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YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n
evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve
Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n›
ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤›
toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden
iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek
için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc›
düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi
ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet
ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son
sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle
insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi
temel imani konular üzerinde düﬂünmeye
sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler
önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna

Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve
Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,
yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman
etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun,
ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice
verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve
üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er
sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir.
Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda
herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini
sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok
önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir
etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu
olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran
ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise,
dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden
güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete,
güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.
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OKUYUCUYA
● Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her
türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm,
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›klanmaktad›r.
● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine
tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu
sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik
edilmesidir.
● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn›
vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak
birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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›llard›r izledi¤iniz haberlerde, okudu¤unuz gazetelerde Ortado¤u'da neredeyse hemen her gün bir çat›ﬂma
yaﬂand›¤›na tan›k oluyorsunuz. Her iki taraftan da
pek çok masum insan;
kad›n, çocuk, genç, yaﬂl› bu ac›mas›z savaﬂ›n
hedefi oluyor. Evler,
okullar, hastaneler ve
hatta ibadethaneler yak›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 "ateist Siyonist" ideolojidir.
‹ﬂgalci, sömürgeci
ve ›rkç› bir ideoloji olan
ateist Siyonizm elli y›l›
aﬂk›n bir süredir Ortado¤u'da kan dökmektedir.

Washington Report dergisi, "Filistin'in
Y›k›lm›ﬂ Evleri ve Umutlar›" baﬂl›¤›yla Filistin
halk›n›n dram›n› kapak konusu yapm›ﬂt›.

Harun Yahya - Adnan Oktar
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BBC*de ﬁaron'un operasyonla ilgili ald›¤› eleﬂtiriler akBBC'de yer

tar›lmaktad›r.

alan bir baﬂ-

‹srail Devleti'nin

ka haberde,

Filistinli masum

‹srail ordusunun Gazze
sald›r›s›nda

halka yönelik sürdürdü¤ü ﬂiddet
ve terör eylemleri

14 kiﬂinin öl-

yerli ve yabanc›

dü¤ü bildiril-

bas›nda sürekli

mektedir.

gündem konusu
olmaktad›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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Ne var ki özellikle Bat› dünyas›nda Siyonizm gerçek anlam› ile tan›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 sempati 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 mücadele, ateist Siyonistler taraf›ndan tarihin belki de en ac›mas›z, en zalim yöntemlerinin kullan›ld›¤› haks›z bir mücadeleye dönüﬂtürülmüﬂtür. 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› seçmiﬂtir. Buraya kadar makul ve meﬂru olan bu hedef, Filistin'de yaﬂayan Müslüman Arap halk›n yok say›lmas› ile birlikte, ac›mas›z bir kolonileﬂtirme 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 Siyonistlerin Filistin'e baﬂlatt›klar› göç hareketi, Ortado¤u'da kargaﬂan›n
da baﬂlang›c› olmuﬂtur. Çünkü ateist Siyonistler yeni geldikleri bu topraklarda, bölgenin halk› ile birarada yaﬂamak yerine, onlar› evlerinden
ç›karm›ﬂ, yurtlar›ndan sürmüﬂlerdir. Böylece ateist Siyonistlerin kendileri için bir vatan edinme hedefleri, milyonlarca insan›n vatans›z
kalmas›na neden olmuﬂtur.
Bu kitapta bir yandan ateist Siyonizmin çarp›t›lm›ﬂ propagandalar›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-

Ateist Siyonizm Felsefesi
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do¤u ile s›n›rl› de¤ildir. Allah's›z Siyonizm dünya hakimiyeti hedefinde olan din d›ﬂ› ve ›rkç› bir ideolojidir, dolay›s›yla tüm dünya bar›ﬂ›n›
tehdit etmektedir. Bu nedenledir ki, ateist Siyonizme karﬂ› yürütülecek olan fikri mücadele, yaln›zca Ortado¤u'da bulunan Müslüman ülkelerin de¤il, dünya çap›nda tüm vicdan ve sa¤duyu sahibi, her milletten ve her dinden insan›n (Yahudiler dahil) üzerine düﬂen bir
sorumluluktur. Ateist Siyonizm gibi din d›ﬂ› ve ﬂiddet yanl›s› ideolojilere karﬂ› vicdanl› insanlar›n kuraca¤› ittifak, dünya bar›ﬂ›n›n tesis
edilmesinde önemli bir ad›m olacakt›r.
Ateist Siyonistler, Filistin halk›na
karﬂ› 1967 y›l›ndan bu yana uzun
vadeli bir soyk›r›m politikas› yürütüyor. ‹ﬂgal alt›ndaki Gazze ve
Bat› ﬁeria topraklar›nda sivillere
yönelik zulüm aral›ks›z devam
ediyor. Sokaklar sald›r›lar sonucunda hayat›n› kaybetmiﬂ Filistinlilerin cesetleriyle dolu.
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itab›n ilerleyen bölümlerinde, baz› Yahudilerin, bat›l birtak›m geleneklerin veya radikal, ateist Siyonist ideolojinin etkisi alt›nda kalarak, gerçekleﬂtirdikleri faaliyetlere ve gelece¤e dair çeﬂitli planlar›na yer
verilmektedir. Bu bat›l görüﬂlerden etkilenen kiﬂiler zaman zaman ‹srail 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› engellemek 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 bat›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 ideoloji olan radikal, ateist Siyonizmdir. Bilindi¤i üzere, Siyonizm 19. yüzy›l›n ortalar›nda, yurtlar› olmayan Yahudilerin vatan sahibi olmas›n› savunan 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 ittifak eden radikal ve din d›ﬂ› bir anlay›ﬂa dönüﬂmüﬂtür.
Günümüzde Siyonizm iki farkl› ﬂekilde görülmektedir. Bunlardan ilki, ‹srail'de huzur ve bar›ﬂ içinde, Müslümanlarla birlikte yaﬂamak 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 topraklarda güven ve huzur içinde yaﬂamalar›, Allah'› anmalar›, sinagoglar›nda ibadetlerini yapmalar›, topraklar›nda bilim ve ticaretle
u¤raﬂmalar› k›saca burada diledikleri gibi yaﬂamalar› ve yerleﬂmeleri Müslümanlar› rahats›z edecek bir durum de¤ildir. Hatta, bu Müslümanlar›n sevinç duyacaklar› bir güzelliktir. Zira, tarih boyunca Yahudilere 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 yerleﬂik 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¤ini size verdi. Ey kavmim, Allah'›n sizin için yazd›¤› (girmenizi emretti¤i) kutsal yere girin ve gerisin geri arkan›za dönmeyin; yoksa kayba u¤rayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide Suresi, 20-21)
Dolay›s›yla Yahudiler bu topraklarda hür yaﬂama hakk›na sahiptirler, 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 elbette H›ristiyanlar için de geçerlidir. Bu mübarek topraklar her dinden
her toplumdan insan›n birarada huzur içinde yaﬂayabilece¤i kadar geniﬂ, 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 varl›¤›n›, birli¤ini savunmayan, materyalist, Darwinist anlay›ﬂ› teﬂvik
ederek dinsizlik propagandas› yapan ateist Siyonistler, dindar Yahudiler 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. Müslümanlar ve dindar Yahudiler ve H›ristiyanlar, Allah's›z Siyonizme karﬂ› Allah inanc›n›n yay›lmas› konusunda birlik olmal›d›rlar.
Samimi olarak iman eden Yahudiler ve Müslümanlar›n birbirleriyle olan iliﬂkileri de, hoﬂgörü, sayg› ve merhamet çerçevesinde olmal›d›r.
Zira bu, Kuran-› Kerim'de Allah'›n Müslümanlara bildirdi¤i ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hayat›yla bize gösterdi¤i ahlak ve tav›rd›r.
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Kuran Ahlak›na Göre
Müslümanlar›n Yahudilere
Tavr›
Allah Kuran'da Yahudiler ve H›ristiyanlar›, Kitap Ehli olarak bildirmiﬂ ve Müslümanlar›n Kitap Ehli'ne karﬂ› tutumlar›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini detayl› olarak aç›klam›ﬂt›r. Kitap Ehli, temeli Allah'›n
vahyine dayanan ahlaki k›staslara, haram ve helal kavramlar›na sahiptir. Kuran ahlak›na ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine göre Müslümanlar›n, Yahudilerden ve H›ristiyanlardan iman edenlere sevgi,
ﬂefkat, hoﬂgörü ve sayg›yla yaklaﬂmalar› gerekir. Müslümanlar›n Yahudilere 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.

Hepimiz Ayn› Peygamberleri
Seviyor ve Say›yoruz
Müslümanlar gönderilmiﬂ tüm peygamberlere iman ederler. Rabbimiz'in geçmiﬂteki peygamberlere göndermiﬂ oldu¤u kitaplara inan›rlar. Bir ayette bu gerçek ﬂöyle bildirilmiﬂtir:
De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakup ve torunlar›na indirilene, Musa'ya, ‹sa'ya ve peygamberle-
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re Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri aras›nda ayr›l›k gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuﬂlar›z." (Al-i ‹mran Suresi, 84)
Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yusuf, Hz. Harun, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. ‹sa ve Hz. Musa Yahudiler 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 Müslümanlar için çok de¤erlidir. Ayn› ﬂekilde H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa’ya duyduklar› büyük sevgi, içten ba¤l›l›k da Müslümanlar için çok önemlidir. 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 duyan 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 ahlak›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. Dolay›s›yla, bir kez daha hat›rlatmak gerekir ki, Müslümanlar›n Yahudilere bak›ﬂ aç›s› Kuran'da bildirilen ve Peygamber Efendimiz (sav)'in
de uygulad›¤› bu ahlak üzerinedir. Gerçek din ahlak›na uygun olmayan hatta dinsiz, Allah's›z Siyonizmin veya birtak›m bat›l geleneklerin
yanl›ﬂlar›n›n ortaya konuluyor olmas›, hatal› uygulamalar›n eleﬂtirilmesi, 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 bilgi sahibi olmak gerekir. Ateist Siyonistler Yahudi tarihini de¤erlendirirken, öncelikle ›rk birli¤ini ve içinde
putperest ahlak›n yo¤un etkilerinin oldu¤u gelenek ve görenekleri göz önünde bulundurur, bu geleneklerden yola ç›karak birtak›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 Yahudilerin 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 Suriye'yi de kapsayan bugünkü Ortado¤u'nun oldukça büyük bir bölümüne verilen bir isim oldu¤u kabul edilir. Buradaki putperest kavimlerden 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, onlara Allah'›n emirlerini ve yasaklar›n› tebli¤ etmiﬂtir. Tarihi kaynaklara
göre Hz. ‹brahim, o¤ullar›ndan Hz. ‹smail'i Mekke ve çevresine yerleﬂtirmiﬂ, ikinci o¤lu Hz. ‹shak ise Kenan'da kalm›ﬂt›r.

24

Eski Ahit'in yaz›ld›¤› dönemlerde Kenan
diyar›n› gösteren antik bir harita.

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 Haram yan›nda ekini olmayan bir vadiye yerleﬂtirdim; Rabbimiz,
dosdo¤ru namaz› k›ls›nlar diye (öyle yapt›m), böylelikle Sen, insanlar›n bir k›sm›n›n kalblerini onlara ilgi duyar k›l ve onlar› birtak›m ürünlerden r›z›kland›r. Umulur ki ﬂükrederler." (‹brahim
Suresi, 37)
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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. Bilindi¤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 baﬂlam›ﬂt›r. Putperest Firavun rejimi esnas›nda Yahudiler M›s›r'da köle konumuna 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 katledilmesini emretmesi, masum insanlar› cezaland›rmak için ellerini ve ayaklar›n› çaprazlama kesmesi, Firavun'un zalimli¤ini

gösteren

önemli bilgilerdir. ‹ﬂte bu dönemde Allah,
Yahudilere Hz.
Musa'y› elçi olarak göndermiﬂ ve
onun önderli¤inde
kendilerini

Fira-

vun'un zulmünden
kurtaraca¤›n› müjdelemiﬂtir.

Yahudilerin Muharref Tevrat kaynakl› sembolleri 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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Hz. Süleyman’›n Saray›ndaki kutsal eﬂyalar› simgeleyen duvar rölyefi

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 Firavun izin vermek istemese de, Allah'›n mucizeleri ve yard›m›yla, Yahudiler tarihi kaynaklara göre MÖ 1250 y›llar›nda M›s›r'dan göç etmiﬂlerdir.
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.
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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.
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Onun o¤lu olan Hz. Süleyman'›n döneminde ise ‹srail'in s›n›rlar›
güneyde Nil Nehrinden, kuzeyde Suriye içlerindeki F›rat Nehri'ne kadar uzan›yordu. Bu dönemde ‹srail Krall›¤›, baﬂta mimari olmak üzere pek çok alanda çok görkemli bir dönem yaﬂad›. Kudüs'te Hz. Süleyman'›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 peygamberleri dinlemediler ve Allah'a isyankar oldular. (Allah’› tenzih ederiz).
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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, ard›ndan putperest krall›klar taraf›ndan iﬂgal edildi. ‹srail soyu köleleﬂtirildi. Filistin'e hakim olan en büyük putperest imparatorluk ise Roma oldu. Hz. ‹sa, Filistin'de Roma egemenli¤inin sürdü¤ü bir dönemde geldi ve ‹srailo¤ullar›n› bir kez daha kibirlerinden, bat›l inançlar›ndan ve isyankarl›klar›ndan vazgeçip Allah'›n dinine göre yaﬂamaya
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Yahudiler, Romal›lar taraf›ndan sürüldükten sonra dünyan›n dört bir
yan›na üstteki haritada gösterildi¤i gibi da¤›ld›lar.

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 Yahudi 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 oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bugün de Hz. Musa'n›n kendilerine getirdi¤i dine sad›k kalanlar, samimi olarak Allah'›n emretti¤i gibi bir ahlak gösterip ona göre bir yaﬂam sürenler, Kuran'da bildirilen güzel ahlakl› kiﬂilerdendirler:
Musa'n›n kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vard›r. (Araf Suresi, 159)
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Romal›lar, Yahudileri Filistin'den sürmelerinin an›s›na üstteki
ünlü Titus an›t›n› inﬂa ettiler.

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-
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n› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›ﬂ›rlar. ‹ﬂte 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 bulunursa, 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 sömürgeci 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 doludur. 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 birlikte ateist Siyonizmin sald›rganl›¤›n› lanetlemekle, buna engel olmak
için çaba göstermekle ve bunun için de ateist Siyonizmin yan›lg› ve aldatmacalar›n› deﬂifre etmekle yükümlüdürler.
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Yahudilerin Tarihten
Ç›karmalar› Gereken
Ders
Allah Kuran'da, Yahudi toplumu içinde
inkarc› ahlak gösteren kiﬂilerin tak›nd›klar›
tutum ve bunun karﬂ›l›¤›nda içine düﬂtükleri durumu detayl› olarak tarif etmiﬂtir.
Yahudi tarihi, baﬂta Yahudi toplumu olmak üzere tüm insanl›k için önemli dersler ve
ibretler içermektedir. Tarih boyunca pek çok
peygamberin tebli¤ine tan›kl›k etmiﬂ olan Yahudiler, peygamberlerine itaat ettikleri ve Allah'›n raz› oldu¤u gibi bir yaﬂam sürdükleri müddetçe nimetlendirilmiﬂlerdir. Böyle dönemlerde güzel ﬂehirlerde, bolluk ve refah içinde yaﬂam›ﬂlard›r. Öte yandan, peygamberlere isyan ettikleri, zorluk ç›kard›klar›, bozgunculu¤a ve putperest ahlaka e¤ilim gösterdikleri dönemlerde ise zorlu bir hayat sürmüﬂlerdir.
Allah'›n bu konuda Kuran'da verdi¤i örneklerden birisi, Yahudilerin güzellik ve hay›rla karﬂ›laﬂacaklar›n› bildikleri halde, Allah'›n emrine itaatsizlik ederek kendilerine
bildirilen ﬂehre girmek istememeleridir. Allah, bu olay› Kuran'da ﬂöyle bildirmiﬂtir:
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¤ini size verdi. Ey kavmim, Allah'›n sizin için yazd›¤› (girmenizi emretti¤i) kutsal yere girin ve
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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 ordan 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 Kuran'da verilen bir baﬂka örnek de, kendilerine verilen nimetlere karﬂ›
ﬂükredici olmamalar› ve daha fazlas›na sahip olmak için h›rsa kap›lmalar›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›, böylece herkes içece¤i yeri bilmiﬂti. Allah'›n verdi¤i r›z›ktan yiyin, için
ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak kar›ﬂ›kl›k ç›karmay›n. Siz (ise ﬂöyle) demiﬂtiniz: "Ey Musa, biz bir çeﬂit yeme¤e katlanmayaca¤›z, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, 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 vard›r" demiﬂti. Onlar›n üzerine horluk ve yoksulluk (damgas›) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba u¤rad›lar. Bu, kuﬂkusuz, Allah'›n
ayetlerini tan›mazl›klar› ve peygamberleri haks›z yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve s›n›r› çi¤nemelerindendi. (Bakara Suresi, 60-61)
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A¤lama Duvar›,
Vasily Vasileyvich Vereschgain, 1874
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Buraya kadar verilen örnekler, tüm toplumlar›n ibret almas› gereken 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› Firavun'un zulmünden kurtarmas› ve kendilerine güzel makamlar vermesi 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 kiﬂilerin 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›ﬂsever olmak:
Hani sizden "Birbirinizin kan›n› dökmeyin, birbirinizi yurtlar›n›zdan ç›karmay›n" diye misak alm›ﬂt›k. Sonra sizler bunu onaylam›ﬂt›n›z, hala (buna) ﬂahitlik ediyorsunuz. Sonra (yine) siz, birbirinizi 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 bölümüne inan›p da bir bölümünü inkar m› ediyorsunuz? Art›k sizden
böyle yapanlar›n dünya hayat›ndaki cezas› aﬂa¤›l›k olmaktan baﬂka de¤ildir; k›yamet gününde de azab›n en ﬂiddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 84-85)

Dolay›s›yla, günümüzde de samimi olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden Yahudilerin, geçmiﬂte atalar›n›n yapt›klar› bu ve benzer 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 inceleyece¤iz.
Yahudilik ‹lahi bir dindir. Allah'›n insanlara yol gösterici olarak
indirdi¤i Tevrat'a dayan›r. Ancak bir önceki bölümde inceledi¤imiz gibi, Yahudi tarihi içinde s›k s›k bu ‹lahi temelden sapmalar olmuﬂtur.
Bu sapmalar do¤rudan dinden uzaklaﬂma ﬂeklinde oldu¤u gibi, dini dejenere etme ﬂeklinde de yaﬂanm›ﬂt›r.
Bu ikinci sapman›n en belirgin ﬂekli, Yahudilik içinde,
son derece kibirli, kat› ve Yahudi olmayan insanlara karﬂ› husumet dolu radikal bir
e¤ilimin geliﬂmesidir.
‹lginçtir ki elimizdeki
Yeni Ahit'in (‹ncil'in) içinde,
Yahudilerin bu dini görünüﬂlü sapmas›n› eleﬂtiren
önemli pasajlar vard›r.

Ateist Siyonizmin kurucusu olan Theodor
Herzl'i tan›tan Siyonist bir poster
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Hz. ‹sa'n›n a¤z›ndan aktar›lan bu ‹ncil pasajlar›nda, Yahudi toplumuna 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 ﬂölenlerde baﬂköﬂelere kurulmaktan hoﬂlanan din bilginlerinden sak›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 önyarg›l› ve düﬂmanca davranmalar›d›r. Hatta bu nedenle Hz. ‹sa'n›n
Samiriyeli (Yahudi olmayan) bir kad›na iyilik etmesini garipsedikleri anlat›l›r.
Allah bizlere, bu kat› kalplili¤i, samimi olmayan Yahudilerin durumunu haber veren bir Kuran ayetinde de bildirmiﬂtir:
Sözleﬂmelerini bozmalar› nedeniyle, onlar› lanetledik ve kalplerini kaskat› k›ld›k. Onlar, kelimeleri konulduklar› yerlerden sapt›r›rlar. (S›k s›k) Kendilerine hat›rlat›lan ﬂeyden (yararlan›p) pay almay› 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 göstermiﬂler ve koyu bir ba¤nazl›k geliﬂtirmiﬂlerdir.
Bu durum, Yahudilerin bir k›sm›n›n tarih boyunca Allah'›n kendilerine 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›klar› gibi, peygamberler ve iman edenler aleyhinde de türlü tuzaklar kurmuﬂlard›r. Allah Kuran'da ﬂöyle bildirmiﬂtir:
Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›ndan kesin söz alm›ﬂ (misak) ve onlara elçiler göndermiﬂtik. Onlara ne zaman nefislerinin hoﬂuna gitmeyen 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 kimselerin 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 Yahudilerin kutsal kitab› olan Tevrat'ta görülür. Tevrat, Allah'›n Hz. Musa'ya vahyetmiﬂ oldu¤u kutsal bir kitapt›r, ancak sonradan tahrif edilmiﬂtir. 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 olmuﬂ peygamberler Yahudilere
onunla hükmederlerdi. 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 hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan
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metinleri
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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 kafir 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, tevazulu davranmak, h›rs›zl›k yapmamak, zinadan sak›nmak, hile yapmamak, masum insanlar›n can›na kastetmemek gibi hak dinin izlerini taﬂ›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, egzotik 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. Yahudi felsefesinin temel taﬂlar›n› ise Kabala ve Talmud oluﬂturur.
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Yahudilerin
kutsal günlerde
çald›klar› "ﬂofar"
adl› boru

56

57

58

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 ilgilenen bir tür okültizm ve mistisizm yöntemidir. Kara büyü ile yak›ndan iliﬂkili olan Kabala, Yahudi felsefesinden derinden etkilenen masonluk gibi pek çok örgüt ve tarikat taraf›ndan da benimsenmiﬂtir.
Kabala, özellikle Ortaça¤'dan baﬂlayarak 17. yüzy›l›n sonuna kadar devam eden süreç içinde çok gündemdeydi ve dönemin toplumlar› 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›ndan 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 kitaplardan 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› metinlerde yaz› kimsenin anlayamamas› için ﬂifrelenmiﬂtir. Bu yüzden Kabala'y› tamamen anlamak mümkün de¤ildir. Gerçek manas›n› Yahudi
olmayan›n (ve Yahudilerin büyük bir k›sm›n›n da) tam bilmedi¤i Kabala, 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 toplumlar›n›n pagan ö¤retilerinden kaynak bulmaktad›r. Bu ö¤retilerin
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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.

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› kitab›nda Kabala'y› ﬂöyle tan›mlamaktad›r:
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Bu iki sayfada Kabalistik metin ve sembol örnekleri görülmektedir.
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Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanman›n tehlikeli bir sanat› 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¤retiler, 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 Kabala, Yahudileri Allah'›n vahyi olan gerçek Tevrat'tan uzaklaﬂt›ran, birtak›m bat›l inançlara sürükleyen sapk›n bir ö¤reti olmuﬂtur.
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Yeniça¤'a ait Kabalistik bir grafik

dan öncelik verilmiﬂtir. Ortaça¤ Avrupas›'n›n skolastik yap›s›, Yahudiler üzerinde çeﬂitli k›s›tlamalara ve bask›lara neden olmuﬂ, bu dönemde, 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 bulunduklar› durumdan kurtar›p, onlar› 'dünyan›n efendileri' yapaca¤›na inan›lan Mesih'in yeryüzüne geliﬂinin h›zland›r›laca¤›na inan›lm›ﬂt›r. Kabalist 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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Kabalistik felsefe ve büyüyü içiçe yorumlayan
Ortaça¤'a ait sembolik bir anlat›m
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Kabala'n›n S›rlar›,
Zohar ve Sefirot
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. Kabalac›lar, Sefirot'un Allah'›n evreni yarat›ﬂ›n›n bir tür temsili ve yans›ma
ﬂekli oldu¤unu iddia ederler. Bu
mistik doktrine göre, evrendeki
tüm olaylar Sefirot'a göre ﬂekillenmektedir. ‹nsan›n ruhundan
evrenin yap›s›na kadar herﬂey
Sefirot ﬂemas› ile uyumludur. Tüm varl›klar
Sefirot'a göre konumlan›r, yaﬂam Sefirot'a
göre ﬂekillenir. Dolay›s›yla çeﬂitli ritüeller ile
Sefirot üzerinde yap›lacak

oynamalar›n,

olaylar›n gidiﬂat›n› kiﬂinin istedi¤i yönde de¤iﬂtirebilece¤ine inan›l›r. Bu
sapk›n inan›ﬂa göre, bunu
herkes yapamaz, bunun için
Kabala baﬂta olmak üzere

ﬁeytan Lucifer'in etki alan›n› gösteren
Kabalistik ﬂema
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Kabala'n›n en önemli ö¤retisi: Sefirot

68

tüm mistik bilgilere sahip olmak
gerekir.
K›saca, Kabalac›lar›n
Sefirot'a önem vermelerinin temelinde bu
yolla 'tarihe yön verebileceklerine' inan›yor olmalar› vard›r.
"Hiç

ﬂüphesiz,

Biz herﬂeyi kader ile
yaratt›k" (Kamer Suresi,
49) ayetinde de buyuruldu¤u gibi, Allah tüm evreni ve insanl›¤› belirlenmiﬂ bir
Yahudili¤in önemli sembollerinden olan alt› köﬂeli

kader ile yaratm›ﬂt›r ve

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

hiçbir varl›¤›n, Allah'›n

büyücülü¤ün en temel sembollerindendir.

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. yüzy›lda Güney Fransa'daki
Provins'de yapt›. Bununla birlikte as›l doruk
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noktas›na 13. yüzy›lda Sefer ha-Zohar'›n yaz›l›m›yla birlikte ‹spanya'da
ulaﬂt›... Burada geliﬂtirilen Kabala teorisine göre
kutsall›k, kendisini, Allah
ve yarat›l›ﬂ aras›ndaki
iliﬂkiyi aç›klayan on Sefirot ile aç›kl›yordu. Bu Sefirotlar, Tanr›sal akl› temsil ettiklerine göre, bütün
varl›klar da bunlara göre
konumlanabilirdi. Bu durumda insan, baz› ritüelleri uygulayarak, bu Sefirotlar› etkileyebilir ve dolay›s›yla dünyan›n geliﬂimine yön verebilirdi. Bu
Sefirot teorisi, ‹spanya'daki Kabalac› ö¤retinin temel noktas› haline geldi.3
Hatta Zohar kitab›nda insan›n davran›ﬂlar›n›n ‹lahi dünya üzerinde
etkileri olaca¤› gibi bir
sapk›nl›¤a da kapsaml›
olarak yer verilmektedir.
Kabala'n›n en temel ö¤retisi olan Sefirot

Ancak tüm bunlar, hak

pek çok büyüsel sembolde de kullan›l›r.

din ile çeliﬂen çok bat›l
inan›ﬂlard›r. Zaten gerek
Kabala'da, gerek Sefirot
ﬂemas›nda gerekse bu ri-
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tüellerde

kullan›lan

semboller ve tan›mlar
da bu inan›ﬂ›n hak din
öncesi putperest dönemden geldi¤ini göstermektedir. Eski M›s›r
yaz›tlar›

üzerindeki

semboller dikkatli bir
gözle

incelendi¤inde

Kabalistik semboller ile
benzerlikleri

dikkati

çekmektedir.
Unutmamak gerekir ki, egzotik ve mistik
inanç ve uygulamalarla
dünya üzerinde etki oluﬂtu-

Ortaça¤ Yahudi Kabalac›lar›n› gösteren
ünlü bir gravür.

rabilece¤ine inanmak çok büyük bir sapk›nl›kt›r. Dünya üzerinde geliﬂen 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, büyük herﬂey sat›r sat›r (yaz›l›)d›r. (Kamer Suresi, 52-53)

Dolay›s›yla, Kabalistler en gizemli ritüelleri yapt›klar›n› sand›klar› 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. Kimsenin 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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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 "Kudüs'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 dini liderden biri olan
Haham

Avraham

Yitzhak

Hacohen

Kook, ünlü bir Kalabac›'d›r ve Siyonizmi
Mesih'in geliﬂinin insan eliyle h›zland›r›lmas› olarak tan›mlam›ﬂt›r. (Buna karﬂ›l›k
pek çok Yahudi ise
bunu bir "sekülerleﬂme" olarak görmüﬂlerdir ve bunda hakl›d›rlar. Bu gün de
ateist Siyonizme karﬂ› ç›kan dindar Yahudiler, söz konusu
"sekülerleﬂmeyi"
reddedenlerdir.)

Kabala'da kullan›lan Sefirot
ﬂemalar›ndan biri.
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Dinlerini
De¤ifltirip
Bozanlar
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 taban tabana z›t anlay›ﬂlar› Yahudi ﬂeriat›n›n önemli bir parças› haline getirmiﬂlerdir. Yazd›klar› kitaplarda, yapt›klar› çarp›k yorumlamalar ve ç›kar›mlarla, Hz. Musa'n›n gerçek ﬂeriat›ndan tamamen uzak, geleneksel Yahudi 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:
O nlardan zulmedenler, sözü
kendilerine söylenenden baﬂka bir ﬂeyle de¤iﬂtirdiler...
(Araf Suresi, 162)
... Oysa onlardan bir bölümü, Allah'›n sözünü iﬂi-

73

tiyor, (iyice alg›lay›p) ak›l erdirdikten sonra, bile bile de¤iﬂtiriyorlard›. (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 olduklar›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 zorluklar ç›karm›ﬂlard›. En önemli özellikleri ise, puperestli¤e gösterdikleri
e¤ilimdi. Hz. Musa'dan önce de, Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak, Hz. Yakub gibi pek çok peygamberin tebli¤ine ﬂahitlik eden Yahudiler tevhid dinini gayet iyi biliyorlard›, buna ra¤men putperest M›s›r toplumunun geleneklerinden çok etkilenmiﬂlerdi. Nitekim Allah'tan gere¤i gibi korkmayan bu kiﬂiler, ellerine geçen ilk f›rsatta putperest ritüellere döndüler ve Hz. Musa'n›n anlatt›¤› hak dinden yüz çevirdiler:
‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤ilmekte 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 olduklar› ﬂeyler (ibadetler) de geçersizdir." (Araf Suresi, 138-139)

Ayetlerde bildirilen kiﬂiler, Yahudi toplumu içinde söz sahibi konuma gelmiﬂler ve pek çok kiﬂiyi de peﬂlerinden sürüklemiﬂlerdir. Bilinçsizce bu kiﬂilere uyanlar da, kimi zaman Hz. Musa ile birlikte mücadele 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 nimetleri 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›zla 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 yönetici kadrolar›nda kendisine önemli destekler buldu. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun y›k›l›ﬂ›n›n ard›ndan ateist Siyonist hareket, ana hedefi olan Yahudileri Filistin'e yerleﬂtirme projesini h›zla hayata
geçirdi. II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Nazilerin soyk›r›m›na maruz kalan Yahudilerin de ateist Siyonistler taraf›ndan büyük kafileler halinde Filistin'e götürülmesi ile birlikte, Siyonistler hedeflerine bir ad›m daha yaklaﬂm›ﬂ oldular. Ancak ateist Siyonistlerin hedeflerini gerçekleﬂtirmeleri çok
kanl› ve ac›mas›z oldu. Söz konusu sald›rganl›k ve ac›mas›zl›k günümüzde de halen devam etmektedir. Bunun temelinde 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 ideolojisi olan ateist Siyonizm de, dönemin bu ›rkç› anlay›ﬂ›n› kabul ediyordu.
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Ateist Siyonist ideoloji Yahudileri bir vatanda toplamay› ve ba¤›ms›z bir Yahudi devleti kurmay› hedeflerken, dini de¤erlerden ziyade 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› düﬂünmüﬂlerdi. Tarihe "Uganda Plan›" olarak geçen proje iﬂlemedi ve ateist Siyonist 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 topraklar›nda yaﬂamakta olan toplumlara ne yap›laca¤›, onlar›n nas›l bir sonla 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 göre, sözde "Avrupal› ileri uluslar" aras›nda yer alan Yahudiler Filistinlilerden üstündü ve Filistinliler, Yahudilerin diledi¤i gibi hareket etmeye mecburdu. Darwinizm'in yo¤un etkisi ile, ateist Siyonistler Filistinlileri 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 ideolojiye damgas›n› vurdu. Öyleki neredeyse bir as›r sonra bile, ‹srail Baﬂbakan› ‹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 Milletler'in karar› bir kez daha bize göstermiﬂtir ki, biz di¤er uluslar gibi de¤iliz.4
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Ateist Siyonizmin ismini ald›¤›
Kudüs'teki kutsal Siyon tepesi.
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Burada bir noktay› belirtmek ve Siyonizmi ne anlamda eleﬂtirdi¤imizi aç›klamak gerekir. Kuﬂkusuz yaﬂad›klar› ülkelerde zulme maruz kalan Yahudilerin dünyan›n istedikleri yerine göç etmeleri ve orada 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›, meﬂru bir hareket olurdu. Ancak sorun, Siyonizmin ateistlerce sömürgeci
ve iﬂgalci bir projeye dönüﬂmesiyle baﬂlam›ﬂt›r. Haks›z olan, as›rlardan 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.

‹srail'e yap›lan Yahudi göçlerini gösteren bir harita.
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Ateist Siyonizm Din D›flfl››
Bir ‹deolojidir
H›ristiyan dünyas›nda ateist Siyonizme sempati duyan çevrelerin
en büyük yan›lg›lar› Siyonizmin dini temele dayanan bir ideoloji oldu¤unu sanmalar›d›r. Oysa ateist Siyonizm gerek kurucular›n›n zihniyeti 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›ﬂt›r.
Hareketin kurucular›n›n kimli¤i bu konuda oldukça ayd›nlat›c›d›r. Öncelikle, bilindi¤i gibi siyasi Siyonizmin kurucusu olan Theodore Herzl dini bilince sahip olmayan birisiydi. Herzl'in ard›ndan hareketin lideri olan Max Nordau da ateist oldu¤unu aç›kça ilan etmekteydi. ‹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 Siyonizmin kurucusu" olarak bilinen Zeev Jabotinsky'di. Hitler ve Mussolini 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. yüzy›l›n yüzy›l baﬂlar›ndaki zengin Bat› dünyas›, ›rklar aras›ndaki biyolojik çat›ﬂmaya dair Sosyal Darwinist fikirlerle istila edilmiﬂtir
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Ateist Siyonizmin kurucular›, Yahudi diniyle hemen hiçbir ilgileri olmayan kiﬂilerdi.
Herzl'den sonra hareketin en önemli ikinci ismi konumundaki Max Nordau (üstte solda) 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.

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 Partisi'nin temelini oluﬂturmuﬂtur. Herut zamanla di¤er baz› küçük partilerle 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›llar›n baﬂ›nda ‹srail'in baﬂbakanl›k koltu¤una oturan ve uzlaﬂmaz politikalar›yla ﬂiddeti körükleyen Ariel ﬁaron'un fikri kökleri, Jabotinsky'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.
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Theodore Herzl'in
albümünden baz› kareler
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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 Darwinizm'den kaynak bulmas›na ra¤men, dini bir söylem kullanmas›d›r.
Likud ve ondan da radikal olan ‹srailli partiler; tüm Filistin topraklar›n› ilhak etme, Filistinlileri katliamdan geçirme veya sürgün etme ve
hatta di¤er Arap ülkelerinin topraklar›n› iﬂgal etme gibi ac›mas›z hedeflerini, 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 ﬂekilde 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 Schneersohn, henüz ‹srail'in kurulmad›¤› y›llarda, ateist Siyonizmin Yahudilik 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 emirlerinin tek hedefinin ulusal duygular› güçlendirmek oldu¤u izlenimini oluﬂturmaktad›r. Bu teori, kendilerini Siyonist ideali gerçekleﬂtirmeye adam›ﬂ olan araçlar gibi gören gençlik aras›nda
kolayca görülebilir. Kendilerini Tevrat'tan ve hükümlerinden tamamen 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›flatmaya çabalayacaklard›r ki, Tevrat'›n yerini ulusçuluk als›n.
Çünkü bilinmektedir ki, Tevrat'a ba¤l› olanlar, de¤iﬂerek bir baﬂka inanc› benimsemeye kapal›d›rlar. ﬁu aç›k bir gerçektir ki, Siyonistler sadece Yahudilikten uzaklaﬂmakla kalmamakta, ayn› zamanda, insanlar›n kalbinden Tevrat'a ve hükümlerine yönelik
manevi duygular›n› kasten silerek Yahudi ruhlar›n› tümüyle tahrip etmektedirler.7
Haham Schneersohn, ateist Siyonizmin kurucusu olan Theodore
Herzl'in Yahudilikten ne kadar uzak bir insan oldu¤unu da, dini hükümlere 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› kullanmalar›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 çat›s› alt›nda toplayan örgütlerden biri olan Neturei Karta, Siyonizme karﬂ› oldukça ciddi eleﬂtiriler getirmektedir. Neturei Karta'n›n çeﬂitli medya organlar›nda ve internette yay›nlanan bir bildirisinde ﬂöyle denmektedir:
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 bilinen bir gerçektir ki, (tan›nm›ﬂ bir ateist taraf›ndan oluﬂturulan) Siyonist hareketin, Yahudileri manevi olarak dinlerine ba¤l› insanlardan, ulusçu insanlara dönüﬂtürme program›na dindar Yahudilerin büyük ço¤unlu¤u karﬂ› ç›km›ﬂlar ve ünlü hahamlar ve bilginler de ›srarla Siyonistleri k›nam›ﬂlard›r. Bunun temel nedenleri 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›ﬂmalar› ve bunun sonucunda oluﬂacak olan vahﬂet ve y›k›c› sonuçlar› önceden görmeleri -özellikle de Arap halklar›na karﬂ›.
3) Siyonist hareketin, Tevrat'ta ve peygamberlerin yaz›lar›nda bize bildirilen "Kutsal Topraklar›n, günahlar› nedeniyle ‹lahi
emirle Yahudilerin elinden al›nmas›" ﬂeklindeki ‹lahi hükmü üzeri örtülü bir biçimde inkar etmesi. Bu durumu düzeltmek için Siyonist ideolojinin iddia etti¤i gibi insan/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 beklemektedirler. Bize bildirildi¤i gibi, tüm insanlar›n "Tek Yarat›c›n›n" egemenli¤ini gördükleri zaman, ‹ﬂaya peygamberin sözleri yerine gelmiﬂ
olacakt›r: "‹nsanlar k›l›çlar›n› çekiçle dövüp saban demiri, m›zraklar›n› ba¤c› b›ça¤› yapacaklar." (‹ﬂaya, 2:4) "9

Neturei Karta'n›n üstteki aç›klamas›ndan aktar›lan ve dindar Yahudilerin 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 dönemi, bar›ﬂ ve kardeﬂlik kavramlar›na dayal›d›r. Oysa bir tür "sahte Mesih" 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 olmas›na ra¤men, halen kutsal topraklarda ve d›ﬂar›da yaﬂayan yüz binlerce Yahudi, Yahudili¤in gerçek bak›ﬂ aç›s›n› korumakta, bunu Siyonist ulusçu ideoloji ile de¤iﬂtirmeyerek ona sahip ç›kmakta ve "‹srail"i tan›may› reddetmektedir. Bu Yahudiler milletler aras›ndaki çat›ﬂmalara karﬂ› ç›kmakta ve Araplarla ve dünyadaki tüm di¤er milletlerle bar›ﬂ içerisinde yaﬂamak istemektedirler. Yeremya Peygamberin 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 Yahudili¤in en temel emirlerini (örne¤in Sabat gününe riayeti veya haram
yiyeceklerle ilgili hükümleri) uygulamamaktad›r; dahas› yönetimleri 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 getirdi¤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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Ateist Siyonizmin Dini
Kavramlar› Çarp›tmas›
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 savaﬂlardan 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 yorumlamalardan ibaret bir ç›kar›md›r. Allah'›n Yahudilere bir dönem 'seçilmiﬂlik'
vasf› vermiﬂ oldu¤u, içlerinden pek çok peygamber ç›kard›¤› do¤rudur. Ancak bu, o dönem için geçerli olan bir durumdur. Bu konuyla ilgili 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 yine bir dönem onlar› di¤er milletlere hakim k›ld›¤› anlat›lmaktad›r. Ancak bu ayetlerde ateist Siyonistlerin anlad›¤› anlamda daimi bir 'seçilmiﬂlik' ve siyasi bir üstünlük ifade edilmemektedir. Birçok peygamberin bu soydan gelmiﬂ olmas›na ve Yahudilerin bir dönem geniﬂ topraklarda 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 hükümlerini göz ard› etmeleri, bu seçilmiﬂli¤in sonu anlam›na gelir. Seçilmiﬂlik, Kuran'da peygamberler ve kendilerine hidayet verilen kullar için
kullan›lmaktad›r. Ayetlerde elçilerin seçildikleri, do¤ru yola iletildikleri ve Allah'›n onlara nimet verdi¤i ifade edilmektedir.
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Baz› dindar Yahudiler, günümüzün ateist Siyonist ideolojisini, Hz. Musa döneminde 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 olmas›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 kaynak bulan ateist Siyonizm, Yahudili¤e d›ﬂar›dan girerek, hem Yahudilerin kendisini hem de Ortado¤ulu Müslümanlar› felaketlere sürüklemiﬂtir.
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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 erdirir. 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 sap›yorlarsa, andolsun, Biz buna (karﬂ›) inkara sapmayan bir toplulu¤u vekil k›lm›ﬂ›zd›r. (En'am Suresi, 87-89)
‹ﬂte bunlar; kendilerine Allah'›n nimet verdi¤i peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taﬂ›d›klar›m›z (insan nesillerin)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›rlar. (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 üstünlük iddias›n› 'di¤er milletlere vahﬂet uygulama emri' gibi göstermesidir. Ateist Siyonistler bunun için Muharref Tevrat'ta yer alan baz› aç›klamalar› kaynak olarak kullanmaktad›rlar. Buna göre Yahudilerin di¤er milletlerden ve dinden insanlar› aldatmalar›, mallar›n› ve mülklerini ya¤malamalar› ve hatta gerekti¤inde kad›nlar ve çocuklar da dahil 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¤itimde, ‹srail askerlerine, sivil-asker,
çocuk-büyük ayr›m› yapmadan
gördükleri her Filistinliye gözlerini k›rpmadan ateﬂ açabilecekleri derecede gaddar ve ac›mas›z bir ruh aﬂ›lanmaktad›r.
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mun hakk›n› korumay›, bar›ﬂ› ve sevgiyi emretmiﬂtir.
Üstelik ateist Siyonistlerin kendilerine rehber edindikleri bu aç›klamalar, yine Muharref Tevrat'ta yer alan di¤er aç›klamalarla da çeliﬂmektedir. 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 oluﬂturmuﬂtur. Samimi olarak Allah'a iman eden Yahudilerin de ateist Siyonist 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›klamalardan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz; fakirin hatırını saymayacaksın, ve kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin; ve komﬂuna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekiﬂtiricilik edip gezmeyeceksin; komﬂunun kanına karﬂı aya¤a kalkmayacaksın; ben
RAB'IM... Öç almayacaksın, ve kavminin o¤ullarına kin tutmayacaksın; ve komﬂunu kendin gibi seveceksin; Ben RAB'IM. (Levililer, Bab 19, 15-17)
Ey adam, iyi olan› sana bildirdi; ve hak olan› yapmak, ve merhameti 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 etmeyeceksin; (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, çocuklar›n ve yaﬂl›lar›n katledilmelerine yönelik bir emir dine ait olamaz, 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.
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ran'da hem bu gibi bozgunculuklar› lanetlemiﬂ
hem de bütün insanlar›n Allah kat›nda eﬂit olduklar›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 diﬂiden yaratt›k ve birbirinizle tan›ﬂman›z için sizi
halklar ve kabileler (ﬂeklinde) k›ld›k. ﬁüphesiz
Allah kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z,
(›rk, yada soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. ﬁüphesiz Allah bilendir, haber aland›r. (Hucurat 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 zulmedenler 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 bulunmamaktad›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 Siyonizme karﬂ› Müslümanlarla ittifak yapmalar› önem kazanmaktad›r. Ne var ki, günümüzde H›ristiyan dünyas› içinde baz› kesimler,
henüz bu gerçe¤in tam anlam› ile fark›na
varabilmiﬂ de¤illerdir.
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H›ristiyan Dünyas›
Ateist Siyonizme Karflfl››
Dikkatli Olmal›d›r
Ateist Siyonizmin ilk ortaya ç›kt›¤› dönemlerde baz› Bat›l› devletlerden 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 meﬂru bir mücadele yürütüyorlarm›ﬂ gibi göstermek için faaliyette bulunmaktad›r. Ve bu faaliyetlerde de oldukça baﬂar›l›d›r. Özellikle Amerika'da söz konusu faaliyetlerin etkisi yo¤un olarak hissedilmektedir.
Bu çal›ﬂmalar›n en önemli k›sm›n›, medya arac›l›¤› ile halk›n yanl›ﬂ bilgilendirilmesi ve ço¤u zaman da bilgilendirilmemesi oluﬂturmaktad›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 ayakta kalma mücadelesi'ni ö¤renmektedir. ‹srail ordusu taraf›ndan evleri
yak›l›p y›k›lan sivillerden, okula giderken yolda katledilen çocuklardan, hastaneye gitmesine izin verilmeyen hastalardan, iﬂkenceye maruz kalan gençlerden ço¤unlukla Bat› kamuoyunun kapsaml› bir bilgisi olmaz. ‹srail lobisinin ve yandaﬂlar›n›n medya üzerindeki etkisi nedeniyle, 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 oldu¤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› vurgulamaktad›rlar.
Bu sahte telkinin etkisi ile baﬂta Amerika'da olmak üzere baz›
çevrelerin bilinçsizce ateist Siyonistlere sempati duymas› ola¤an karﬂ›lanabilir. Ancak samimi H›ristiyanlara düﬂen söz konusu yalan propagandan›n ve baz› ön kabullerin etkisinden kurtulup, konuya sa¤duyu 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› içinde bulduklar› deste¤in kesilmesi gerekmektedir. Bu gerçekleﬂmedi¤i
müddetçe, ateist Siyonizm iﬂgallerine ve katliamlar›na pervas›zca devam edecektir. Hayat›n› kaybeden binlerce insan›n, sakat kalan yüzlerce 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¤erlerden 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 görmeleri çok büyük bir yan›lg› olur.
Ateist Siyonistler, bugüne kadar iﬂgal etmiﬂ olduklar› topraklarla,
yok ettikleri hayatlarla yetinmeyecek hep daha fazlas›n› talep edeceklerdir. 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 baﬂedilmesi çok daha zor bir hal alabilir. Irak diktatörü Saddam'›n kitle imha silahlar›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 ›rkç› ateist Siyonizmi
kendisine müttefik
olarak görmesi çok
büyük bir yan›lg›
olacakt›r.
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vaﬂa olan istekleri Saddam'dan geri kalmayacak olan radikal, ateist Siyonistlerin kitle imha silahlar› nas›l "tehlikesiz" bulunabilir?
Nitekim yak›n geçmiﬂte, ateist Siyonistlerin H›ristiyanlar›n ibadethanelerine ve kutsal kabul ettikleri mekanlara düzenledikleri
sald›r›lar, ateist Siyonistlerin kurals›z ve ac›mas›z bir savaﬂ içinde olduklar›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 ‹srail'de yaﬂam›ﬂ ve 2001 y›l›nda hayat›n› kaybetmiﬂ olan kimya profesörü 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›¤›) adl› 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 milletleri için büyük bir tehlike içermektedir.11
E¤er müdahale edilmezse, ateist Siyonist ideoloji vahﬂetini mevcut 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 yeryüzünde bar›ﬂ elçileri olmalar›n› emretti¤ini unutmamalar› 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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Ateist Siyonistlerin ‹flflggal Etmeyi
Planlad›klar› Topraklar
Ateist Siyonist ideolojinin Yahudi devleti için çizmiﬂ oldu¤u harita çok geniﬂ bir co¤rafyay› kapsamaktad›r. Ateist Siyonistler vaat edilmiﬂ 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 kurucular›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 çizilmiﬂtir. Yahudi halk›n›n, gençlerimizin ve yetiﬂkinlerimizin yerine 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 getirir, 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 büyük, daha güçlü uluslar›n topraklar›n› mülk edineceksiniz.
Ayak basaca¤›n›z her yer sizin olacak. S›n›rlar›n›z çölden Lübnan'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 saçacakt›r.
Bak›n, bugün önünüze kutsamay› ve laneti koyuyorum:
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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 saparsan›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 nehirleri aras›nda kalan geniﬂ co¤rafyay› ‹srail devletinin hakk› olarak
göstermektedir.
‹srailli akademisyen Israel Shahak bu haritan›n hangi alanlar› kapsad›¤›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 parças›; ve bat›da K›br›s.14
Baz› kimseler böylesine büyük bir hedefin bir avuç radikalin ütopyas› olmaktan öteye gitmeyece¤ini düﬂünebilir. Oysa gerçek çok farkl›d›r. Ateist Siyonist ideolojinin hakim oldu¤u ‹srail Devleti'nde bu s›n›rlar 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 nehirleridir. Bu Yahudi ﬂeriat›nda yaz›l›d›r. Dolay›s›yla bu konuda herhangi bir anlaﬂmazl›k olamaz. Tart›ﬂ›labilecek tek konu, bunun nas›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›rlar›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 tehlike 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 "uyman›z için size bildirdi¤im bu buyruklar› eksiksiz yerine getirir, Tanr›n›z RAB'bi sever, yollar›nda yürür, O'na ba¤l› kal›rsan›z" denmektedir. ‹kinci cümlede sözü edilen uluslar ise, o dönemin putperest ve zalim kavimleridir. Bu durum, üstteki Muharref Tevrat cümlelerinde tarif edilen mücadelenin bir iman-inkar mücadalesi oldu¤unu, bir baﬂka 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› korumay›, onlar›n hakk›n› yemekten ﬂiddetle kaç›nmay› gerektirir:
Ülkenizde sizinle birlikte yaﬂayan bir yabanc›ya kötü davranmay›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 yürütmektedirler. Dolay›s›yla
"Nil'den F›rat'a" kadar uzanan co¤rafyada hak sahibi olamazlar, Tevrat'ta bu
konuda geçen vaadin
muhatab› de¤ildirler.
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Irak'a
Sald›r›
Plan›n›n
Perde Arkas›
‹srail'e egemen olan ateist Siyonist ideolojinin Ortado¤u ve dünya bar›ﬂ› için ne denli önemli bir tehlike oluﬂturdu¤u, bu kitap yaz›ld›¤› 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 geçti. 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 trajediyi kendi Ortado¤u hesaplar› için suistimal etmeye baﬂlad›. ‹srail
hükümeti, Filistin halk›na karﬂ› uygulad›¤› uzun vadeli soyk›r›m politikas›n› ABD'nin anti-terör mücadelesi ile özdeﬂ gibi gösterme çabas›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 baﬂlad›. Washington'daki güçlü ‹srail lobisi, gerçekte klasik bir ‹srail plan› olan Irak'›n vurulmas› senaryosunu ›srarla Amerikan yönetimine
empoze etmeye baﬂlad›. Bu plana karﬂ› olan ve daha ›l›ml› bir d›ﬂ politika savunan D›ﬂ ‹ﬂleri Bakan› Colin Powell gibi "güvercinler" devre
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d›ﬂ› b›rak›ld›lar ve Savunma Bakanl›¤›'nda konuﬂlanm›ﬂ olan koyu ‹srail 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 ard›ndaki gerçek gücü bir yaz›s›nda ﬂöyle belirtiyordu:
Saddam Hüseyin rejimini devirme gerekçesiyle Irak'a saldırı konusu, 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 hararetle 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' saldırı yandaﬂları. Ama buzda¤ının altı daha zengin ve ilginç. Orada
çeﬂitli 'lobiler' var.
Lobilerin baﬂında ‹srail sa¤ı, Likud yanlısı ve Amerikan silah sanayii ile yakın iliﬂkileri bulunan JINSA ekibi geliyor. JINSA, Jewish Institute for Security Affairs (Güvenlik Meseleleri ‹çin Yahudi Enstitüsü). Bunlar, 'silah lobisi'yle, Lockheed, Northrop, General Dynamics, ‹srail askeri endüstrileri vs. ile sıkı iliﬂkilerdeler...
JINSA'nın 'temel ilkesi' ﬂu: 'Amerika ile ‹srail'in güvenli¤i bölünemez'; 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' getirilmesinden yanalar... Yani, '‹srail'in en aﬂırı kesimleri'yle aynı 'dalga boyu'nda olan Amerikan Yahudileri'nin bir bölümü, ﬂu dönemde '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.
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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 olmalar›.
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›ﬂmadan 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 ›srarl› oldu¤unu anlamak içinse, ‹srail'in geleneksel Ortado¤u stratejisine 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›ndan kiﬂilerin kaleme ald›klar› raporlarda aç›klanmaktad›r:
Dünya Siyonist Örgütü'nün yay›n organ› olan Kivunim dergisinin 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 çevresinde 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 deyiﬂle ateist Siyonist vahﬂetten örnekler verece¤iz. Hiçbir
hakl› gerekçesi ve makul aç›klamas› olmayan bu zulüm, ‹srail yönetimi taraf›ndan herﬂeye
ra¤men savunulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ancak bu savunma çarp›t›lm›ﬂ
bilgilerden oluﬂmaktad›r. Ateist Siyonistlerin söz konusu yalanlar›n›n
deﬂifre edilmesi, ateist Siyonizm
propagandas›n›n etkisinde kalan kiﬂilerin gerçe¤i görebilmesi aç›s›ndan
gereklidir. ‹ﬂte ateist Siyonist yalanlar ve cevaplar›...
Ateist Siyonistlerin en temel iddias›, Siyonizmin tüm Yahudileri
temsil etti¤idir. Oysa Siyonizm din
d›ﬂ› bir ideolojidir ve dindar Yahudilerin önemli bir bölümü, dünyan›n
dört bir yan›nda ‹srail'in ateist Siyonist politikalar›n› eleﬂtirmektedirler.
Ateist Siyonistler Filistin'e ilk
ad›m att›klar› günden beri, bu topraklar›n yaln›zca kendilerine ait oldu¤unu iddia ettiler. Nitekim bu iddia, günümüze kadar süren çat›ﬂmalar›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.
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göç eden Yahudilere yer açabilmek için, Filistin yerleﬂim alanlar›
yak›l›p y›k›larak Filistinliler sürgüne mahkum edildi. Yüzlerce Filistin köyü haritadan silindi, pek
çok insan katledildi. Ateist Siyonist terör örgütleri sürekli bask›nlar düzenleyerek, sivil halk› katlettiler. Üstelik yapt›klar›ndan
piﬂmanl›k duymad›klar›n› da defalarca ifade ettiler. Bu da ateist Siyonistlerin bölge halk› ile bar›ﬂ
içinde yeni bir yaﬂam kurmay› de-

Yine ‹srail sald›r›lar›nda ölen baﬂka
bir küçük bebek

¤il, bölgeyi di¤er tüm halklardan
temizleyerek yaln›zca Yahudiler için bir gelecek oluﬂturmay› planlad›klar›n› gösteriyordu. Ünlü Siyonist liderlerden Vladimir Jabotinsky
Iron Wall (Demir Duvar) adl› kitab›nda, ateist Siyonistlerin Filistin halk› ile hiçbir zaman uzlaﬂmay› düﬂünmediklerini ﬂöyle ifade ediyordu:
Bizimle Araplar aras›nda gönüllü bir iﬂ birli¤i oluﬂturmay› tart›ﬂman›n bile gere¤i yoktur, ne ﬂimdi ne de gelecekte. Do¤uﬂtan kör
olanlar hariç, tüm anlay›ﬂ sahibi insanlar, Filistin'in bir Arap ülkesi olmaktan ç›kar›l›p bir Yahudi ülkesi haline getirilmesi konusunu Araplar hiçbir zaman kabul etmeyeceklerdir.18
‹srail Devleti'nin kendini savunurken kulland›¤› temel söylemlerden birisi de, bölgedeki nadir demokrasilerden biri oldu¤u, karﬂ›s›nda 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 sahip oldu¤u do¤rudur. Ancak ‹srail'in özenle gizledi¤i bir baﬂka gerçek
daha vard›r, o da ‹srail demokrasisinin yaln›zca Yahudi vatandaﬂlar›
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‹srail askerleri taraf›ndan vurulan Filistinli bir çocuk, hastaneye götürülürken.

için geçerli oldu¤u. ‹srail, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir zamanlar 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 hissettirmektedir. Araplar›n en temel insanl›k haklar› bile hep yok say›l›r. ‹srail iﬂgali alt›ndaki topraklarda askerlik yapm›ﬂ ve daha sonra Amerika'ya
yerleﬂmiﬂ olan sanatç› Gilad Atzmon, ‹srail tarz› demokrasiyi ﬂöyle tarif etmektedir:
60'lar›n baﬂ›nda ‹srail'de dünyaya geldim ve 'Ortado¤u'nun tek
demokratik ülkesinde yaﬂad›¤›m' sözleri ile büyütüldüm. Orduda 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" temelli olmas› gerekti¤i sav›n› desteklemek için kullan›l›r. Buna göre,
bölgenin tek demokratik ülkesi olan ‹srail'in dört taraf› anti-demokratik ve ‹srail'i y›kmay› hedefleyen düﬂmanlarla doludur. Dolay›s›yla,
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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.
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bu düﬂmanlar karﬂ›s›nda ‹srail'in tek seçene¤i "ayakta
kalabilmek için sald›rmakt›r." Bu iddian›n ard›nda yatan gerçek ise, ‹srail'in ateist
Siyonist hedefler do¤rultusunda daha çok toprak elde
etmek için sürekli sald›rd›¤›
ve yay›lmac›l›¤›ndan hiçbir
zaman vazgeçmedi¤idir. ‹srail'in 1967'de iﬂgal etmiﬂ oldu¤u topraklarda görev yapmay› reddeden askerlerden
Haks›z yere tutuklanan...

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, yerleﬂim alanlar›n› geniﬂletmek, ‹srail iﬂgalini kal›c› k›lmak ve Filistin topraklar›n›
kendine ba¤l› tutmak için bir kolonileﬂtirme savaﬂ› yürütüyorlar. Bu tek
yönlü savaﬂ›n as›l amac›n›n, Filistinlilerin 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
... ve öldürülen çocuklar.
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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›rlarda yaﬂamakta ve ac› çekmektedir.

güvenli¤in kayna¤› olmak istiyorsa, bu konudaki samimiyetini gösterecek 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 politikas› ﬂiddeti ve nefreti körükleyen bir politikad›r ve gerilimi sürekli
t›rmand›rmaktad›r. Nitekim ‹srail bugüne kadar uygulamalar› ile pasif 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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kerleri) indi arabadan. Rastgele etrafa ateﬂ açmaya baﬂlad›lar. Hemen
arkamdaki çocuk s›rt›ndan vuruldu. Kurﬂun karn›ndan d›ﬂar› ç›km›ﬂt›. Ertesi gün Jerusalem Post'da
askerlerin kendilerini korumak
için ateﬂ etmek zorunda kald›klar›
yaz›ld›.21

‹srail silahlar›n›n hedefi olan
bir baﬂka çocuk

‹srail'in katliamlar›na maruz kalan masumlar›n, evleri y›k›lan
binlerce insan›n, okul bahçesinde vurulan çocuklar›n, y›k›lan hastanelerin, 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›rganl›¤›ndan yaln›zca Filistin halk› de¤il, bu mazlum halka destek olmak
isteyen Yahudi ve H›ristiyan sivil toplum örgütleri ve bas›n mensuplar› da pay›n› almaktad›r.
Ateist Siyonizmin yalanlar›n› ifﬂa eden ve bu ideolojinin as›l yüzünü tüm dünyaya gösteren en önemli delil ise, Filistin topraklar›nda
yar›m as›rdan uzun bir süredir devam eden vahﬂettir.

Ateist Siyonizmin
Kanl› Bilançosu
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›ncas› yoktur. Merhamet, affedicilik, ﬂefkat ve hoﬂgörü yaln›zca kendi ›rklar›na, yani Yahudilere karﬂ› gösterilebilir.
Bu yanl›ﬂ zihniyet ‹srail Devleti'nin Filistinli Müslümanlara karﬂ›
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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 taraf›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 tepkisinin yerinde oldu¤unu ve hatta daha da keskin davranmas› gerekti¤ini 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 gaddarca öldürülmesi karﬂ›s›nda; "Biz bu topraklarda oyunu kendi kurallar›m›zla oynuyoruz. Kimse cezaland›rmadan muaf tutulamaz" demiﬂ-

tir.23
Ateist Siyonizmin ve ‹srail'in tarihi, ﬂiddet eylemleriyle, katliamlarla doludur. King David Oteli'nin havaya uçurulmas›, masum köylülerin iﬂkence yap›larak öldürüldükleri 1948 y›l›ndaki Deir Yasin katliam›, 1958 y›l›nda Kibya Köyü'nde yap›lan insanl›k d›ﬂ› katliam, Ariel ﬁaron'un önderli¤inde Sabra ve ﬁatilla mülteci kamp›nda gerçekleﬂtirilen 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 yaralanmas›yla sonuçlanan sald›r›, 1994 y›l›nda Hz. ‹brahim camisinde
sabah namaz› esnas›nda gerçekleﬂtirilen katliam, Kana Mülteci Kamp›'nda gerçekleﬂtirilen katliam, 1999 y›l›nda 4000 askerlik bir kuﬂatmayla 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. Üstelik ‹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 olarak benimsedi. ‹ngiltere bile bu terörün hedefi olmaktan kurtulamad›. Ateist Siyonist
militanlar taraf›ndan bombalanan King David oteli, onlarca ‹ngilize mezar olmuﬂtu.
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Savaﬂ Ortado¤u'da hem Müslümanlara hem
de Yahudilere ac› ve ölüm getirdi. Oysa Allah,
tüm insanlara bar›ﬂ› emretmiﬂtir.
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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:
Ülkenizde sizinle birlikte yaﬂayan bir yabanc›ya kötü davranmay›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)
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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 "Kay›plar›n› art›rmal›y›z ki bu yolla bir ﬂey kazanamayacaklar›n› anlas›nlar… Onlar› vurmal›y›z, bir daha bir daha vurmal›y›z, bunu iyice anlad›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›¤› ﬂiddeti 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 baﬂka 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 Araplara ait olan topraklar› iﬂgal etmesi ve burada yerleﬂmesiyle baﬂlam›ﬂt›r.
‹srail o zamandan bu yana Filistin'deki savunmas›z ve korumas›z halka karﬂ› ac›mas›z bir "etnik temizlik" yürütmektedir. En güçlü silahlarla donat›lm›ﬂ ‹srail ordusu Ortado¤u'nun en büyük ve güçlü ordular›ndan biridir. Ve bu ordunun panzerleri, roketleri, bombard›man uçaklar› neredeyse her gün sivil halk› ateﬂe tutmaktad›r. En yüksek standartta istihbarat servisine, mükemmel bir deniz donanmas›na ve hava kuvvetine 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-
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‹srail'in Kana'daki Birleﬂmiﬂ
Milletler kamp›n› bombalamas› sonucunda aralar›nda
kad›n ve çocuklar›n da bulundu¤u yüzlerce sivil hayat›n›
kaybetmiﬂtir.
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mek zorundad›r ve her ürün için ayr›ca ‹srail'e vergi ödenmesi gerekir.
ﬁu anda 63 kantona bölünmüﬂ olan Filistin topraklar› birbirlerinden tel örgüler ile ayr›lm›ﬂ durumdad›r. Ayr›ca bu alanlar›n etraf› ‹srail 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. Filistin topraklar›n›n aralar›na kurulmuﬂ olan 140 ‹srail yerleﬂim birimi
ve bunlar›n aras›nda Yahudi olmayanlar›n geçiﬂinin yasak oldu¤u sokaklar, ateist Siyonistlerin tam anlam› ile ›rkç› bir rejim kurduklar›n›
göstermektedir. Ancak ünlü Ortado¤u uzman› Edward Said'in belirtti¤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, ‹srail'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 ‹sraillilerin savundu¤u gibi, "hemen ﬂimdi bar›ﬂ"t›r ve bunun da birinci ﬂart› 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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Çözüm: Gerçek Din Ahlak›n›n
Yaflflaanmas›ve Radikalizmin
Tedavi Edilmesi
Naziler Almanya'y› kendi
ideolojileri uyar›nca korkunç bir
savaﬂ ve katilam makinas›na dönüﬂtürdüklerinde, tüm özgür
dünya Nazizm'e karﬂ› birleﬂmiﬂti.
Çünkü "Alman milliyetçili¤i" ad›
alt›nda ortaya ç›kan Nazizim, gerçekte hem Alman milletine hem
de di¤er milletlere sadece savaﬂ,
ölüm ve ac› vaat ediyordu. II.
Dünya Savaﬂ›'nda Nazizm yenilgiye u¤rat›ld› ve insanl›k bu kabustan kurtulmuﬂ oldu. Kurtulanlar›n baﬂ›nda da Almanya'n›n
kendisi geliyordu. Bugün ise
ateist Siyonizme karﬂ› askeri de-

Nedensiz ﬂiddet, sadece yeni
ﬂiddetleri do¤urur.

¤il ama fikri anlamda bir "özgür
dünya ittifak›" gerekmektedir. ‹srail'in hem kendi halk›n›, hem Filistinlileri hem de tüm Ortado¤u halklar›n› tehdit eden radikal ateist Siyonist 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.
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‹srail ordusunun ayaküstü "sorgu" yöntemi.

‹srail Radikalizminin Tedavi Edilmesi
Nitekim bugün pek çok dindar Yahudi, ‹srail'in ateist Siyonist ideolojisine ve bu ideoloji u¤runa gerçekleﬂtirdi¤i vahﬂetlere karﬂ› ç›kmaktad›r. Örne¤in ‹srail'de farkl› Yahudi mezheplerine ba¤l› dindar hahamlar 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: "Yeryüzündeki 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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Filistin'deki günlük
manzaralardan biri:
Israil askerlerinin
kurﬂunlar›na hedef
olmuﬂ bir çocuk.
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n› yaparak Rab'bin
yolunu tutmalar›n›
emretti.

(Tekvin,

18:19) ‹brahim'in ço-

cuklar› olarak, bizlerin bu miras› yerine
getirmemiz "merhamet, cömertlik ve içlilik" göstermemiz ge‹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.

rekir. Tevrat gelene¤imize göre, bütün
dünya buna hayran
olarak demelidir ki,

Tevrat'›n özü, haham Hillel taraf›ndan özetlendi¤i gibi, "sana kötü 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 insanlar›n haklar›n› savunmaya yöneltmelidir."
Ve bu aç›klaman›n ard›ndan, "‹nsan Haklar›n› Savunan Hahamlar", aﬂa¤›daki Muharref Tevrat aç›klamas›n› aktarmaktad›rlar:
Ve diyar›n›zda bir garip seninle misafir olursa, onu ma¤dur etmeyeceksiniz. 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 radikalizminin Yahudi dinine ayk›r› bir sapma oldu¤unu savunmaktad›r. ‹ngiltere'nin Baﬂhaham› Prof. Jonathan Sacks, 2002 A¤ustosu'nda
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Keyfi gözalt› ve tutukluluk, Filistin'de günlük yaﬂam›n bir
parças› durumunda.
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‹ngiliz The Guardian gazetesine yapt›¤› bir aç›klama ile bu konuda oldukça
bilge yorumlar yapm›ﬂt›r.
‹srail'in Filistin topraklar›nda sivil halka karﬂ› uygulad›¤› ﬂiddeti k›nayan Baﬂhaham Sacks, "‹srail'in ﬂu andaki durumu
Yahudilik ile ba¤daﬂmamakta ve Filistin'le olan
bu mücadeleleri Yahudi
kültürüne zarar vermektedir" diyerek, ﬂöyle devam

etmektedir:

Yahudi dünyas›ndaki sa¤duyulu seslerden biri
olan Baﬂhaham Sacks, ‹srail'i gerçek Yahudili¤e
dönmeye ça¤›rmaktad›r.

Bir Yahudi olarak yaﬂanan
olaylar içinde beni rahats›z eden ﬂeyler oluyor,
‹srail askerlerinin, öldürdükleri Filistinlinin üzerine bas›p, gülümseyerek poz verdiklerini gördü¤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 duygu oldu¤unu bilmek için sürgün edildiniz' buyru¤unu görmezlikten gelemezsiniz. Ben bunu Yahudilik prensiplerine ba¤l› bir devletin temel projelerinden biri olarak görüyorum.27
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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:
Ve diyar›n›zda bir garip seninle misafir olursa, onu
ma¤dur etmeyeceksiniz. 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.

(Levililer19:33-34)
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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 benimsediklerini 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¤› konusunda 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¤›rmalar›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 çevirirlerse, deyin ki: "ﬁahid olun, biz gerçekten Müslümanlar›z."
(Al-i ‹mran Suresi, 64)
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Filistin Radikalizminin Tedavisi
Elbette Ortado¤u'da bar›ﬂ sadece ‹srail taraf›n›n de¤il, Arap taraf›n›n da radikalizmden kurtulmas›yla sa¤lanabilir. Çünkü bugün baz›
Filistinli gruplar, savunmas›z sivil ‹sraillilere karﬂ› düzenledikleri korkunç intihar sald›r›lar› ile haks›z bir "direniﬂ" yöntemi kullanmaktad›rlar.
Arap taraf›ndaki bu radikalizme gereken tedavi ise, di¤er tarafta
gerekenin benzeridir: ‹slam'›n samimiyetle ve do¤ru ﬂekilde anlaﬂ›lmas›. Dindar olman›n radikal ve ﬂiddet yanl›s› olmak anlam›na gelmedi¤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 kökenlerinde 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› (Gazze 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 iﬂgaller yaﬂanmas›ndan daha iyi bir statüydü. (Zaten bugün tüm mücadele, 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 ideolojiydi. 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 yükselen Cemal Abdülnas›r, k›sa zamanda "Arap dünyan›n efsanevi lideri"
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Filistinli intihar
komandolar›n›n bombal›
eylemleri sonucunda
hayat›n› kaybeden sivil
‹srail vatandaﬂlar›...

‹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.
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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 içinde Arap dünyas›ndaki gerilim giderek artt›. Nas›r, halk›na ‹srail'i denize dökmeyi vaat ediyordu. Ancak bu sald›rgan vaat boﬂa ç›kt›¤› gibi, büyük bir bozgunla sonuçland›. Arap sosyalistleri, 1967 savaﬂ›nda
askerlik tarihinde pek eﬂi görülmedik bir yenilgiye u¤rad›lar. ‹srail sadece 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 baﬂlad›lar. Filistin direniﬂi, Sovyetler Birli¤i'nden ald›¤› destekle, Lenin veya Mao'nun gerilla yöntemleriyle, tam bir komünist kimlik kazand›.
Nihai amaçlar için her türlü arac› meﬂru gören, ﬂiddet ve terörü "emperyalizme 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 göre, bar›ﬂ bir amaç de¤ildir. Aksine, "emperyalizme karﬂ›" daimi bir savaﬂ, daimi bir silahl› mücadele gerekir ve bunun için her türlü yöntem kullan›labilir. Bugün Filistin davas› ad›na savunmas›z ‹srailli kad›n veya çocuklar› öldürenler, komünist de¤il dini baz› slogan ve söylemler 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.
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ken komünist ideolojidir. Tek yapt›klar›, 70'li y›llardaki radikal komünist söylemdeki kavramlar›n yerini, dini kavramlarla de¤iﬂtirmek
olmuﬂtur. Ancak ‹slam dininin insanlara ö¤retti¤i; masumlar›n haklar›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 güvenli¤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, insanlar aras›nda hiçbir ayr›m yapmadan adaletle hükmetmeyi, insanlar›n hakk›n› korumay›, zulme asla r›za göstermemeyi, zalime karﬂ›
mazlumdan yana tav›r almay›, ihtiyaç içinde olanlara yard›m eli uzatmay› 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 Suresi, 8) ayetinde de bildirdi¤i gibi kin, nefret ve öfke gibi duygular

iman eden bir kiﬂinin ald›¤› kararlar›, ahlak›n› ve uygulamalar›n› etkilememelidir.
‹ﬂte bu nedenle Filistinliler de ‹srail iﬂgaline yönelik tepki gösterirken baﬂlar›na gelen her zorlu¤un Rabbimizden bir deneme oldu¤unu 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 mücadelenin 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 sivillere, 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›lanmakta ve Filistin halk›n›n hakl› mücadelesine faydadan çok zarar vermektedir.
Sivil halka yönelik bu gibi sald›r›lar›n mazur görülemeyece¤i
aç›kt›r. Kuran ayetlerini ve Peygamber Efendimiz (sav)’in uygulamalar›n› inceledi¤imizde sivillere yönelik sald›r›lara ‹slam ahlak›nda hiçbir ﬂekilde yer olmad›¤› aç›kça görülmektedir. Peygamberimiz (sav)
gerek Mekke'nin fethinde gerekse di¤er savaﬂlar›nda masum ve savunmas›z insanlar›n haklar›n› titizlikle korumuﬂ, onlara bir zarar gelmesini 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 muhlisleri 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›nda yer almaktad›r.
‹srailli sivillere yönelik söz konusu sald›r›lar incelenirken üzerinde 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 intihar sald›r›lar›na izin verdi¤i yönünde son derece hatal› bir düﬂünceye sahiptirler. Oysa baﬂka insanlar› öldürmek gibi insan›n kendini öldürmesi de ‹slam'a ayk›r›d›r. Allah, "Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin" (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 yasakt›r. Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde intihar›n haram oldu¤unu 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' yöntemleri- ne do¤rudur ne de baﬂar›ya ulaﬂabilir. Bu nedenle Filistin topraklar›ndaki mevcut durum çok ak›lc› ve gerçekçi bir ﬂekilde de¤erlendirilmeli ve Kuran ayetleri rehberli¤inde temel hedefi bar›ﬂ ve insanlar›n mutlulu¤u olan yeni bir strateji belirlenmelidir.
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Ortado¤u'da
Bar›flfl››n Yolu
Dünyadaki tüm ak›lc› ve adil
insanlar gibi bizim de temennimiz, Filistin'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 kurulacak 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 karmaﬂa 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 statüyle ve tüm dini toplumlara aç›k bir ﬂehir haline gelmesi, Filistin Yönetiminin ba¤›ms›z bir devlet olarak
tan›nmas› ve topraklar›ndan sürülmüﬂ olan Filistinlilere geri dönüﬂ hakk›n›n sa¤lanmas› gereklidir. Nitekim BM'in 242 ve 338 no.lu kararnameleri 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
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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› konusunda hemfikir olmuﬂ, ancak bugüne kadar yaﬂanan geliﬂmeler ‹srail'in Filistin üzerindeki bask›lar›n› daha da art›rmas› ile neticelenmiﬂtir. ‹srail BM kararlar›na ayk›r› olarak yeni yerleﬂim yerleri inﬂa etmeye 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¤iﬂtirmeleri ﬂartt›r.
Bu bar›ﬂ›n mevcut yap›s›yla ‹srail yönetimi taraf›ndan sa¤lanamayaca¤› görülmektedir, çünkü mevcut yönetimin temelinde Filistinlileri "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 önündeki bir di¤er önemli engeldir. Bu durumda her iki taraftan da vicdan ve
sa¤duyu sahibi kiﬂilerin biraraya gelmesi, bu kiﬂilere dünya çap›nda

‹lahi dinlerin
mensuplar›n›n
birlik olmas›,
Ortado¤u
bar›ﬂ›na giden
en önemli
yoldur.
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adaletten, eﬂitlikten ve bar›ﬂtan yana olan kiﬂilerin de destek vermesi
gereklidir. ‹ﬂte o zaman Filistin her milletten ve dinden insanın birarada, huzur ve güvenlik içinde yaﬂayabilece¤i bir toprak olacaktır.
Filistin toprakları Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların
birlikte yaﬂayabilecekleri kadar geniﬂ ve hepsinin de refah içinde hayatlarını sürdürebilecekleri kadar bereketli topraklardır. Taraflardan
birinin Filistin'in tek sahibi oldu¤unu iddia etmesi hem tarihi gerçeklere aykırı bir durumdur, hem de yıllardır yaﬂanan olayların da gösterdi¤i gibi sürekli savaﬂ ve çatıﬂmalara neden olmaktadır. Her üç ‹lahi din tarafından da kutsal kabul edilen bu topraklarda Yahudiler sinagoglarda, Hıristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar camilerde diledikleri gibi ibadetlerini yapabilmeli, geleneklerini devam ettirebilmeli,
saygı ve hürmet çerçevesinde ortak bir yaﬂam kurabilmelidirler. Maddi imkanlar silahlara, bombalara de¤il, okullara, üniversitelere, hastanelere harcanmalıdır.
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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Ellerinde "ﬁaron'un
savaﬂ›n› durdurun"
pankartlar› taﬂ›yan
‹srailliler, bar›ﬂ için çaba
göstermektedirler.

Filistinlilerin haklar›n› savunan ‹srailliler, bölgede
gerçek bir bar›ﬂ kurulabilece¤inin kan›t›d›rlar.
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slam tarihi boyunca, Müslüman ülkelerde di¤er uluslarda 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 ayn› 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 Bernard Lewis ﬂöyle bir de¤erlendirme yapmaktad›r:
‹slam dünyan›n en büyük dinlerinden biridir. Müslüman olmayan bir ‹slam tarihçisi olarak kendi görüﬂümü aç›kça belirteyim.
‹slam milyonlarca kad›n ve erke¤e refah ve bar›ﬂ getirmiﬂtir. Kasvetli ve fakirleﬂmiﬂ yaﬂamlara sayg›nl›k ve anlam verdi. Farkl›
›rklardan gelen halklarla kardeﬂlik ve farkl› inançlardan gelen insanlarla makul bir hoﬂgörü içinde yanyana yaﬂamay› ö¤retti.
Müslüman olmayanlar›n da yarat›c› ve yararl› hayatlar yaﬂad›klar› büyük bir medeniyete ilham verdi, bunu gerçekleﬂtirerek, bütün 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 inanmayanlara (baﬂka dinden olanlara) fanatik bir tahammülsüzlükle yaklaﬂt›¤› kan›s›na karﬂ›, bunun tam tersinin do¤ru oldu¤unu göstermek gerekmektedir. H›ristiyanlar, Museviler ve öteki dinlerden
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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› dönemdeki H›ristiyan Avrupa'dakilerin ak›llar›n›n ucundan bile
geçmeyecek bir rahatl›k ve güven içinde yaﬂam›ﬂlard›r... Museviler ve H›ristiyanlar, gerek ‹slamiyet'in en parlak, gerek daha sonraki dönemlerinde, hatta günümüze kadar uzana gelen örneklerden görebilece¤imiz gibi, ‹slam devlet örgütü içinde en yüksek
mevkilere kadar gelebilmiﬂlerdir. Yahudiler, bugün bile H›ristiyan Avrupa'da hala kendilerine yasaklanm›ﬂ onurlu mevkilere ve
haklara, ‹slam devlet bünyesi içinde her zaman sahip olabilmiﬂlerdir. H›ristiyanlar ve Yahudiler, sarayda çok yüksek düzeydeki
görevlerde sorumluluklar yüklenmiﬂler, ço¤u kez halifelerin dan›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 baﬂhekimli¤ine getirilmiﬂlerdir... Ayr›ca H›ristiyan ve Yahudi bilim adamlar›, ‹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 devletinde hala imkans›zd›r... ‹slam ‹mparatorlu¤u, düﬂünce özgürlü¤ünün ve kültürün en üst düzeylerine ulaﬂabilmiﬂ olman›n mutlulu¤unu yaﬂam›ﬂ ve Do¤u; koyu, tutucu bir karanl›¤a gömülmüﬂ 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 yaﬂatacak 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 bulunursa, 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 hoﬂgörü ve adalet, ondan sonra gelen Müslüman yöneticilere de örnek olmuﬂtur. Çeﬂitli dinlere mensup kabileler, az›nl›klar ve devletlerle anlaﬂma yoluna gidilmiﬂ, zorunlu kal›nmad›¤› sürece bir savaﬂ yaﬂanmam›ﬂt›r. Peygamber Efendimiz (sav)’in yapt›¤› anlaﬂmalar, karﬂ› tarafa büyük haklar sa¤lamak ve bunlar› güvence alt›na almak konusunda 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. Muhammed (sav) ve Müslüman olmayan topluluklar›n temsilcileri aras›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› topluluklar›n birlikte yaﬂamalar›n›n kurallar› belirlenmektedir:
... ve Yahudiler, savaﬂ halinde olduklar› sürece, müminlerle birlikte harcama yaparlar. Benu Avf Yahudileri ise, müminlerle birlikte
olan bir topluluk olup, Yahudiler kendi dinlerine, mallar›na, canlar›na; Müslümanlar da kendi dinlerine, mallar›na ve canlar›na
sahiptirler. Haks›zl›k yapan ve suç iﬂleyen ise bu hükmün d›ﬂ›ndad›r. Çünkü bu kimse, sadece kendisini ve aile fertlerini helak
etmiﬂ olur.
Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i hükümlerle belirlenen hoﬂgörü çerçevesinde s›n›rlar› çizilen bu anayasada, yukar›da belirtilen maddede
görüldü¤ü gibi Yahudi az›nl›¤a büyük bir özgürlük ve serbesti sa¤lanm›ﬂt›r. Bunun sonucunda da bir yüzy›l› aﬂk›n bir süredir birbirine karﬂ› düﬂmanca duygular besleyen farkl› din ve ›rklara sahip topluluklar
birarada ortak bir yaﬂam kurma imkan› elde etmiﬂlerdir. Hz. Muhammed (sav) bu sözleﬂme yoluyla her f›rsatta birbirlerine sald›ran, düﬂ-

Ateist Siyonizm Felsefesi

163

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
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manca duygular besleyen ve uzlaﬂamayan topluluklar›n aras›ndaki
çat›ﬂmalar›n son bulabilece¤ini, onlar›n anlaﬂarak birarada yaﬂayabileceklerini göstermiﬂtir. Medine Sözleﬂmesi'ne göre herkes hiçbir bask› olmadan istedi¤i dini, inanc›, siyasi ya da felsefi seçimi yapmakta
özgürdür. Kendi görüﬂlerine sahip insanlarla bir topluluk oluﬂturabilir. 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 sald›r› durumunda ortak savunma yapacaklard›r.
Peygamberimiz (sav) döneminde baﬂlayan bu hoﬂgörü, daha sonra da devam etmiﬂtir. Genel olarak ‹slam idaresi alt›nda bulunan bölgelerde daima bir H›ristiyan-Yahudi toplulu¤u olmuﬂtur. Özellikle ‹spanya, Kuzey Afrika, Suriye, Irak ve daha sonraki dönemlerde Türkiye'de, Yahudi cemaatleri, Müslüman olmayan ülkelerde karﬂ›laﬂt›klar›
büyük s›k›nt› ve ﬂiddetin aksine, özgür ve mutlu bir yaﬂam sürmüﬂlerdir. Bu topluluklar kendi dinlerini uygulamak, sinagoglar açmak gibi
kendi gelenek ve kurallar›n› uygulamak konusunda serbest b›rak›lm›ﬂlard›r. Yahudilere verilen imkanlar bununla da s›n›rl› kalmam›ﬂ, Yahudiler, siyaset, ticaret, t›p gibi konularda yüksek mevkilerde yer alm›ﬂlard›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 ‹spanya, 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-Harezmi'nin cebir ve matematik çal›ﬂmalar›n›, 500 y›l boyunca Avrupa'n›n standart t›p kitab› olan ‹bn-i Sina'n›n Kanun'u gibi Arapça elyazmalar›n› Latinceye çevirmiﬂlerdir ve bunlar birer baﬂyap›t haline
gelmiﬂlerdir. Bu farkl› kültürler birarada o kadar yüksek bir medeniyet ortaya koymuﬂlard›r ki, sadece Cordoba, yar›m milyonluk nüfusu, 21 banliyösü, 500 camisi, 300 hamam›, 70 kütüphanesi ve taﬂ kapl›, lambalarla ayd›nlat›lm›ﬂ kilometrelerce yollar›yla ‹spanya'n›n hatta tüm Bat›'n›n en büyük ﬂehri haline gelmiﬂtir. Bu özellikleriyle Ba¤dat ve ‹stanbul ile beraber dünyan›n en büyük kültür merkezlerinden biri olmuﬂtur.
Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorluklar› döneminde de ‹slam'›n
adaletli uygulamalar›n›n pek çok güzel örnekleri sergilenmiﬂtir. Özellikle 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 büyük 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, ‹slam idaresi bir yönetim de¤iﬂikli¤i anlam›na geliyordu, ama bu
yeni yöneticileri ço¤u zaman daha esnek ve toleransl›yd›. Bu toplumlar›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 bununla s›n›rl› de¤ildir. 1324 y›l›nda Bursa'y› ele geçiren Osmanl›lar, Bizans idaresinde bask› gören Yahudiler için bir topluluk kurdular. Yahudiler 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 idaresinde 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 kaçt›klar›nda gittikleri yerde daha zor bir durumla karﬂ›laﬂt›klar›n›
ö¤rendim... Her tarafta ruhi azap ve fiziki iﬂkence haberleri al›yorum; 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 beyan 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¤ramalar›na veya dövülmeye maruz b›rakmadan, bizim zevkimize göre k›rm›z› veya mavi elbise giydirmeye bile cesaret edemezsiniz...
Fatih Sultan Mehmet, 1453 y›l›nda ‹stanbul'u ele geçirdi¤inde Bizans'›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 döneminde Osmanl› topraklar›na
yerleﬂmeleri

‹slamiyet’te

hoﬂgörünün ne kadar geniﬂ oldu¤unu gösteren
baﬂka bir örnektir. O dönemde ‹spanya topraklar›n›n büyük bölümüne
hakim olan Katolik krallar, daha önceden Müslüman Endülüs yönetimi alt›nda huzur içinde yaﬂayan Yahudilere büyük
bask›lar uygulam›ﬂlard›r.
Kemal Reis komutas›ndaFatih Sultan Mehmet ‹stanbul'un fethinden
sonra, Bizans yönetiminde ezilen Yahudi
az›nl›¤a hak ve özgürlüklerini geri vermiﬂtir.

ki Osmanl› donanmas›, ülkeden 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¤riboz'a ba¤l› Livâdiye ve T›rhala çevresine yerleﬂtirdi. Ülkemizde bugün yaﬂamakta olan 25.000 kadar Türkiye Yahudi'sinin büyük ço¤unlu¤u, söz konusu ‹spanyol Yahudilerinin torunlar›d›r. 500 y›l önce beraberlerinde getirdikleri din ve geleneklerini, Türkiye'nin koﬂullar›na
uydurmuﬂlard›r ve kendi okullar›, hastaneleri, huzurevleri, kültür
kurumlar› ve gazeteleri ile rahat bir yaﬂam sürdürmektedirler. Istanbul, Izmir, Safed ve Selanik Sefarad Yahudili¤in merkezleri olmuﬂtur.
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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.

170

Hekim Yakup, Yusuf ve Moﬂe Hamon, Daniel Fonseca gibi saray doktorlar›n›n büyük bir k›sm› Yahudilerden seçilmiﬂtir. 1493 y›l›nda ‹branice 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. Joseph 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 huzur ve güven içinde olmuﬂtur. Yaln›zca bu örnek dahi ‹slam ahlak›n›n
getirdi¤i hoﬂgörülü, adaletli anlay›ﬂ›n tespit edilebilmesi için yeterlidir. ‹slam dünyas› hakk›nda yazd›¤› eserleriyle tan›nan Andre Miquel bir eserinde ﬂöyle demektedir:
H›ristiyan halklar, Bizans ve Latin devletleri zaman›nda bulamad›klar› çok iyi yönetilen bir idare alt›ndayd›lar. Asla sistemli bir
zulüm görmediler. Tam aksine imparatorluk, ‹stanbul baﬂta olmak üzere, iﬂkence gören ‹spanyol Yahudileri'ne bir s›¤›nak olmuﬂtu. 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 iﬂgal etti¤i topraklardaki Müslümanlara gösterdi¤i insanl›k d›ﬂ› muamele 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¤lanmas›n›n hem zorunlu hem de mümkün oldu¤unu göstermektedir.
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Kitap Ehlinden ‹man Edenler
Birbirlerinin Velisidirler
Bu kitap boyunca radikal, ateist Siyonizmin etkisindeki baz› devlet adamlar› ve farkl› Yahudi grup ve organizasyonlar› 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, sevgi ve hoﬂgörü dinidir. Ancak günümüzde baz› çevreler ‹slam 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 Müslümanlar aras›nda bir uyuﬂmazl›k var gibi göstermeye çal›ﬂmaktad›rlar. Oysa ‹slam ahlak›n›n, Kuran'da "Ehl-i Kitap" olarak 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 yapanlar› sever. (Mümtehine Suresi, 8)
‹çlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarz›n d›ﬂ›nda mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize 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 kendilerine indirilene -Allah'a derin sayg› gösterenler olarak- inananlar vard›r. Onlar Allah'›n ayetlerine karﬂ›l›k olarak az bir de¤eri sat›n almazlar. ‹ﬂte bunlar›n Rableri Kat›nda ecirleri vard›r.
ﬁüphesiz Allah, hesab› çok çabuk görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 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›ristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard›r. (Maide Suresi, 69)
Allah'›n kullar›na bir hidayet rehberi olarak gönderdi¤i hak kitaplar›nda sevgiye, bar›ﬂa, hoﬂgörüye ve adalete dayal› bir toplum modeli
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‹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 indirdik. Teslim olmuﬂ peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. 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 hükmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)
Yahudiler, H›ristiyanlar ve Müslümanlar, aralar›ndaki tarihsel sorunlara, ön yarg›lara, yanl›ﬂ anlamalara veya taassuba dayanan tart›ﬂmalara 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 kolaylaﬂt›r›c›, y›k›c› de¤il yap›c›, engelleyici de¤il yard›mc›, ay›r›c› de¤il tamamlay›c›, bölücü de¤il birleﬂtirici olmakt›r. Allah Kuran'da iman edenler üzerindeki bu sorumlulu¤u ﬂöyle bildirmektedir:

‹nkar edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›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 koruyucular› olmalar›n› emretmiﬂtir. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar›,
hakl› bir gerekçesi (savunma veya mazlumlar› kurtarma amac›) olmadan
savaﬂ ç›karanlar›, düzeni bozanlar›, masum insanlar› katledenleri lanetlemiﬂtir. Rabbimiz'in emretti¤i ahlak› yaﬂayan müminlerin, önemli sorumluluklar›ndan biri de insanlar için bar›ﬂ› ve güvenli¤i sa¤lamak, tüm insanlar›n huzur içinde yaﬂayabilecekleri bir dünya meydana getirebilmektir.
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 edebilmektedir. Ve bu durum onlar› din ahlak›na hiçbir ﬂekilde uymayan eylemler yapmaya yönlendirebilmektedir. Anlaﬂmazl›klar›n ve sorunlar›n
ﬂiddet yoluyla çözülmesi gerekti¤ine inananlar, bask›c› ve despot uygulamalar›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 savunan 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 materyalizmle 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 prensipleri temel al›narak bina edilmelidir. Durumun ne kadar acil oldu¤u göz
önünde bulundurulmal›; çekiﬂme, tart›ﬂma ve ayr›l›¤a yol açacak unsurlardan 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 etmeyelim, 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)
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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 göstermek veya baz› Filistinlilerin terör eylemleri nedeniyle Filistin davas›n›n haks›z görülmesi gibi. ‹ﬂte bu yanl›ﬂ alg›lamalara karﬂ› aﬂa¤›daki 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 yükümlüdürler. Müslümanlarla Kitap Ehli aras›nda her türlü sosyal iliﬂki, adalet, bar›ﬂ ve güvenlik çerçevesinde olmal›d›r. Dolay›s›yla
Müslümanlar›n, Yahudilere karﬂ› tutumu her zaman için uzlaﬂmac›, ba¤›ﬂlay›c› ve hoﬂgörülüdür. Asl›nda bu ahlak, Müslümanlar›n tüm insanlara göstermekle yükümlü olduklar›, Allah'›n raz›
oldu¤u ahlakt›r. Allah Kuran'da, Müslümanlara, müﬂrik insanlara (yani Allah'tan gelen vahye uymayan putperestlere) bile güvenlik 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 topraklar›na s›¤›nmalar› ile neticelenmiﬂtir. ‹spanya'dan sürülen Yahudilere, 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 topraklar›nda hiçbir zaman rastlanmam›ﬂt›r. ‹slam topraklar›nda, Yahudiler ve Müslümanlar birarada, huzur ve güvenlik içinde kardeﬂçe 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 Yahudilerin sorumlulu¤udur. Nitekim, say›lar› son zamanlarda gittikçe 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 Yahudiler ile Müslümanlar ortak de¤erlere sahiptirler. ‹slam da Yahudilik 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 etmektedirler. 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, Müslümanlar için de en az o kadar önemlidir. Müslümanlar›n Yahudilere 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 zulme ve hatta soyk›r›ma maruz kalm›ﬂlard›r. Bu vahﬂetleri haz›rlayan 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 nedeni 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. Dolay›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 oldu¤unu görürüz. Bunlar, peygamberlerin getirdi¤i, bar›ﬂ›, tevazuyu, sevgiyi, merhameti savunan hak din ahlak›na karﬂ› olan
kimselerdir. 19. yüzy›lda do¤an yeni-putperestlik ak›m›, bir taraftan din düﬂmanl›¤›n› körüklerken, bir yandan da faﬂizm ve antisemitizm ideolojilerini do¤urmuﬂtur. Yak›n geçmiﬂin en ﬂiddetli
antisemitizm savunucusu olan Nazi ideolojisinin temellerine bak›ld›¤›nda, Hitler'in ve yandaﬂlar›n›n gerçek anlamda birer putperest 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.
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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 eylemlerini eleﬂtirmek, söz konusu ideolojinin çarp›kl›klar›n› gözler
önüne sermek, k›saca ateist Siyonizm eleﬂtirisi yapmak belli çevreler taraf›ndan kas›tl› olarak antisemitizm gibi lanse edilmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r. Oysa antisemitizm ile ateist Siyonizme karﬂ› ç›kmak 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, katliam›, tecavüzü, vahﬂeti meﬂru görür. Irkç› ve ﬂovenist bir ideolojidir. Din ahlak›nda ise ayr›mc›l›k yoktur. ‹nsanlar ›rklar›na, cinsiyetlerine, etnik kökenlerine, sahip olduklar› maddi imkanlara göre de¤erlendirilmezler, Allah Kat›nda bir insan› üstün k›lan takvas›d›r. Dolay›s›yla din ahlak›n› yaﬂayan ve vicdan sahibi bir insan›n, ateist Siyonizmi eleﬂtirmesi ve bu tehlikeli ideoloji ile fikri
alanda mücadele etmesi son derece ola¤and›r. Üstelik günümüzde ateist Siyonizmi ve ateist Siyonist uygulamalar› yaln›zca Müslümanlar de¤il, sa¤duyulu H›ristiyanlar ve Yahudiler de ﬂiddetle
k›namaktad›rlar.
Bu hususlar Yahudiler ve Müslümanlar aras›ndaki iliﬂkinin belirleyici 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 tamamen s›yr›larak, tarafs›z bir tutum ile olaylar› de¤erlendirmeleri, vicdanlar›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¤erlere uymak, bunlar› ö¤reten ‹lahi hükümlere samimiyetle 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› samimi olarak yaﬂay›p uyguNazi zulmüne (üstte) maruz kalan
Yahudilerin Filistinlilere zulmetmesi
(altta) büyük bir çeliﬂkidir.

lad›klar›nda, Sosyal Darwinizm veya MarksizmLeninizm gibi ideolojilerin kal›nt›lar›ndan tam
olarak kurtulduklar›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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arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıﬂ gerçe¤ini reddetmek amacıyla ortaya atılmıﬂ, ancak baﬂarılı olamamıﬂ bilim dıﬂı bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canlılı¤ın,
cansız maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir "tasarım" bulundu¤unun
bilim tarafından ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafından da kanıtlanmıﬂtır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen
propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden
sonra yapılan araﬂtırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlıﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiﬂtir. 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 çalıﬂmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte 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 dünyasının gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 yılında
yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.
Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı 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 farklılaﬂmıﬂlardı.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel
bulguya dayanmıyordu; kendisinin de kabul 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 karﬂısında açık veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklaCharles Darwin
rın geliﬂen bilim tarafından aﬂılaca¤ını, yeni
bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini 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 incelenebilir:
1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıklayamamaktadır.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleﬂtirici 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 önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin 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 olmadan, 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 kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti.
Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıﬂı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane
jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip,
canlı bir varlık oluﬂturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yaygın bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıﬂtı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu karıﬂımdan 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 gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.
Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakterilerin 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 çalıﬂma ve deneyler sonucunda vardı¤ı sonucu
ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cansız maddelerin hayat
oluﬂturabilece¤i iddiası artık kesin olarak
tarihe gömülmüﬂtür."32
Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karﬂı uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canlı hücresinin
karmaﬂık yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddiasının
geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

Louis Pasteur

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye 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 çözüme 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 yıllarda evrim adına önemli bir aﬂama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadı¤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 atmosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.35
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen 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 sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›? 36

Hayatın Kompleks Yapısı
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza 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 dünyanın en geliﬂmiﬂ laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlantılarla
açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taﬂı olan proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama
bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan
ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa,
500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤ı hesaplanmaktadır.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım
özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir.
Birbirine ba¤ımlı olduklarından, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden
oluﬂtu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (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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Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer
alan DNA molekülü evrimin geçersizli¤ini gösteren kan›tlardan biridir. DNA, dört ayr› molekülün
farkl› diziliminden oluﬂan bir tür
bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel
özelliklerin ﬂifreleri yer al›r. ‹nsan
DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklaﬂ›k 900 ciltlik bir
ansiklopedi ç›kaca¤›
hesaplanmaktad›r. Elbette
böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin
biçimde geçersiz k›lmaktad›r.

kimyasal yollarla ortaya
çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna
varmak zorunda kalmaktadır.37
Kuﬂkusuz e¤er hayatın
do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı 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 evrimleﬂtirici güce sahip olmadı¤ının anlaﬂılmıﬂ olmasıdır.
Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmasına ba¤lamıﬂtı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının isminden 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 düﬂüncesine 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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Do¤al seleksiyonun evrim teorisine kazand›rd›¤› hiçbir ﬂey yoktur. Çünkü
bu mekanizma, hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleﬂtirip
geliﬂtirmez. Hiçbir zaman bir türü bir baﬂka türe çevirmez.

geyikleri evrimleﬂtirmez, onları baﬂka bir canlı türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤iﬂiklikler oluﬂmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalmıﬂtı.38

Lamarck'ın Etkisi
Peki bu "faydalı de¤iﬂiklikler" nasıl oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlayıﬂı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıﬂmıﬂtı. Darwin'den önce yaﬂamıﬂ olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaﬂamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar
ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıﬂtı.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kitabında, 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 kesinleﬂen kalıtım kanunları, kazanılmıﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktarılması 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 sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına "faydalı de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dıﬂ etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda oluﬂan bozulmaları ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neoDarwinizm'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 bilimsel 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 meydana 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

Rastgele
mutasyonlar
insanlara ve
di¤er tüm
canl›lara her
zaman için zarar
verirler.
Resimlerde
görülen çocuklar
Çernobil
kazas›n›n
sonucunda sakat
kalm›ﬂlard›r.
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gelecek rastgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir. Ona büyük
ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem 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 görüldü. Anlaﬂıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) 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 denen 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. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya çıkmıﬂlardır. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde sayısız
"ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂamıﬂ olmaları gerekir. Örne¤in geçmiﬂte, balık özelliklerini taﬂımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmıﬂ olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaﬂamıﬂ olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂırken, bir yandan da bazı kuﬂ özellikleri kazanmıﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya çıkmıﬂ olmalıdır. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır.
Evrimciler geçmiﬂte yaﬂamıﬂ olduklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara geçiﬂ formu" adını verirler.
E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiﬂte yaﬂamıﬂlarsa bunların sayılarının ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu
ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle açıklamıﬂtır:
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂamıﬂ olmalıdır... Bunların yaﬂamıﬂ olduklarının kanıtları 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 rastlanamamıﬂtır. Yapılan kazılarda ve araﬂtırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiﬂtir. Ünlü ‹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 oluﬂan gruplar görürüz.42
Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiﬂ formu
olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden
evrimleﬂti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıﬂ olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:
Yaratılıﬂ ve evrim, yaﬂayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek
yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmıﬂlardır ya da böyle olmamıﬂtır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden
önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıﬂ olmaları gerekir.43
Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde
ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıﬂtır.
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YAﬁAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹ ÇÜRÜTÜYOR
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 soylar› devam etti¤i müddetçe en küçük bir de¤iﬂiklik geçirmemiﬂlerdir. Bal›klar hep bal›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
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
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‹nsanın Evrimi Masalı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern 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 hayali 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 maymunu" 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 geniﬂ kapsamlı çalıﬂmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun
türüne ait olduklarını ve insanlarla
hiçbir benzerlik taﬂımadıklarını göstermiﬂtir.44
Evrimciler insan evriminin bir
sonraki safhasını da, "homo" yani insan olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya
göre homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait
fosilleri ardı ardına dizerek hayali
bir evrim ﬂeması oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü gerçekte bu
farklı sınıfların arasında evrimsel bir
iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamamıﬂtır.
Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en
Evrimciler, fosiller üzerinde yapt›klar›
yorumlar› genelde ideolojik beklentileri
do¤rultusunda yaparlar. Bu nedenle
vard›klar› sonuçlar ço¤unlukla güvenilir
de¤ildir.
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önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 45
Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde
aynı dönemlerde yaﬂadıklarını göstermektedir.46 Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂamıﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuﬂlardır.47
Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karﬂın, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı ﬂöyle açıklar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu?
Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahası, biri di¤eriyle karﬂılaﬂtırıldı¤ında evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.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 bilimsel 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, ortada 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 "bilimsel" -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-

Harun Yahya - Adnan Oktar

198

kerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu
ﬂöyle açıklar:
Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan 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 yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz
evrimcilerin nasıl saçma bir inanıﬂa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce 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 biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluﬂur. Bu atom yı¤ını, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" 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 bulunan 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 varillere eklesinler. Karıﬂımların içine, istedikleri kadar (do¤al ﬂartlarda oluﬂumu 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 cihazlarla karıﬂtırsınlar. Varillerin baﬂına da dünyanın önde gelen bilim
adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂında beklesinler. Bir canlının oluﬂması için hangi ﬂartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları,
aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları, atları, yunusları,
gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, 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, sonra art arda baﬂka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. 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 düﬂer. Bu ıﬂınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya 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 bulundu¤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. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baﬂınızı kaldırın ve çevrenize bakın. ﬂu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü 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 kurulmakta, araﬂtırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliﬂtirilmektedir. Yine
bir TV ekranına bakın, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı 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 televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, 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 görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamadı¤ını ﬂuursuz atomlar nasıl yapsın?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıﬂ
kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktarır; iç
kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıﬂık gibi sese de
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Gözü ve kula¤›,
kamera ve ses
kay›t cihazlar› ile
k›yaslad›¤›m›zda,
bu organlar›m›z›n
söz konusu
teknoloji
ürünlerinden çok
daha kompleks,
çok daha
baﬂar›l›, çok daha
kusursuz
tasar›mlar
oldu¤unu
görürüz.

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıﬂarısı ne kadar gürültülü de olsa
beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. 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 kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalıﬂmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
çalıﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂılamamıﬂtır. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin
üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin 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 kadar 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 olayında, 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, kuﬂların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan 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. Çünkü bu ﬂuur, Allah'ın yaratmıﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için
göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düﬂünmek 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 kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının 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. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce,
bilimin gündeminden çıkarılmıﬂtır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde 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, materyalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek 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 Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu ﬂöyle itiraf eder:
Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, 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 yaﬂatılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka
hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne¤in
kuﬂların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların, çiçeklerin, 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 kabuldür. 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 sahip 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, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır.
Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların
karıﬂımından zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,
Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, 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 tarihinde insanların bu derece aklını baﬂından alan, akıl ve mantıkla düﬂünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok
açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski Mısırlıların Güneﬂ Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneﬂ'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da iﬂaret etti¤i bir akılsızlıktır.
Allah, bazı insanların anlayıﬂlarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark
etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤ılıktırlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlardır.
(Araf Suresi, 179)
Allah baﬂka ayetlerde de bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
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Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l
almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r.
Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler,
hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün
bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık
ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaﬂılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, ﬂuursuz ve cansız atomların ani bir kararla 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 kimselerin, 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 insanların toplandı¤ı bir yerde karﬂılaﬂmasını söyler. Hz. Musa, büyücülerle
karﬂılaﬂtı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. 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 sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)
Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la Hz. Musa ve ona inananlar dıﬂında- insanların hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. 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 fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp
yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak 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 etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları 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¤ına ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karﬂılayacaktır.51
Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya baﬂlamıﬂtır. Evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen 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)
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