikçe artan, Yahudi din adamlar› ve toplumun önde gelenleri bu

çarp›k zihniyete karfl› seslerini yükseltmektedirler. 

4. Toplumlar›n› do¤ru yola davet eden bu vicdan sahibi Ya-

hudiler ile Müslümanlar ortak de¤erlere sahiptirler. ‹slam da Ya-

hudilik de ‹lahi dinlerdir. Her iki dinin de inanç esaslar› ortakt›r.

Yahudiler de Müslümanlar da ayn› Allah'a iman etmekte,

Allah'›n gönderdi¤i peygamberlere sevgi ve sayg›yla itaat etmek-

tedirler. Hepimiz Allah'›n kullar›y›z ve O'na dönece¤iz. Hepimiz

için as›l önemli olan Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini ka-
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zanabilmektir.  Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz.

Davud, Hz. Süleyman Yahudiler için ne kadar önemli ise, Müslü-

manlar için de en az o kadar önemlidir. Müslümanlar›n Yahudi-

lere ve H›ristiyanlara ça¤r›s› Kuran'da flöyle bildirilmifltir: "Bize

ve size indirilene iman ettik; bizim ‹lah›m›z da, sizin ‹lah›n›z

da birdir ve biz O'na teslim olmufluz." (Ankebut Suresi, 46) 

5. Tarihin çeflitli dönemlerinde, Yahudiler pek çok haks›z zul-

me ve hatta soyk›r›ma maruz kalm›fllard›r. Bu vahfletleri haz›rla-

yan ana ö¤e antisemitik ideolojilerdir. Antisemitizm, 20. yüzy›lda

da pek çok felakete imza atm›flt›r. Genelde, Yahudi düflmanl›¤›

olarak anlafl›lan bu terimin as›l manas› Sami düflmanl›¤›d›r, yani

Sami ›rk›ndan gelen, di¤er bir ifadeyle semitik milletlere karfl›

duyulan nefreti ifade eder. Semitik milletlere düflmanl›¤›n as›l ne-

deni ise, onlara vahyedilmifl bulunan ‹lahi dinlere karfl› duyulan

nefrettir. Bir di¤er ifadeyle Nazizm ve benzeri faflist ideolojilerde

görülen "Yahudi düflmanl›¤›", asl›nda "din düflmanl›¤›"d›r. Dola-

y›s›yla antisemitizm, hiçbir Müslüman taraf›ndan benimsenmesi

mümkün olmayan pagan (putperest) bir ö¤retidir. Antisemitizmi

savunan ve körükleyen ideologlara bakt›¤›m›zda ise, bu kiflilerin

putperest geleneklere dönüflü savunan, yani savaflç›, ac›mas›z,

kan dökmekten zevk alan, s›n›r tan›maz, barbar ahlakl› kifliler ol-

du¤unu görürüz. Bunlar, peygamberlerin getirdi¤i, bar›fl›, teva-

zuyu, sevgiyi, merhameti savunan hak din ahlak›na karfl› olan

kimselerdir. 19. yüzy›lda do¤an yeni-putperestlik ak›m›, bir taraf-

tan din düflmanl›¤›n› körüklerken, bir yandan da faflizm ve anti-

semitizm ideolojilerini do¤urmufltur. Yak›n geçmiflin en fliddetli

antisemitizm savunucusu olan Nazi ideolojisinin temellerine ba-

k›ld›¤›nda, Hitler'in ve yandafllar›n›n gerçek anlamda birer put-

perest olduklar› aç›kça görülmektedir. Bu gibi zalimlere karfl›

Müslümanlar ve Yahudiler ayn› saftad›rlar. 
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II. Dünya Savafl› y›llar›nda yaflanan soyk›r›m, Yahudilerin tarihte maruz kald›klar› en

büyük zulümlerden biriydi. 6 milyon Yahudinin yaflam›na mal olan bu korkunç 

vahfletin failleri ise pagan (putperest) bir ideolojiye sahip olan Nazilerdi.

II. Dünya Savafl› y›llar›nda yaflanan soyk›r›m, Yahudilerin tarihte maruz kald›klar› en

büyük zulümlerden biriydi. 6 milyon Yahudinin yaflam›na mal olan bu korkunç 

vahfletin failleri ise pagan (putperest) bir ideolojiye sahip olan Nazilerdi.



6. Antisemitizmin gerçek anlam›n›n gözden kaçmas›, zaman

zaman kavram kargaflalar›na neden olabilmekte ve bu durum

özellikle ateist Siyonistler taraf›ndan suistimal edilmektedir.

Ateist Siyonizmin vahfli uygulamalar›n›, sald›rgan ve iflgalci ey-

lemlerini elefltirmek, söz konusu ideolojinin çarp›kl›klar›n› gözler

önüne sermek, k›saca ateist Siyonizm elefltirisi yapmak belli çev-

reler taraf›ndan kas›tl› olarak antisemitizm gibi lanse edilmeye

çal›fl›lmaktad›r. Oysa antisemitizm ile ateist Siyonizme karfl› ç›k-

mak aras›nda hiçbir paralellik yoktur. Öncelikle ateist Siyonizm

de t›pk› antisemitizm gibi din d›fl› bir ideolojidir. Tüm din d›fl›

ideolojiler gibi sald›rganl›¤› ve ac›mas›zl›¤› savunur, cinayeti, kat-

liam›, tecavüzü, vahfleti meflru görür. Irkç› ve flovenist bir ideolo-

jidir. Din ahlak›nda ise ayr›mc›l›k yoktur. ‹nsanlar ›rklar›na, cinsi-

yetlerine, etnik kökenlerine, sahip olduklar› maddi imkanlara gö-

re de¤erlendirilmezler, Allah Kat›nda bir insan› üstün k›lan tak-

vas›d›r. Dolay›s›yla din ahlak›n› yaflayan ve vicdan sahibi bir in-

san›n, ateist Siyonizmi elefltirmesi ve bu tehlikeli ideoloji ile fikri

alanda mücadele etmesi son derece ola¤and›r. Üstelik günümüz-

de ateist Siyonizmi ve ateist Siyonist uygulamalar› yaln›zca Müs-

lümanlar de¤il, sa¤duyulu H›ristiyanlar ve Yahudiler de fliddetle

k›namaktad›rlar. 

Bu hususlar Yahudiler ve Müslümanlar aras›ndaki iliflkinin belir-

leyici yönleridir. Bir Müslüman›n Yahudilerle ilgili her düflünce ve

davran›fl›nda, bu gerçekleri göz önünde bulundurmas› gerekir. Ayn›

flekilde Yahudilerin de ateist Siyonist ideolojinin etkilerinden tama-

men s›yr›larak, tarafs›z bir tutum ile olaylar› de¤erlendirmeleri, vic-

danlar›n›n sesini dinleyerek hareket etmeleri gerekmektedir.

Arap-‹srail sorununun çözümü için kritik önem tafl›yan gerçek,
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‹slam'›n ve Yahudili¤in

özündeki ortak inançlar

ve ahlaki de¤erlerdir. Bu

inançlara ve bu de¤erle-

re uymak, bunlar› ö¤re-

ten ‹lahi hükümlere sa-

mimiyetle sar›lmak, her

iki halk›n da kurtulufl

yoludur. 

Müslümanlar ‹slam

ahlak›n›, Yahudiler ise

Hz. ‹brahim'in ve Hz.

Musa'n›n ahlak›n› sami-

mi olarak yaflay›p uygu-

lad›klar›nda, Sosyal Dar-

winizm veya Marksizm-

Leninizm gibi ideolojile-

rin kal›nt›lar›ndan tam

olarak kurtuldukla-

r›nda, hem kendileri

huzura kavuflacaklar

hem de bir yüzy›ld›r

karmafla ve kar›fl›kl›k

içinde olan bölgeye

bar›fl getireceklerdir. 
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Yahudilerin Filistinlilere zulmetmesi 

(altta) büyük bir çeliflkidir. 
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arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini reddet-
mek amacıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bi-
lim dıflı bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canlılı¤ın,

cansız maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu te-
ori, evrende ve canlılarda çok açık bir "tasarım" bulundu¤unun

bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'ın tüm evre-
ni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafından da kanıtlanmıfl-
tır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen
propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlan-
masına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekar-
lıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bi-
lim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasın-
da giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden
sonra yapılan arafltırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlıfl oldu¤u-
nu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile geti-
rilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı
alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli¤ini
görmekte, canlıların kökenini artık yarat›l›fl gerçe¤iyle açıklamaktadırlar.
Bugün bilimsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah’›n yaratm›fl
oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.   

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok çalıfl-
mamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-
ruz. Ancak konuyu, taflıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-
mekte yarar vardır. 
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Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına
karflın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyası-
nın gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılında
yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.
Darwin bu kitapta dünya üzerindeki fark-
lı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı
gerçe¤ine karflı çıkıyordu. Darwin'e göre,
tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve
zaman içinde küçük de¤iflimlerle farklı-
laflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel
bulguya dayanmıyordu; kendisinin de ka-
bul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme"
idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin
Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde itiraf
etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karflı-
sında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukla-
rın geliflen bilim tarafından aflılaca¤ını, yeni
bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤i-
ni umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim,
Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer
dayanaksız bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incelene-
bilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıkla-
yamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrim-
lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo
ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.
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Aflılamayan ‹lk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar yıl ön-
ce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia et-
mektedir. Tek  bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı tü-
rünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse ne-
den bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklaya-
madı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sü-
recinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre"
nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul
etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olma-
dan, do¤a kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia
eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı
bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunla-
rına aykırı bir iddiadır.  

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir ya-
pıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane
jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,
canlı bir varlık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böcekle-
rin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yaygın bir dü-
flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıfltı. Kirli bir pa-
çavranın üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu karı-
flımdan farelerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine bir
delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin üzerindeki
kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları göz-
le görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakterile-
rin cansız maddeden oluflabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir
kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl yıl
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sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur,
evrime temel oluflturan bu inancı kesin
olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıfl-
ma ve deneyler sonucunda vardı¤ı sonucu
flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat
oluflturabilece¤i iddiası artık kesin olarak
tarihe gömülmüfltür."32

Evrim teorisinin savunucuları, Paste-
ur'ün bulgularına karflı uzun süre direndi-
ler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin
karmaflık yapısını ortaya çıkardıkça, haya-
tın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının
geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz  Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus bi-
yolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı birta-
kım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-
meye çalıfltı. Ancak bu çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin flu
itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin
tümünü içine alan en karanlık noktayı oluflturmaktadır."33

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözü-
me kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar. Bu deneylerin en ünlüsü,
Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi.
Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir deney
düzene¤inde birlefltirerek ve bu karıflıma enerji ekleyerek, proteinlerin
yapısında kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O yıl-
larda evrim adına önemli bir aflama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli ol-
madı¤ı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koflullarından
çok farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.34

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı at-
mosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.35

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-
len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps
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Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde
1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-
hip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Ha-
yat yeryüzünde nas›l bafllad›? 36

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açma-
za girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz
derecede karmaflık yapılara  sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun
yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki bugün dün-
yanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getiri-
lerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan prote-
inlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama
bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük ola-
sılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan
ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi banka-
sıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa,
500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤ı hesaplan-
maktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım
özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu en-
zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.
Birbirine ba¤ımlı olduklarından, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-
sinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden
olufltu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üni-
versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-
nin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-
lerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak
oluflmaları aflırı derecede ihtimal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan
di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın
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kimyasal yollarla ortaya
çıkmasının asla müm-
kün olmadı¤ı sonucuna
varmak zorunda kal-
maktadır.37

Kuflkusuz e¤er hayatın
do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın do¤aüs-
tü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel ama-
cı yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim
mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir ev-
rimlefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" me-
kanizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının ismin-
den de açıkça anlaflılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi
içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı düflünce-
sine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik
sürüsünde, daha hızlı koflabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik
sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluflacaktır. Ama elbette bu mekanizma,
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geyikleri evrimlefltirmez, onları baflka bir canlı türüne, örne¤in atlara dö-
nüfltürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrimlefltiri-
ci güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kö-
keni adlı kitabında "Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiç-
bir fley yapamaz" demek zorunda kalmıfltı.38

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi döne-
minin ilkel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevap-
lamaya çalıflmıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog La-
marck'a göre, canlılar yaflamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-
leri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-
cunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar
ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için ça-
balarken nesilden nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kita-
bında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara
dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.39

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik bilimiyle ke-
sinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere akta-
rılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baflına"
ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların son-
larında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwi-
nizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "fayda-
lı de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde rad-
yasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluflan bozul-
maları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neo-
Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu
canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks organlarının
"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda
olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilim-
sel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları gelifltirmezler, aksine her zaman
için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu
molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.
Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meyda-
na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların
evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek
derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal
bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana
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gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük
ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir dep-
rem bir flehri gelifltirmez, ona yıkım getirir.40

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelifltiren
mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u gö-
rüldü. Anlaflıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak göster-
di¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan ge-
netik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanser-
dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz.
Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baflına hiçbir fley
yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı-
¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, evrim de-
nen hayali süreç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun en
açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemifllerdir. Önce-
den var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün tür-
ler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyon-
larca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve kademe kademe iler-
lemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sayısız
"ara türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. Örne¤in geçmiflte, ba-
lık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sürüngen özel-
likleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaflamıfl olmalı-
dır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir yandan da bazı kufl özel-
likleri kazanmıfl sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bunlar, bir ge-
çifl sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır.
Evrimciler geçmiflte yaflamıfl olduklarına inandıkları bu teorik yaratık-
lara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayıları-
nın ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu
ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-
kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflit-
leri mutlaka yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıt-
ları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.41

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında
hummalı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rast-
lanamamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bul-
gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birden-
bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir. Ün-
lü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına
karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde,
türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle
karflılaflırız; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-
flan gruplar görürüz.42

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl formu
olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Dar-
win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıkla-
rını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden
evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çık-
masının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu gerçek, ünlü ev-
rimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek
yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükem-
mel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmıfllardır ya da böyle olmamıfl-
tır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden
önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl ol-
malıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-
mıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl olma-
ları gerekir.43

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in san-
dı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.
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YAfiAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹ ÇÜRÜTÜYOR

295 milyon
y›ll›k deniz
kestanesi
fosili

125 milyon
y›l›k köpüklü
A¤ustos
böce¤i fosili

50 milyon y›ll›k
sekoya yapra¤› fosili

Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaflanmad›¤›n›n ispat›d›r. Fosil kay›tlar›n›n ortaya

koydu¤u gibi, canl›lar sahip olduklar› tüm özelliklerle bir anda var olmufllar ve soy-

lar› devam etti¤i müddetçe en küçük bir de¤ifliklik geçirmemifllerdir. Bal›klar hep ba-

l›k, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürüngen olarak var olmufltur. Türlerin

aflama aflama olufltu¤u iddias›n›n bilimsel hiçbir geçerlili¤i yoktur. Tüm canl›lar›

Yüce Allah yaratm›flt›r.

54 - 37 milyon y›ll›k günefl bal›¤› fosili



‹nsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-
nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan mo-
dern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5
milyon yıl önce baflladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ataları
arasında bazı "ara form"ların yafladı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüyle ha-
yali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus
2) Homo habilis
3) Homo erectus
4) Homo sapiens
Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymu-

nu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte
soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly
Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca
ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok ge-
nifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmifl bir maymun

türüne ait olduklarını ve insanlarla
hiçbir benzerlik taflımadıklarını gös-
termifltir.44

Evrimciler insan evriminin bir
sonraki safhasını da, "homo" yani in-
san olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya
göre homo serisindeki canlılar, Aust-
ralopithecuslar'dan daha geliflmifller-
dir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait
fosilleri ardı ardına dizerek hayali
bir evrim fleması olufltururlar. Bu fle-
ma hayalidir, çünkü gerçekte bu
farklı sınıfların arasında evrimsel bir
iliflki oldu¤u asla ispatlanamamıfltır.
Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en
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Evrimciler, fosiller üzerinde yapt›klar›
yorumlar› genelde ideolojik beklentileri
do¤rultusunda yaparlar. Bu nedenle
vard›klar› sonuçlar ço¤unlukla güvenilir
de¤ildir. 



önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zin-
cir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 45

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapi-
ens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası ol-
du¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Aust-
ralopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde
aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.46 Dahası Homo erectus sı-
nıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara kadar yafla-
mıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern in-
san) ile aynı ortamda yan yana bulunmufllardır.47

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının ge-
çersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontolog-
larından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karflın, Dar-
winist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı hominid (insa-
nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahası, biri di¤e-
riyle karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir geliflme trendi göstermemekte-
dirler.48

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım
"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda
yoluyla ayakta tutulmaya çalıflılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bi-
limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
üzerinde 15 yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim
adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, orta-
da maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı
sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel olarak
kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dallarına
kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bi-
limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir.
Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler 
gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda ise, Zuc-
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kerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum  ötesi algılama" kavramla-
rı ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu
flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayı-
lan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin
yorumlanmasına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için
herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle
inanan bu kimselerin çeliflkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri
bile mümkündür.49

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım
insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamala-
rından ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz
evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukların bi-
le anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-
layısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek ön-
ce hücreyi oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di-
¤er canlıları ve insanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı-
¤ın yapıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri birara-
ya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden geçi-
rilirse geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "de-
ney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek
sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla
inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulu-
nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden
bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu
karıflımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varil-
lere eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri kadar (do¤al flartlarda oluflu-
mu mümkün olmayan) amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile
rastlantısal oluflma ihtimali 10950 olan) protein doldursunlar. Bu karıflım-
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lara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri geliflmifl ci-
hazlarla karıfltırsınlar. Varillerin baflına da dünyanın önde gelen bilim
adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a ak-
tararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin ba-
flında beklesinler. Bir canlının oluflması için hangi flartların var olması ge-
rekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yapar-
larsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları,
aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları, atları, yunusları,
gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmala-
rı, hurmaları, domatesleri, kavunları,  karpuzları, incirleri, zeytinleri,
üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve
bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il
burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini
bile elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi
oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, son-
ra art arda baflka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra ken-
di hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluflturamaz-
lar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir saf-
satadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düflünmek,
üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise
göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca
cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters olarak dü-
fler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüfltü-
rülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-
taya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu
merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bulun-
du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,
ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir
yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyret-
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mektesiniz. Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl
teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır. Ör-
ne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra ba-
flınızı kaldırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitede-
ki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görün-
tüyü size dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl
televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netli¤e
ulaflmak için çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmak-
ta, arafltırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltirilmektedir. Yine
bir TV ekranına bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Ara-
da büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ek-
ranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli
bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-
yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-
mek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-
lanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-
¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda
da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizmanın
tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, odanızda duran
televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-
rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-
flinin biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-
sadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-
fen oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıfl
kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a ile-
tir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç
kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-
rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-
kezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de
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kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algıla-
nır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,
kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir
cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-
¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyor-
sa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt ci-
hazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistem-
leri bu çalıflmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
çalıflan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluflturdu¤u net-
lik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır. En büyük müzik sistemi flirketinin
üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-
sin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik
setini açtı¤ınızda daha müzik bafllamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.
Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net
ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u
gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu
algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir. fiimdiye ka-
dar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar
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hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. Ancak görme ve iflitme ola-
yında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflla-

rın cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-
rında bu görüntünün beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay okursu-
nuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-
mazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-
rak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algı-

layan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücrelerine

ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çün-

kü bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için

göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düflün-

mek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın,

beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı

üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıflıklı olarak sı¤dıran yüce Allah'ı düflünüp,

O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın köke-

ni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

rının hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formların yaflamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara atılması gerekir. Ni-

tekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce,

bilimin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gün-

deminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-
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me saldırı" olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf eder:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

açıklama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il.

Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya

materyalist bir açıklama getiren arafltırma yöntemlerini ve kavramları

kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir

açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.50

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yaflatı-

lan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in

kuflların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız maddenin içinden olufltu-

¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye

girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillendiren

Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin et-
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kisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bi-
lim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisi-
nin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-

lin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karıflımından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kültürlü, e¤itimli

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 baflından alan, akıl ve mantıkla düflün-

melerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-

ha yoktur. Bu, eski Mısırlıların Günefl Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabile-

lerin totemlere, Sebe halkının Günefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kav-

minin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yap-

tıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlük-

tür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmek-

ten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetler-

den bazıları flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlara-

dır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde de bu insanların mucizeler görseler bile inanma-
yacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:
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Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-
ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün
bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir du-
rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık
ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaflılabilir. Ancak dünya-
nın dört bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız atomların ani bir ka-
rarla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve fluur
gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canlılık için uygun olan her
türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle
donatılmıfl canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "büyü"den baflka
bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kim-
selerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun
arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak
dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insan-
ların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle
karflılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini em-
reder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:
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(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir si-

hir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -
Hz. Musa ve ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifl-
lerdir. Ancak, onların attıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u
delil, onların bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl"
yani etkisiz kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverin-

ce) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta olduk-

ları geçersiz kaldı. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller ola-

rak tersyüz çevrildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen
bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması ile, söz
konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etki-
siyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunla-
rı savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse
gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu¤unda" küçük
duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan
ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm
Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle
aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece-
¤in tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ı-
na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipote-
zin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karflılayacaktır.51

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "te-
sadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya ta-
rihinin en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlanacak-
tır. Bu fliddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanla-
rın üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Evrim aldatmacasının sırrını ö¤re-
nen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlıkla
düflünmektedir.
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... Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)




